
K
U

LT
TU

U
r

iv
ih

K
o

T   1 / 2
0

0
9

Kulttuuriv.30.1. 27.1.2009 12:59 Page 1 

Sovitus ja ohjaus: Pekka Milonoff
Rooleissa: Laura Malmivaara
Vilma Melasniemi, Juho Milonoff
Marja Packalén, Niko Saarela
Eeva Soivio, Pekka Valkeejärvi

Liput:
KOM-lipputsto, Kapteenink. 26
puh. (09) 6841 841, ark. klo 10-16
myös Lippupalvelu
www.kom-teatteri.fi

Räävitön satiiri
markkinavoimien
repimästä Suomesta.
Tosi-tv-pamppujen,
lähiömissien ja ostari-
sissien kansalliseepos.

ENSI-ILTA 4.3.

Kapteeninkatu 26

ARTO SALMINEN

KANSALLISEEPOS

LAULUJA 
TÄSTÄ 

PÄIVÄSTÄ!
Taistelulaulajat 70: Laulu taantumuksesta / Reijo Frank: Työ-
miehen laulu / Mauno Blomqvist: Kun tuuli kääntyy – kaikki 
muuttuu / Mauno Blomqvist: Laulu Spartakuksesta / Vesa Mä-
kelä: Esko Kulonen / Kristiina Halkola: Laulu Ojalan Hilmasta / 
Kristiina Halkola: Vanhan työläisnaisen laulu / Kom-Teatteri: 
Tango fasismin ja kapitalismin suhteesta / Kaisa Korhonen ja 
Agit-Prop: Kenen joukoissa seisot / Kaisa Korhonen ja Agit-
Prop: Minulla on ystävä / Sinikka Sokka: Juhannusaattona 1942 
/ Kaseva: Sä huomannut kai oot / Kaj Chydenius: Kalle Luttinen 
/ Reijo Frank: Yövartijan valssi / Pekka Sinnemäki & Toni Edel-
mann: Laulu tuottavista sijoituksista / Kaisa Korhonen: Kesä 
Sörnäisissä / Kaisa Korhonen: Rautainen virta / Kirsi Neuvonen: 
Liisa Mäkinen / Kaisa Korhonen: Euroopan syrjäkylät

www.lovemusic.fi
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Suomi jatkaa aseistautumista

Tilaa Ydin, poliittinen aikakauslehti!



On yleinen trendi, että lama ja työttömyys saavat ihmiset hakeutumaan kulttuurin pariin. Esimerkiksi 

kirjastojen käyttö yleensä kasvaa lama-aikana. On aikaa lukea ja ajatella; aineellisen kulutuksen sijasta 

korostuvat henkiset arvot. Nälkäiset tarttuvat kirjaan.

Tästä huolimatta laman aikana julkisia kulttuuripalveluita yleensä heikennetään. Kysyntä kasvaa, 

mutta tarjonta vähenee. Viime laman aikana kirjastojen lainausluvut kasvoivat selvästi, mutta lainatta-

vissa oleva aineisto niukkeni.

Ei ole kulttuuripalvelujen käyttäjillä ollut aihetta juhlaan laman jälkeenkään. Valtiovalta jatkoi kunti-

en valtionosuuksien leikkauksia nousukaudellakin keventäen samalla erityisesti suurituloisten verotus-

ta. Kuntaliiton laskelmien mukaan leikkaukset vähensivät kuntien vuotuisia tuloja vuosina 1990–2002 

4,4 miljardia euroa, mikä merkitsi kuudesosaa kaikista kuntien tuloista. Tällä on tietysti ollut vaikutuk-

sensa myös kuntien rahoittamiin kulttuuripalveluihin.

Kulttuurilaitosten suoriin valtionavustuksiin saatiin sentään vuonna 2006 kauan odotettu kustan-

nustason kehitystä vastannut korotus. Valtionavustuksen nousukaan ei kuitenkaan aina auta: talousvai-

keuksissa kamppaileva kunta saattaa päättää vähentää vastaavalla summalla omaa rahoitusosuuttaan.

Toisin kuin edellisen laman alla, nyt ei paasata säästämisen ja leikkaamisen, vaan kuluttamisen ja el-

vyttämisen puolesta. Monetaristisista talousopeista saatujen huonojen kokemusten jälkeen on palattu 

keynesiläisyyteen. Tuntuu vallitsevan laaja yksimielisyys siitä, että nyt on suhdannepoliittisesti oikea ai-

ka satsata rakentamiseen, tie- ja ratahankkeisiin ja homekoulujen korjaukseen.

Elvytyskohteita listattaessa yksi on jäänyt vähemmälle huomiolle: kulttuuri. Se on kuitenkin raken-

nusalan tavoin erittäin työvoimavaltainen ala, joten siihenkin panostaminen olisi mielekästä jo pelkäs-

tään työllisyydestä huolehtimisen näkökulmasta.

Resursseja olisi saatava lisää myös siksi, että kulttuurialoilla työskenteleville saataisiin turvatumpi toi-

meentulo.

Joulukuussa julkaistussa SAK:n kulttuuripoliittisessa puheenvuorossa todetaan, että kulttuuriala on 

silpputyön laboratorio. Niin sanottu prekarisoituminen (jota sanaa SAK kylläkin systemaattisesti välttää 

käyttämästä) on kulttuurityöntekijöiden piirissä erityisen yleistä. Kiinnitettyinä työntekijöinä toimii esi-

merkiksi Näyttelijäliiton jäsenistä vain 30 prosenttia, lavastajista kolmannes, teatteriohjaajista viiden-

nes ja tanssijoista ainoastaan viisi prosenttia.

SAK:n mukaan taiteen ja kulttuurin ammattilaiset ovat jäämässä palkkakehityksessä kauas muista 

yhteiskunnan sektoreista ja vastaavan tasoisen koulutuksen saaneista asiantuntijoista. Pätkätyöläisille 

ja freelancereille tehdään usein ota tai jätä -tarjouksia. Merkittävä osa saa työehtosopimusten minimita-

soa pienempää palkkaa.

SAK vaatii perustellusti, että taiteen vapaan kentän tuki tulee kaksinkertaistaa, jotta alan toimjat 

saataisiin noudattamaan työehtosopimuksia. Lisäksi rahoittajien tulisi valvoa paremmin työelämän pe-

lisääntöjen noudattamista.

Kulttuuriin panostamista tulee uskaltaa nyt vaatia siitäkin huolimatta, että kyse ei rakentamisen ta-

voin olisi vain projektiluontoisista vaan pysyvämmistä panostuksista. Kulttuuriin sijoitetut eurot kanta-

vat varmasti tulevaisuudessa hedelmää. Monet tutkimukset osoittavat, että juuri kulttuuriin panosta-

misella on erityisen myönteisiä sosiaalisia ja myös taloudellisia vaikutuksia. Kulttuurin arvonlisäysosuus 

Suomen bruttokansantuotteessa on jo nyt suurempi kuin esimerkiksi matkailun ja perinteisten teolli-

suuden alojen.

Elvyttäminen kulttuuriin satsaamalla olisi sopusoinnussa myös ekologisten pyrkimysten kanssa. Ym-

päristökriisin vuoksi aineellista tuotantoa pitää vähentää ja sen sijaan suunnata resursseja elämän hen-

kisen laadun parantamiseen.

pääkirjoituselias krohn

Elvytystä kulttuuriinkin

Elvytyskohteita 
listattaessa 

yksi on jäänyt 
vähemmälle 

huomiolle: 
kulttuuri. 
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Artikkelit

PalstatKaunokirjallisuus

3 pääkirjoitus
6–16 200 sanaa
17, 65 mielipide
58 kolumni / jokisalo
59 lehtiverkko
60–64 kirja-arviot
66 kolumni / soikkeli

44 urheiluaforismeja
Eero Suvilehto

54 sarjakuva
Amanda Vähämäki 

57 runoja
Essi Henriksson

Kansi  maikki rantala

Tämän numeron TeKijöiTä

tomi huttunen
Venäläisen kirjallisuuden tutkijatohtori, 
venäläistä rockia pohtiva tutka ja hyvien asi-
oiden ystävä.

otto kylmälä
Vilnan mukulakivikatuja tällä hetkellä tal-
laava vapaa toimittaja ja elokuvan sekatyö-
läinen. Paluu Intiasta Euroopan kylmyyteen 
opetti, etta mantereen vaihdosta toisen mie-

hen takia jää käteen vain särkynyt sydän. 
Harrastuksikseen hän lukee muun muassa 
1986-vuosimallia olevan Passatin vaihdejär-
jestelmän, koiran ulkoiluttamisen ja rommi-
kolan.

pontus purokuru
Helsinkiläinen prekaarikaunosielu, joka opis-
kelee käytännöllistä filosofiaa ja pitää blogia 
osoitteessa vallankumous.blogsome.com.

16 henkilökohtainen on poliittista
Elokuvaohjaaja Manuel Perez Paredes vieraili Suomessa ruotimassa 
kuubalaisen elokuvan historiaa ja nykypäivää.

20 kiusallisia kysymyksiä olympialaisista
Pekingin olympialaisten iskulauseeksi valittiin »yksi maailma, yksi 
unelma». Millaisesta ja kenen maailmasta on kyse?

23 leikkiä vai voiton maksimointia? 
Haastattelussa urheiluetiikan yliassistentti Kalervo Ilmanen. 

26 olympiarenkaan poliittiset värit 
Urheilun epäpoliittisuus on sitkeä myytti. Pentti Straniuksen histori-
allinen katsaus olympialaisten poliittiseen puoleen. 

28 kilpailua fasismin varjossa 
Berliinin olympialaisilla oli natsi-Saksalle suuri propaganda-arvo. 

30 urheilu, vartalot ja valkokangas
Leni Riefenstahl tunnetaan kansallissosialistisen Saksan propagan-
dan ohjaajana. Hän myös mullisti urheiluelokuvan kieliopin.

34 nuhjuisten treenisalien sankarittaret
Urheileva naiskeho esitetään joko eroottisena ideaalina tai liioitel-
tuna hirviöruumiina. Johanna Ylipulli kysyy, sallitaanko naisen olla 
urheiluelokuvassa vahva. 

38 urheilu kulttuurien kohtaamiskenttänä 
Moskovalainen professori Irina Byhovskaja miettii urheilua ideolo-
gian, faniuden ja median kautta. 

42 työväen kilpaurheilun loppu 
Ketkä halusivat ajaa alas Työväen Urheiluliiton kilpaurheilutoimin-
nan ja miksi? Urheilutoimittaja Sakari Selinin kiistakirjoitus. 

46 kirjailijan lempihaamu on poltergeist 
Ihmisten kohtaamiset kummitusten kanssa ja myyttien uudelleen 
kirjoittaminen olivat lähtökohtia kirjailija Anneli Kannolle hänen 
siirtyessään lasten- ja nuortenkirjoihin.

48 poliittiset kemikaalit
Vaarallisin tapa käyttää huumeita on niiden poliittinen käyttö, kir-
joittaa Pontus Purokuru. Hän lähestyy nykyistä päihdekeskustelua 
luokkahistorian näkökulmasta.

52 henkilökohtainen on in
Omaelämäkerrallisuus valtaa alaa sarjakuvataiteessa.

minna sumelius
Opiskelija, aktivisti ja intohimoinen elokuva-
harrastaja Helsingin Itä-Pasilasta.

satu taskinen
Filosofian maisteri, Wienissä asuva aikuis-
kouluttaja ja vapaa krijoittaja.



Teema

URHEILU
sivut 18–43

urheilukin on kulttuuria, ainakin sanan laajassa 

merkityksessä. Siinä ilmenevät monet kulttuuri-

set – ja tietysti myös poliittiset – virtaukset.  Se on 

myös tärkeä teema monissa kulttuurituotteissa, 

vaikkapa elokuvissa. entä voiko kilpaurheilussa ol-

la etiikkaa?

Kulttuurivihkojen teemapaketti pureutuu ur-

heiluun monelta kantilta Pekingin ja Berliinin 

olympialaisista Leni riefenstahliin ja venäläisen 

fanikulttuurin äärimuotoihin. onpa mukana urhei-

luaiheisia aforismejakin.
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Israelin gazalaisiin kohdistama valtava 
tulivoima perustuu kehittyneeseen 
yhdysvaltalaiseen asetekniikkaan. 

YK, New York (Inter Press Service)

Israelin käyttämät aseet – kuten F-16-hävittäjät, 

Apache-helikopterit, taktiset ohjukset ja monenlai-

set ammukset – on paljolti saatu suorana aseapuna 

Yhdysvalloilta. 

Presidentti George W. Bushin hallitus on anta-

nut Israelille yli 21 miljardin dollarin (15,3 miljardin 

euron) edestä suoraa sotilasapua kahdeksan vuo-

den aikana.

Lisäksi Yhdysvallat sopi viime vuonna peräti 22 

miljardin dollarin arvoisista asekaupoista Israelin 

kanssa. Mukana on hävittäjä- ja kuljetuskoneita se-

kä taistelualuksia. 

Yhdysvaltain ja Israelin likeiset sotilassuhteet ja 

Israelin toistuvasti aloittamat sodat tarjoavat oival-

lisen testauskanavan uusimmille asejärjestelmille. 

Siitä hyötyvät sekä Yhdysvallat että Israel, Washing-

200 sanaa Teksti thalif deen

Kuva wikipedia

Gazasta tuli amerikkalaisaseiden koekenttä
tonissa ilmestyvän Middle East Reportin toimittaja 

Mouin Rabbani sanoo. 

Rabbanin mukaan samojen aseiden vähemmän 

tehokkaita versioita myydään myöhemmin korote-

tuilla hinnoilla arabimaille. 

Yhdysvaltain aseavun suurimpana vastanotta-

jana Israel on saanut kehittyneimpiä amerikkalais-

aseita, joita ei muuten anneta Naton ulkopuolisille 

maille, ja päässyt mukaan myös asekehitysohjel-

miin, Rabbani jatkaa. 

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen de-

mokraattijäsen Dennis Kucinich kirjoitti hiljan ul-

koministeri Condoleezza Ricelle muistuttaen, että 

amerikkalaisaseiden käyttö Gazassa saattaa rikkoa 

vuoden 1976 asevientilakia. 

“Israel ei ole kansainvälisen lain ulkopuolella, 

vaan vastuussa teoistaan”, Kucinich sanoi. 

Rabbani pelkää, ettei Yhdysvaltain politiikka Lähi-

idässä muutu merkittävästi Barack Obaman noustua 

presidentiksi. 

Rabbani pitää oireellisena sitä, että Obama otti 

ennen presidentiksi nimitystään jatkuvasti kantaa 

Samojen aseiden vä-
hemmän tehokkaita 
versioita myydään 
myöhemmin koro-
tetuilla hinnoilla 
arabimaille.

talouspolitiikkaan, mutta vaikeni Lähi-idästä vedo-

ten siihen, ettei hän ole vielä virassa. 

“Pitäisikö meidän uskoa, että Washington olisi 

pysynyt hiljaa, jos palestiinalaiset itsemurhapom-

mittajat olisivat tappaneet 600 israelilaista kymme-

nessä päivässä tai Venäjä olisi päättänyt hyökätä 

Tbilisiin? Tuskin”, Rabbani arvuuttaa.

Israel on saanut Yhdysvalloilta suorana aseapuna muun muassa F16-hävittäjiä.

�  kulttuurivihkot 1 / 2009



Runouslehti törmäsi talkootyön rajoihin.

Runouslehti Taite on päätetty lopettaa. Lehden 

viimeinen numero ilmestyi vuonna 2007, ja viime 

vuodeksi se jätettiin tauolle. Lopullisen päätöksen 

lehden lakkauttamisesta teki sitä julkaissut kustan-

nusliike Tai-teos tämän vuoden alussa.

Päätoimittaja Liisa Enwald kertoo, että lopetta-

minen varmistui tosiasiassa jo viime kesänä. Syyksi 

hän nimeää resurssipulan. Avustajat ja taittajat oli-

vat tehneet lehteä talkoovoimin. Päätoimittajalle 

oli maksettu pientä korvausta, jonka maksaminen 

kuitenkin jouduttiin lopettamaan, kun opetusmi-

nisteriö muutama vuosi sitten lakkasi jakamasta 

Taite loppui sinnitellä toistakymmentä vuotta, mikä on pitkähkö 

aika kirjallisuuden pienlehtien historiaa ajatellen.»

Enwaldin mukaan Suomessa on edelleen ilah-

duttavasti erilaisia ja sisällöltään painavia kulttuu-

rilehtiä.

»Kuitenkin, kun mainio ja hyvissä voimissa ole-

va Tuli & Savu keskittyy uuden polven runouteen, 

olisi Taite voinut nostaa esiin vanhemman ja keski-

polven lyriikkaa sekä – kuten viimeisiksi jääneissä 

numeroissa tehtiinkin – mitallista runoutta ja sen 

kääntämsistä.»

Vaikka lehti loppuukin, kustannusliike Tai-teos jat-

kaa kirjankustannustoimintaansa. Viime vuonna 

Eeva Niirasen luotsaamalta pieneltä kustantamolta 

ilmestyi Hannu Niklanderin Kanada-aiheinen runo-

teos Hopeatornien maa sekä Tuula Hortamon runo-

kokoelma Takki tuulta täynnä.

200 sanaaTeksti elias krohn

aivolohkolämmitin

Lauluja 
muutoksen 
tuulista
1960- ja 1970-lukujen poliittinen laululiike on viime 

vuosina ollut monin tavoin esillä. Läheskään kaikki 

laululiikkeen ansiokkaat teokset eivät kuitenkaan 

ole tulleet tutuiksi. Nyt Siboneyn Kun tuuli kääntyy 

-albumi tuo päivänvaloon myös vähemmän tunnet-

tuja helmiä, jotka on koottu Love Recordsin vuosien 

1969–76 single- ja albumiraidoista.

»Kun tuuli kääntyy, kaikki muuttuu. Katso vet-

tä, se on jäätynyt. Ja mikä eilen oli jäätä, on tänään 

tulta, ja kaikki on toisin, sillä huominen on nyt», 

lauletaan Matti Rossin sanoittamassa levyn nimi-

kappaleessa, joka on Kaj Chydeniuksen säveltämä 

humpan poljentoon puettu marssipastissi.

Muutenkin levyn kappaleista huokuu synkis-

täkin työläiskuvauksista huolimatta optimismia 

ja taistelutahtoa, jollaista nykyäänkin saisi olla 

enemmän. 

Levyn tunnetummista kappaleista esimerkiksi 

Kaisa Korhosen esittämä Euroopan syrjäkylät on 

sanoituksensakin puolesta EU-Suomessa ehkä jopa 

vielä ajankohtaisempi kuin tekohetkellä.

Levypakkaukseen sisältyvässä vihkosessa on 

Peter von Baghin ja Pekka Nissilän asiantuntevat 

johdatustekstit.

Taitteelle kulttuuri- ja mielipidelehtitukea.

Enwald päätoimitti lehteä silti vielä pari vuotta 

korvauksetta.

»Kun toimeentuloni kirjallisuuden freelancerina 

on muutenkin kiikun kaakun, en voinut hyvästä ha-

lusta huolimatta enää panostaa aikaaviepään palk-

kiottomaan työhön. Uskollisimmat avustajat olisi-

vat kyllä talkoolaisina jatkaneet ja surevat kanssani 

lehden lopettamista», Enwald kertoo.

Enwaldin mukaan uutta päätoimittajaa ja taittajaa 

tuskin olisi saatu ilmaiseksi. Tilausmaksutkaan eivät 

olisi enää riittäneet korvaamaan välttämättömiä 

postituskuluja. 

Enwald sanoo jättävänsä haikein mielin lehden, 

jota oli päätoimittanut sen perustamisesta vuodes-

ta 1994 lähtien. 

»Toisaalta tyydyttää se, että lehti jaksoi sentään 
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kirje mumbaista Teksti ja kuva otto kylmälä

Intia on täydellinen hyökkäys kaikkia aisteja koh-

taan. Intia on värien, makujen, hajujen ja äänien 

sinfoniaa ja useimmiten ajoittaista kakofoniaa. Ja 

kaiken tämän keskiössä on työllisyyden ja köyhyyden 

metropoli Mumbai. 

Äitini ei kestäisi Mumbaissa päivääkään. Suu-

rimpana syynä tähän on, että kaikki ovat täällä niin 

liipasinherkkiä soittamaan torveaan ja että kadun 

ylitys ja liikenne ovat yhtä jalkapallohuliganismia ja 

modernia tanssia. Kaivinkoneet tekevät täyskään-

nöksiä, leikkiviä lapsia lentelee tielle pallon perässä, 

40 kiloa painavia kantamuksia kantavat naiset kop-

sottelevat eteenpäin ilman kiireen häivää. Hallittu 

kaaos on jokaisen ympärillä, ja tämä saattaisi olla 

äidilleni liikaa.

Mumbailaisia kutsutaan ajoittain töykeäksi, varsin-

kin ulkopaikkakuntalaisten suusta, mutta paikan 

päällä kyse on vain kovuudesta. Mumbain kadut 

ja varsinkin taksikuskit vaativat kovuutta. Jos olet 

valkoinen, annat kuljettajalle välittömän viestin 

että olet juuri tulossa lentokentältä etkä erota itää 

lännestä. 

Mittarin lukuun ja oikean taksitaksan tietämi-

seen tarvitset aina kortin, joka kaikilla taksikuskeil-

la lain mukaan täytyy olla. Tästäkin huolimatta tu-

lee vastaan tilanteita, jolloin sinulle sanotaan, että 

korttia ei löydy ja että sinun täytyy maksaa yömak-

su, vaikka kello on seitsemän illalla. Ainoa keino 

selvitä on pysyä viileänä, niin katua ylittäessä kuin 

taksissakin. 

Neljän kuukauden oleskeluni Mumbaissa kat-

toi myös Mumbain terrori-iskut. Koska Mumbai on 

käsittämättömän laaja kaupunki, en itse kuiten-

kaan ollut minkäänlaisessa vaaratilanteessa. Var-

sinainen Mumbai on pitkä saarikaupunki, joka on 

pituussuunnassa monta kymmentä kilometriä. Jos 

siis pommi-iskut tapahtuivat Helsingin keskustas-

sa, itse seurasin tapahtumia Hyvinkäällä.

Omalle turvallisuudelleni oli enemmän vaaraa 

kaupungin mellakoista, jotka syntyivät ristiriitaisen 

poliitikon Raj Thackerayn pidätyksestä. Mellakat, 

jotka lamaannuttivat koko kaupungin, ja terroristi-

iskut aiheuttivat minulle siis noin viikon kestäneen 

kotiarestin, vaikkei Mumbai ole edes Intian vaaral-

lisin kaupunki. 

Sain työskentelyn jälkeen mahdollisuuden matkus-

taa Intian muissakin kolkissa. Kokemukseni jälkeen 

minun on erittäin vaikea pukea kaikkea sanoiksi. In-

tialaiset voivat löytää kaaoksesta järjestystä ja päin-

vastoin. Sama tapahtui minulle. Kuinka voi kiteyttää 

yksinkertaisesti ja täydentävästi havainnot ja mie-

lipiteet ruoasta, luonnonsuojelusta, köyhyydestä, 

kulttuurista ja ihmistyypeistä tekemättä aiheille 

vääryyttä? Kaikessa sekavuudesta huolimatta opin 

kuitenkin uuden tavan jäsentää Intiaa.

Intia on kuin Eurooppa. Maan sisäiset etäisyydet 

sekä kieli- ja kulttuurierot ovat kuin ottaisi junan 

Suomesta Italiaan. Etelässä sijaitseva Keralan osa-

valtio on kommunistien hallitsema, lukutaitoinen 

ja ensimmäisten kristittyjen rantautumispaikka. 

Kun taas ottaa kymmeniä tunteja kestävän juna-

matkan pohjoiseen, Rajasthanin aavikkoalueet ovat 

oiva kontrasti Keralan suoalueille. 

Näitä seikkoja ei Intian ulkopuolelta ajattele, ei-

vätkä ne rajojen sisälläkään välttämättä selkiydy 

kokonaan. Tästä syystä tiedän, että mysteeri nimel-

tä Intia on minulta vielä ratkaisematta ja että paluu 

on väistämätön.  

Intialaisen metropolin 
kakofoniassa pärjääminen 
vaatii kovuutta

Intialaiset voivat 
löytää kaaoksesta 
järjestystä ja päin-
vastoin.

Kadun ylitys ja liikenne on Mumbaissa haasteellista.
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Reggae-tähti Jhikomanin laulut 
ovat yleisinhimillisiä ja toiveikkaita: 
länsimainen Babylon on sortumassa ja 
rakkauden luvattu maa on käsillä.

Tansanian reggaen lähettiläs Jhikoman (oikealta 

nimeltään Jhikolabwino Siza Manyika) on tehnyt 

musiikillaan maailmaa paremmaksi jo vuodesta 1994. 

Tansaniassa Jhikoman on laajan yleisön tuntema 

tähti. Hän on ehtinyt käydä tutuksi myös pohjois-

maisille afro-reggaen ystäville. Jhikoman on nähty 

paitsi Faces- ja Maailma kylässä -festivaaleilla, myös 

Tukholmassa ja Oslossa. 

Suomi on erityisen läheinen Jhikomanille. Hän 

julkaisi jouluna suomalais-jamaikalais-afrikkalai-

sen reggae-albumin Tupendane. Levyllä hän soit-

taa suomalaisten muusikoiden kanssa. Levy on ää-

nitetty StudioRedissä Helsingissä, ja suomalaisen 

roots reggaen panos on Tupendanella vahva. Levyn 

tuottaja on Mikko Rossi. Jhikomanin taustalta löy-

tyy tunnettuja suomalaismuusikoita, kuten Ismo 

Alangon kanssa Blanco Spirituals -albumin tehnyt ja 

monista projekteista tunnettu perkussionisti Teho 

Majamäki. Teho myös tuottaa seuraavan Jhikoma-

nin albumin nimeltään Yapo. Tansaniassa reggae on 

Jhikon tavaramerkki, mutta akustisen levyn onkin 

määrä ilmestyä helmikuussa paitsi siellä ja Keniassa 

myös Suomessa. 

Musiikillisesti Tupendane on synteesi eri ainek-

sista. Jhikomanin musiikillinen filosofia peräänkuu-

luttaa yhtenäisyyttä, ja musiikin kieli on hänelle yh-

distämisen väline. Joten kaikki albumin eri ainekset 

– roots reggae, afrikkalaiset rytmit ja niiden suoma-

laisen täsmällinen toteutus – ovat Jhikomanille kii-

tollista aineistoa, jonka hän haluaa saattaa yhteen. 

»Unification» (yhdistäminen), hän sanoo, »on levyn 

tärkein teema, jonka jo Haile Selassie nosti esiin 

kuuluisassa YK:n puheessaan». Samasta aiheesta 

lauloi Bob Marley teoksessaan Africa Unite. Jhiko-

man on suurten miesten jäljillä. 

Tiedostavana artistina Jhikoman viestii musii-

killaan suoraan. Uuden levyn nimi Tupendane tar-

koittaa yksinkertaisesti »rakastetaan toisiamme». 

Levyllä Jhikoman laulaa swahiliksi, vaikka yleensä 

200 sanaaTeksti tomi huttunen

Kuva Jhikoman

Teksti ja kuva otto kylmälä

Rakastetaan toisiamme
hän esiintyy myös englanniksi. Parhaiten Jhikomanin 

viestit välittyvät energisessä esiintymisessä, riehak-

kaassa rastashow’ssa, jota säestävät taitavat muu-

sikot, taustalaulajat ja tanssijat. Mutta Tupendane 

osoittaa kiitollisesti, että samat ainekset ovat myös 

taltioitavissa levylle. Suomalaisten muusikoiden 

toteutuksessa roots reggaen ja afrokaribialaisten 

rytmien sekaan jää hyvin paljon tilaa Jhikon melodi-

selle ja pehmeälle laululle, joka on albumin vahvin 

instrumentti. Hyvä niin, sillä näin kuuluu myös Jhi-

kon sanoma, jossa on rutkasti toivoa. Vaikka Jhiko-

manin laulun sanoja ei ymmärtäisikään, viestit ovat 

helppoja: »rakastakaa toisianne», »yhtenäisyys», 

»oikeudenmukaisuus». Viestit voivat olla vanhoja, 

mutta niiden sisältö tuntuu silti olevan ihmiskun-

nalle aina vain hämärämpi.

Jhikomanin laulut ovat yleisinhimillisiä ja toiveik-

kaita. Sayuni on aito rastalaulu Afrikasta luvattuna 

maana. Sen aikana kaikuva huudahdus »Babylon is 

falling» (Babylon on sortumassa) voi olla ainoa kuuli-

jalle tunnistettava lause koko levyllä, mutta siinäkin 

on kylliksi. Sillä raunioituva, rappeutuva Babylon 

on loputtomaan kulutukseen, voiton tavoitteluun, 

luonnon riistoon ja ilmastonmuutokseen riutuva 

maailmamme.

Jhikomanin laulujen välitön viitekehys on arkielä-

mä ja sen sattumukset. Jos hän laulaa hyvästeistä 

(Kuagana), on silloinkin kyseessä hyvästijätön kii-

tollinen puoli. Laulu on tehty Suomessa, joten koti-

ikävästä on toki kysymys, mutta se on vain lähtö-

kohta. Mkushi muistuttaa Jhikon afrikkalaisia veljiä 

ja sisaria siitä, että heillä on oma historiallinen ja 

raamatullinen alkuperänsä. Nenda viittaa parisuh-

teen päättymiseen ja siitä löytyviin uuden elämän 

aineksiin, siis jälleen hyvästien myönteiseen puo-

leen. Mapenzi on laulu rakkaudesta, Uongo poliit-

tisista valheista ja lupauksista vailla lunastusta. 

Lauluissaan Jhikoman työstää yksittäisiä sanoja 

käyttäen niitä kuin sommitelmia, mutta lopulta 

hän maalailee kuvia, jotka kasvavat laajoiksi yleis-

inhimillisiksi käsitteiksi. 

Jhikoman: Tupendane (Afrikabisa/StudioRed, CD/

Download 634479920615)

  Jhikomanin Tupendane on ostettavissa 
riippumattoman musiikin sivustolta osoitteesta 
http://cdbaby.com/cd/jhikoman

Jos hän laulaa 
hyvästeistä, on 
silloinkin kyseessä 
hyvästijätön kiitol-
linen puoli.

Jhikoman on Tan-
saniassa laajan ylei-
sön tuntema tähti.
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HIMin uudenvuodenkonsertti Tampereen 
Pakkahuoneella innosti muitakin kuin 
kiihkeimpiä faneja.

HIM Juhlisti joulukuussa 2008 uutta vuotta kym-

menennen kerran livekonsertin merkeissä. Helsingin 

Tavastiaklubille syntynyt uudenvuodenperinne on 

viimeisen neljän vuoden ajan kulkenut Helldone 

Festival -nimellä. Samalla festivaali on laajentunut 

usean päivän mittaiseksi rock-tapahtumaksi, joka 

viime vuodenvaihteessa jalkautui Helsingin lisäksi 

Ouluun ja Tampereelle. Kulttuurivihkot juhli raskaan 

rockin uutta vuotta Tampereella.

Tampereen Pakkahuone punatiiliseinineen ja hol-

vikaari-ikkunoineen sopi loistavasti Helldone Festi-

valin raskaan rockin ja metallin tummanpuhuvaan 

tunnelmaan. HIMin lisäksi Pakkahuoneella nähtiin 

suomalainen, mutta venäjäksi esiintyvä doom me-

200 sanaa Teksti marJa ahola

Kuva katri lassila

Helldone, HIM!
»ETURIVI mutta 
sitten pyörryin...»

tal -yhtye KYPCK sekä helsinkiläinen 45 Degree Wo-

man.

Pitkästä perinteestä huolimatta en ole koskaan 

onnistunut saamaan lippuja HIMin uuden vuoden 

vastaanotolle, sillä liput on aina myyty loppuun al-

ta aikayksikön. Muista Suomen klubikeikoista poi-

keten iso osa Helldone Festivalin lipuista myydään 

ulkomaille. Tämän ilmiön saattoi helposti huomata 

myös Pakkahuoneella, jossa yhtyeen heartagram-lo-

goin vaatteensa ja nahkansa koristaneet fanit tun-

nelmoivat musiikkia muun muassa italiaksi, saksak-

si ja venäjäksi.

Suomessa HIMin uusivuosi otsikoidaankin usein 

ulkomaalaisten fanien pyhiinvaellusmatkana. Eri-

tyistä huomiota saavat myös nuoremmat fanitytöt, 

jotka olivat saapuneet Pakkahuoneellekin jo aamu-

tuimaan. Tytöt suuntasivat heti ovien avauduttua 

lavan eteen odottamaan suosikkiyhtyettään. Nimi-

merkki Jonnaag kiteyttää tunnelman nettiyhteisö 

Irc-Galleriassa ytimekkäästi: »Yhteiskuvat ja nimma-

rit lindeltä, migeltä, kaasulta ja burtonilta. ETURIVI 

mutta sitten pyörryin...»

Uutisointi voi kuitenkin antaa hieman vääristy-

neen kuvan pitkän uran tehneestä yhtyeestä. Tam-

pereen Pakkahuoneella HIM esiintyi mallikkaasti 

yleisölle, jossa HIM-turistien ja teinifanien lisäksi 

viihtyi monen ikäistä ja näköistä väkeä.  Viimeis-

tään Buried Alive By Love -kappaleen aikana koko 

yleisö lauloi yhtyeen mukana.

  Helldone Festival Tampereen Pakkahuoneella 
30.12.2008.

HIM osasi ottaa yleisönsä.
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200 sanaaTeksti ja kuva Jarmö pykälä

Nerudan rannikkokodissa Isla Negrassa 
näkyvät runoilijan inspiraation lähteet.

Pablo Neruda oli Nobel-runoilija, kommunisti ja 

diplomaatti, joka rakasti sanoja, merta ja esineitä. 

Ihminen sanojen takana, se oli ajatukseni, kun astuin 

Pablo Nerudan makuuhuoneeseen, kirjoituskamma-

riin ja vessaan. Nerudan kolme kotia, Isla Negra ran-

nikolla, La Sebastiana Valparaisossa ja La Chascona 

Santiagossa, toimivat nykyään museoina. 

Meri oli runoilijalle inspiraation lähde, mutta se 

oli myös muoto, jossa hän eli. Neruda kutsui itseään 

kapteeniksi, joka viihtyy kuivalla maalla. Hän näki 

meren ensimmäisen kerran vasta viisitoistavuotiaa-

na. »Menin hämmästyksestä mykäksi. En ihmetellyt 

ainoastaan suunnattomia valkoharjaisia aaltoja jot-

ka nousivat monta metriä päittemme yläpuolelle. 

Minä kuuntelin jättiläismäisen sydämen jyminää, 

maailmankaikkeuden sykähtelyä» hän kirjoittaa.

Meri näkyy myös Isla Negran arkkitehtuurissa. Ne-

ruda suunnitteli talon pitkäksi ja kapeaksi kuin laiva. 

Laivamaisuutta edustavat myös kapeat käytävät, 

jyrkät portaat, hyttimäiset huoneet, kajuuttojen 

ovet ja purjelaivojen tapaan tappiliitoksin tehdyt 

lautalattiat.

Talossa esillä olevissa kokoelmissa näkyy hänen 

toinen intohimonsa.

Oodissa esineille hän kirjoittaa: »rakastan esinei-

tä, hullu / hullun lailla / pidän hohtimista / saksista 

/ jumaloin kuppeja – – ». Hän keräsi mitä merkilli-

simpiä esineitä: laivojen keulakuvia, piippuja, sim-

pukoita, kirjoja, laivoja pulloissa ja kitaroita. Onpa 

hänellä yksi Suomesta ostettu tuulikannelkin. Ke-

räilijänä hän oli fanaattinen saattaessaan odottaa 

yhtä ainoaa esinettä kokoelmiinsa neljäkymmentä 

vuotta. Kokoelmiaan hän täydensi Buenos Airesin, 

Madridin, Pariisin tai Singporen kirpputoreilta ja 

antiikkiliikkeistä. 

Viimeisin Isla Negran laajennus tehtiin, jotta hä-

nen suuri puuhevosensa saisi oman tallin. Valparai-

son talon erikoisuutena oli baarin yhteydessä oleva 

vessa, josta vieras näki ja kuuli baarin tapahtumat. 

Haju- ja kuuloyhteys toki toimi toiseenkin suun-

taan.

Viimeisen kerran Neruda palasi Isla Negraan vuo-

den 1973 alussa sairastuttuaan syöpään. Hän oli 

siellä sotilasvallankaappauksen aikaan ja järkyttyi 

syvästi ystävänsä presidentti Salvador Allenden it-

semurhasta. Pari päivää vallankaappauksen jälkeen 

sotilaat tulivat Isla Negraan tekemään kotietsintää. 

Tuolloin runoilija lausui kuolemattomat sanansa 

»katsokaa ympärillenne, täällä on vain yksi asia, 

joka uhkaa teitä – runous». 

Neruda kuoli vain pari päivää vallankaappauksen 

jälkeen, syyskuun 23. päivänä. Viime vuonna kuole-

masta tuli kuluneeksi 35 vuotta. Hänet on haudattu 

kolmannen vaimonsa Matilde Urrutian (1912–1985) 

kanssa Isla Negran pihamaalle, kasvot merelle päin. 

Osoituksena sanojen voimasta hautaaminen pys-

tyttiin suorittamaan vasta diktatuurin romahtami-

sen jälkeen vuonna 1992. 

Neruda-sitaattien suomennokset Pentti Saaritsa ja 

Matti Rossi.

Meri ja esineet asuivat Pablo Nerudassa

 »Täällä on vain 
yksi asia, joka 
uhkaa teitä –  
runous.»

Neruda-museot:

Isla Negra, Camino Vecinal. 

La Sebastiana, Ferrari 692, Valparaiso.

La Chascona, Fernando Márquez de la Plata 0192, 

Santiago. 

Lisätietoja: http://www.fundacionneruda.org.
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Levypalstalla syvennytään erittelemään 
psykedeelisen kokemuksen eri muotoja 
kolmella tuoreella suomalaisella 
äänilevyllä.

Avarukseen ja Lal lal lal -levy-yhtiöön vahvasti 

kytköksissä oleva Maniacs Dream vieraili edellisen 

kerran tällä palstalla viime syksynä Turku Hold ’Em 

-levyn merkeissä. Tämän jälkeen newyorkilainen 

underground-levymerkki Arbor saattoi vinyylille ai-

emmin kasetilla ilmestyneen pitkäsoiton Zanzibar. 

Turkulaisella treenikämpällä vuonna 2004 taltioitu 

äänite sisältää valikoiman huolettomasti nauhalle 

roiskittua lastentarhan avaruusrockia, johon ajoittai-

set käsirummut ja puupuhaltimet tuovat leikkisän 

eksoottisen säväyksen – tiedotteessa yhtye väittää 

äänittäneensä levyn Zanzibarin-kiertueensa jälki-

mainingeissa. Yhtyeen pyrkimyksenä tuntuu olevan 

ajaa itsensä jonkinlaiseen maanisen innostuksen 

tilaan, mikä paikoitellen saa musiikin romahtamaan 

kolisten kesken lennon.

Grey Parkin tehdaspainatteinen CDR on merkkipaa-

lu yhtyeen yli kymmenvuotisella uralla. Kelpo nipun 

kasetteja ja kotipolttoisia CDR-levyjä sekä yhden 

seitsentuumaisen singlen julkaissut surinakolmikko 

äänitti kaksi vuotta sitten keväällä Kuvataideaka-

temian Studio 2:ssa kasan materiaalia, josta levylle 

on päätynyt kolme pitkähköä kappaletta. Niissä 

kiteytyy se musiikin tekemisen tapa, josta yhtye 

parhaiten tunnetaan: syntetisaattorilla, laptopilla 

ja halpaelektroniikalla rakennettu kihisevä ääni-

massa, jota parhaiten kuvannee ilmaus »harmaa 

psykedelia». 

Psykedelialla tarkoitan Grey Parkin yhteydessä si-

tä nautinnollista tapaa, jolla tällainen musiikki koet-

telee analyyttisen kuuntelijan vastaanottokykyä. 

Kokemuksen rikkain taso avautuu vasta sen jälkeen 

kun on onnistunut jäsentämään massan erillisiksi 

blokeiksi ja kerrostumiksi. Tällöin joutuu huomaa-

maan näiden rakenneosasten olevan itsessään liian 

monimuotoisia, jotta niistä voisi muodostaa yhte-

näisen havainnon. Erittelevä tajunta jää ikään kuin 

horjumaan havaitun muodon eri aspektien välille, 

mikä tekee kuuntelukokemuksesta vähäeleisellä ta-

valla hyvin rikkaan.

levypalsta Teksti juuso paaso

Mitä on suomalainen 
psykedelia? 

Kemialliset ystävät -yhtye ylikuormittaa havain-

tojärjestelmää sangen toisella tapaa kuin Grey 

Parkin minimalistinen surina. Jan Anderzén pikku 

apureineen tekee huikean värikästä soittokollaasia, 

jonka riemukkuus on äänilähteiden ja niiden käsit-

telytapojen barokkisessa runsaudessa. 1990-luvun 

puolivälistä asti musiikillista näkemystään kehitellyt 

Anderzén on aina onnistunut ammentamaan margi-

naalikulttuurin ensyklopedisesta tuntemuksestaan 

tavattoman omaäänistä musiikkia. Neliraiturilla tai-

turoiden synnytetystä keksitystä kansanmusiikista 

Kemiallisten ystävien musiikki on kehittynyt pietee-

tillä jalostetuksi eläimeksi, jonka kohdalla ajatus 

luonnon ja kulttuurin tai elektronisen ja akustisen 

vastakkainasettelusta tuntuu teennäiseltä.

Värikkääksi musiikkia oikeuttaa kuvaamaan sen 

synnyttämien tunnelmien rikkaus – kappaleissa val-

litsee mystillinen tai oikeammin kvasi-uskonnolli-

nen tunnelma, josta hyväluontoisen avoimesti tun-

nustettu kotikutoisuus karsii kaiken kulttimaisen 

sumutuksen uhkan.

Maininnan ansaitsee myös levyn toisella puolel-

la esiintyvä Matthew Bowerin Sunroof!, vaikka näin 

syntyykin särö tämän palstan hartaan isänmaalli-

seen henkeen. Omaehtoisen musiikin tekemisen 

jo 1970-luvun lopussa aloittanut Bower on eräs 

Kemiallisten ystävien esikuvista. Niin värikylläisen 

kuin harmaankin psykedelian mestari on tällä levyl-

lä jylhissä tunnelmissa – vinkuvia ja surisevia sähkö-

kitaroita kerrostamalla Bower maalaa säkenöivän 

energisen sointipinnan. Kaiken kaikkiaan kyseessä 

on eräs viime vuoden parhaista julkaisuista epäkes-

kon musiikin saralla.

 http://www.arborinfinity.com/
 http://lowfidelity.org/~nosfe/planned_confusion/
 http://www.fat-cat.co.uk/

Syntetisaattorilla, 
laptopilla ja 
halpaelektroniikalla 
rakennettua 
kihisevää äänimassaa 
kuvannee parhaiten 
ilmaus »harmaa 
psykedelia».

Maniacs Dream:  

Zanzibar. Arbor. 

ARBOR82.

Grey Park: Planned 

Confusion 10.

Kemialliset Ystävät / 

Sunroof!. Fat Cat Split 

Series #19. 12FAT076.
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Presidentinvaihdoksen myötä 
Yhdysvaltojen politiikassa puhaltavat 
pian uudet tuulet – tai näin ainakin 
monet haluavat uskoa. Uutuuselokuvissa 
piirretään kolme muotokuvaa 
kiistellyistä hahmoista, jotka ovat 
osaltaan vaikuttaneet sikäläiseen 
poliittisen kehitykseen.

Yhdysvaltojen lähihistoriaa koko ohjaajauransa 

ajan ruotinut Oliver Stone on valinnut uusimman 

elokuvansa aiheeksi poliittisena vihollisena pitä-

mänsä George W. Bushin. Fiktiivisillä elementeillä 

maustetussa elämäkertakuvauksessa W. Bushien 

mahtisuvun hulttiopoika (Josh Brolin) valitaan vas-

toin kaikkia ennakko-odotuksia maailman vaikutus-

valtaisimpaan poliittisen virkaan. Stonen mukaan 

tämä ei kuitenkaan tapahdu – kuten yleisesti usko-

taan – perheen tuella, vaan sen puutteesta huoli-

matta. Bush nuoremman kunnianhimon motiivina 

toimii elokuvassa pohjimmiltaan isäkapina: halu 

osoittaa ylenkatsovalle isäukolle (James Cromwell), 

että myös suvun musta lammas kykenee suuriin 

saavutuksiin. 

Stonen elokuvassa nähtävä Bush on naiivi, miltei 

syyntakeeton ikuinen teinipoika, joka näkee maail-

man kovin mustavalkoisena. Presidenttinä hän tu-

lee väistämättä astuneeksi liian suuriin saappaisiin. 

W. ei ole kuitenkaan mikään häväistyselokuva, vaan 

ohjaaja on yllättävänkin empaattinen päähenkilö-

ään kohtaan. Esimerkiksi Michael Mooren luonneh-

dinta Bushista elokuvassa Fahrenheit 9/11 (2004) oli 

astetta kriittisempi, ja ehkä myös osuvampi. 

Mitään suuria paljastuksia W:n tarinaan ei sisäl-

ly, ja käsikirjoitus vaikuttaa kaikkinensa suorastaan 

elokuvanurkkaTeksti eero hirvenoja

Vallan terällä
hätäisesti kyhätyltä. Jostain syystä Stone halusi vä-

en väkisin saattaa elokuvansa valmiiksi jo Bushin 

presidenttiyden aikana, eikä lopputulos tarjoa tä-

män elämästä juuri muuta kuin yksittäisiä huomi-

oita vailla kunnollista kokonaiskuvaa. 

Kaiken kaikkiaan W. ei kohoa Stonen sivaltavim-

pien poliittisten elokuvien (Salvador, JFK) tasolle, 

kuten ei kohonnut hänen edellinen presidentti-

muotokuvansa Nixon (1995). Hieman yllättäen sitä 

onnistuneemman Nixon-kuvauksen on tehnyt Ron 

Howard, jonka ohjaama Frost/Nixon esittelee viras-

taan vuonna 1974 Watergate-skandaalin johdosta 

eronneen katkeran ex-presidentin. Tämän roolis-

sa nähdään Nixonin kehonkieltä ja puheenpartta 

erinomaisesti jäljittelevä Frank Langella. Elokuvan 

toinen keskushenkilö on brittiläinen tv-esiintyjä 

David Frost (Michael Sheen), josta tuli hetkessä 

arvostettu mediapersoona hänen haastateltuaan 

Nixonia tv-kameroiden edessä vuonna 1977. Presi-

dentin taustajoukot pitivät playboyn maineessa 

ollutta Frostia helppona tapauksena, mutta tämä 

saikin lopulta haastateltavansa tunnustamaan tie-

toisesti rikkoneensa lakia Watergate-tapauksen yh-

teydessä. 

Vaikka Nixon myönsikin tehneensä virheitä, hän 

uskoi kuitenkin toimineensa presidenttinä koko 

ajan kansakunnan parhaaksi. Tässä mielessä hän 

vertautuu Stonen elokuvan Bushiin. Nixonia voi-

taneen kuitenkin pitää nuorempaa Bushia häikäi-

lemättömämpänä – ja neuvokkaampana – poliitti-

sena pelurina, joka katsoi monissa päätöksissään 

tarkoituksen pyhittävän keinot. Vastustajiensa de-

monisoima presidentti kuvataan elokuvassa varsin 

moniulotteisena persoonana. Frost/Nixon osoittaa 

toisaalta, että huipulla on yksinäistä ja siellä tuu-

lee. Kovin yksinäiseltä vaikuttaa myös vallan kah-

vasta pudotettu eläkeläis-Nixon, joka näyttäytyy 

lopulta surumielisenä, jopa traagisena hahmona. 

Edellä esiteltyjä elokuvia enemmän ruohonjuu-

ritason näkökulmasta yhdysvaltalaista poliittista 

elämää tarkastelee Gus van Santin ohjaama Milk. 

Sen nimihenkilö on San Franciscoon 1970-luvulla 

asettunut entinen vakuutusasiamies Harvey Milk 

(Sean Penn), joka oli ensimmäinen Yhdysvalloissa 

poliittiseen virkaan valittu julkihomo. Homoseksu-

aalien lisäksi myös muiden vähemmistöjen oikeuk-

sia ajaneen vaikuttajan ura poliitikkona jäi kuiten-

kin lyhyeksi, kun hänen kollegansa ja poliittinen 

vastustajansa (jota elokuvassa esittää Josh Brolin) 

ampui Milkin ja kaupungin liberaalina pidetyn por-

mestarin vuonna 1978. Sikäläisestä oikeusjärjes-

telmästä kertoo jotakin, että tekonsa ilmiselvästi 

etukäteen suunnitellut ampuja – arvostettu keski-

luokkainen valkoihoinen mies – tuomittiin vain kah-

desta taposta.  

Van Santin seksuaalipoliittisesti kantaaottavas-

sa teoksessa keskitytään paljolti Milkin yksityiselä-

män kiemuroihin hänen poliittisen uransa jäädes-

sä vähemmälle huomiolle. Kyseessä on kuitenkin 

tärkeä puheenvuoro suvaitsevaisuuden puolesta, ja 

muutenkin mielenkiintoinen siivu yhdysvaltalaista 

vaihtoehtohistoriaa. 

Stonen elokuvassa 
nähtävä Bush 
on naiivi, miltei 
syyntakeeton 
ikuinen teinipoika.

W Milk Frost/Nixon
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Louis Mallen elokuvat Rakas sydän 
ja Lacombe Lucien näyttävät 
yhteiskunnallisten tabujen 
monimielisyyden ja monimutkaisuuden.

Louis Malle (1932–1995) joutui taiteelliseen kriisiin 

vuonna 1968. Kymmenen vuotta arvostettuja ja pal-

kittuja elokuvia ohjannut yläluokan taloudellisesti 

riippumaton vesa tunsi taantuvansa elokuva vuodes-

sa -tehtailuun. Malle lähti pienen kuvausryhmänsä 

kanssa Intiaan, jossa syntyivät televisiolle tehdyt 

dokumenttisarja L’Inde fantôme (1969) ja samasta 

filmimateriaalista koostettu dokumenttielokuva 

Calcutta (1969). 

Toisaalta Mallen käännettä voi pitää paluuna 

lähtöpisteeseen. Aloittihan hän Jacques-Yves Cous-

teaun maineikkaan Hiljainen maailma -dokumentin 

(1956) apulaisohjaajana. Yhteys oudon Intian ja ve-

dvd-arvio Teksti jouni avelin

denalaisen maailman, äärimmäisen äänekkyyden ja 

äärimmäisen hiljaisuuden välillä on ilmeinen. 1990-

luvun alussa Malle myönsikin haastattelussa Phi-

lip Frenchille yrittäneensä »aina löytää uudelleen 

sen ihmeellisen viattomuuden, jonka havaitsin In-

tiassa». 

Malle vaihtoi tähtinäyttelijät amatööreihin ja 

käänsi katseensa lapsuutensa, sota-ajan kipeisiin 

ja arkoihin vuosiin. Tuloksena olivat nuorten pää-

henkilöiden varaan rakentuvat Rakas sydän (1971), 

komedia porvarillisen elämänmuodon salaisuuksis-

ta kasvutarinan keinoin ja Lacombe Lucien (1974), 

hämmentävä analyysi sodan poikkeusoloista, jotka 

tuovat pintaan valtajärjestelmän mielivallan ja vä-

kivallan monopolin. 

Rakas sydän sijoittuu Dijoniin, kesään ja syksyyn 

1954. Ranskan siirtomaavallan loppu häämöttää 

häpeällisen Indokiinan sodan myötä. 15-vuotias in-

tellektuelli Laurent käy katolista koulua, kuuntelee 

Charlie Parkerin jazzia ja uppoutuu Albert Camus’n 

ja Boris Vianin teoksiin. Pari vuotta vanhemmat vel-

jekset Marc ja Thomas kiusoittelevat kuopusta, äi-

tinsä silmäterää, ja vetävät hänet mukaansa seksin 

ja alkoholin ihmemaailmaan. 

Todellisuudessa vanhemmatkin veljekset ovat 

intellektuelleja, jotka tuntevat Proustinsa, arvos-

tavat surrealisti René Crevelin (1900–1935) pohdin-

toja itsemurhasta ja ovat lisänneet tussilla parran 

Laurentin kotijumalan Charlie Parkerin valokuvaan. 

Myös heidän käytännön pilansa osoittaa valistunut-

ta taidemakua: veljekset korvaavat porvariskotin-

sa komistuksen, Jean-Baptiste Corot’n (1796–1875) 

maalauksen taidokkaalla jäljennöksellä, jonka Marc 

tuhoaa veitsellä yliampuvan hulluuskohtauksen 

varassa vanhempiensa ja tuttavaperheen silmien 

edessä syyttäen taidetta kapitalistien vehkeilyksi.

Gynekologi-isän irvailu selän takana kertoo se-

kin komiikan keinoin, että porvarillisessa perheessä 

vain isä uskoo olevansa perheen auktoriteetti. Äiti 

Clara puolestaan hakee vapautta rakastajansa sylis-

Järjestelmän salat ja 
salaisuuden järjestelmät

Rakas sydän
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dvd-arvioTeksti Jouni avelin

tä ja torjuu humaltuneen aviomiehensä kömpelöt 

lähentelyt leikillisesti mutta tiukasti.

Sydämen vajaatoiminnasta kärsivä Laurent pas-

sitetaan parantolaan, jossa hän jakaa huoneen 

äitinsä kanssa. Tarina kasvaa vaivihkaa, rennon 

huomaamattomasti rullaavien kohtausten kautta 

kohti Laurentin ja hänen äitinsä insestistä aktia, jo-

ka esitetään kevyesti ja viitteellisesti. Kohtaukseen 

ei sisälly dramatiikkaa, tehokeinoja tai holhoavaa 

musiikkia. 

Malle esittää hätkähdyttävästi porvarillisen per-

heidyllin, joka perustuu salaisuuksiin ja valheisiin: 

äidin ja pojan suhteeseen, veljesten rötöstelyyn ja 

vilpistelyyn, äidin sivusuhteeseen, joka sekin on us-

kollisuutta tälle elämänmuodolle. Porvarillinen per-

he-elämä voi kukoistaa vain salaisuuksien varassa. 

Insesti vihkii Laurentin kaksoiselämän piiriin. Sen 

ulkopuolelle on suljettu vain isä, joka kuitenkin on 

kaksoiselämän välttämätön ehto ja todellinen yl-

läpitäjä. Tosin elokuvan viimeisessä kohtauksessa 

Malle yllättää katsojan vielä kerran ja kääntää ase-

telman jälleen nurin. Isä osoittautuukin joviaaliksi 

ja huumorintajuiseksi hahmoksi. 

Lacombe Lucienissa (1974) Malle siirtyi puhkomaan 

saksalaismiehityksen tabuja. Hän vetäytyi maaseu-

dulle Lotin alueelle tutkimaan miljöötä ja keräämään 

tietoa vastarintaliikkeestä. Avukseen hän sai kirjaili-

ja Patrick Modianon. Samoilta seuduilta Malle löysi 

päärooliin Pierre Blaisen, karkeatekoisen paikallista 

murretta puhuvan maalaispojan, joka ei tuntenut 

elokuvia juuri lainkaan. 

Lacombe Lucien on hyytävän lakoninen tarina 17-

vuotiaasta pojasta, joka ilmaisee itseään puheen 

maailmassa vain teoilla. Isän jouduttua vankileirille 

äidin kylmäluonteinen rakastaja on ottanut hänen 

paikkansa heidän maatilallaan. Aikuiset ovat kyl-

miä ja kyynisiä, lapset pelkäävät eläimiä lahtaavaa 

Lucienia. 

Normandian maihinnousua seuraavina kuukau-

sina yhteistoimintamiesten hallinto on ajautunut 

kaaokseen. Lucien pyrkii vastarintaliikkeeseen, tor-

jutaan tylysti ja ajautuu Saksan poliisin kovanyrk-

kiseksi käsikassaraksi. Väkivallan monopolin turvin 

Lucien asettuu piileskelevän juutalaisen räätälin Al-

bert Hornin perheenjäseneksi, ihastuu France-tyt-

täreen ja alkaa huolehtia heistä uhreiltaan anasta-

millaan arvoesineillä, samppanjalla ja rahalahjoilla. 

Lucienin arvaamaton ja kuitenkin viaton hahmo 

murtaa korkeakulttuurillisen Hornien perheen käy-

töskoodit. Albert menee raiteiltaan, alkaa käyttäy-

tyä varomattomasti ja ilmiantaa itsensä. Lucien ve-

tää Francea puoleensa magneetin tavoin. Lucien on 

tapahtumien dynamo, mutta samalla oudon sivul-

Malle esittää hätkäh-
dyttävästi porvarilli-
sen perheidyllin, joka 
perustuu salaisuuk-
siin ja valheisiin.

linen ja kohtalostaan piittaamaton. Hän elää men-

neisyyden ja tulevaisuuden tavoittamattomissa. 

Hornien perhettä pidätettäessä Lucien kääntää 

hetkessä kelkkansa ja ampuu saksalaissotilaan, 

nappaa tältä Albertille lahjoittamansa taskukel-

lon ja lähtee viemään Francea ja tämän isoäitiä 

kohti Espanjan rajaa – kaikki tämä hetkellisten im-

pulssien varassa. Kolmikko päätyy vuoristossa si-

jaitsevaan autiotaloon, puhe lakkaa lähes täysin 

ja tunnelma muuttuu oudoksi pastoraali-idylliksi, 

ikuiseksi nykyhetkeksi. Loppukuvien päälle ilmes-

tyvät tekstit ilmoittavat, että Lucien pidätettiin ja 

teloitettiin oikeudenkäynnin jälkeen syksyllä 1944. 

Hän ei ole Lucien Lacombe vaan Lacombe Lucien: 

nimi listassa, kuka tahansa, arkistoihin kätketty, 

historian sivullinen.

Rakasta sydäntä ja Lacombe Lucienia yhdistävät 

amatöörinäyttelijöiden taitava henkilöohjaus, 

yhteiskunnallisten tabujen monimielisyyden ja -

mutkaisuuden osoittaminen sekä painottomat ja 

samalla tempolla loppuun asti etenevät kohtauk-

set. Yksityiskohtia myöten huolellinen lavastus ja 

aikalaiskuva kertovat Mallen elokuvataiteen nyrk-

kisäännöstä, realismin illuusiosta. Ohjaajan on py-

syttävä näkymättömissä. Mitään valmista poliittista 

sanomaa ei saa tarjota. Elokuvan pitää näyttää, ei 

opettaa. 
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Press, 2004). 
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[Julkaisutiedot boksiin:]

Louis Malle: Rakas sydän (Le souffle au coeur). Rans-

ka 1971. 1 h 54 min. Kuvaformaatti 16:9 anamorfinen, 

kuvasuhde 1.66:1. Käsikirjoitus: Louis Malle. Pääroo-

leissa: Benoît Ferreux, Lea Massari, Fabien Ferreux, 

Marc Winocourt, Daniel Gélin. Future Film (2008). 

Lacombe Lucien. Ranska 1974. 2 h 12 min. Kuvafor-

maatti 16:9 anamorfinen, kuvasuhde 1:66:1. Käsikir-

joitus: Louis Malle, Patrick Modiano. Päärooleissa: 

Pierre Blaise, Aurore Clément, Holger Löwenadler, 

Therese Giehse. Future Film (2008). 

Lacombe Lucien
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Manuel Perez Paredesin elokuvissa 
yhteiskunnallinen näyttäytyy yksityisen 
kautta.

Kuubalainen elokuvaohJaaJa Manuel Perez Paredes 

oli marraskuussa Suomi-Kuuba-seuran sekä Lens Po-

litica -elokuvafestivaalin vieraana Suomessa. Hänen 

elokuvansa Paginas del diario de Mauricio (»Sivuja 

Mauricion päiväkirjasta») esitettiin festivaalilla.

Vuonna 2006 valmistunut elokuva on ohjaajansa 

viimeisin teos, jolla hän tekee paluun fiktion pariin 

pitkän dokumenttiputken jälkeen. Elokuvan nyky-

hetki on syyskuu 2000. Mauricio viettää yksin, mur-

tuneena vaimonsa kuolemasta, 60-vuotispäiviään. 

Elokuvassa kurkistetaan hänen menneisyyteensä. 

1990-luvun talouskriisi ja sen myötä tapahtuneet 

suuret poliittiset ja sosiaaliset muutokset limitty-

vät Mauricion oman elämän mullistuksiin. Hänen 

avioliittonsa romahtaa ja tytär lähtee opiskelemaan 

Venäjälle ja asettuu lopulta Suomeen. Loppukohta-

uksessa isä ja tytär tapaavat Yhdysvaltain ja Mek-

sikon rajalla. »Elokuva on yritys kertoa yhdestä 12 

vuotta kestäneestä vaiheesta Kuuban historiassa, 

sekä miehestä kriisissä, joka törmää yhteiskunnan 

näkymättömiin seiniin», Paredes kertoo. »60- vuoti-

as Mauricio on käännekohdassa, ja hän on pakotet-

tu muuttamaan omaa ajatteluaan».

Sivuja Mauricion päiväkirjasta on siis elokuva, jos-

sa poliittisuus näyttäytyy yksityisen kautta. Pare-

des kertoo tämän olevan hänen mielestään ainoa 

oikea tapa tehdä poliittista elokuvaa, myös doku-

mentteja. »En lähetä elokuvissani mitään selkeitä 

viestejä. Kyse on enemmän tuntemuksista, joita 

arvojen yhteen törmääminen saattaa aiheuttaa». 

Paredesin näkemys yhteiskunnallisesta elokuvasta 

näkyy myös hänen ehkäpä kuuluisimmassa teok-

sessaan, vuonna 2004 valmistuneessa kertovassa 

dokumentissa Che Guevara donde nunca jamás se 

lo imaginan (»Che Guevara sellaisena kun et ole kos-

kaan ennen nähnyt»). Siinä maalataan kuva maail-

man kuuluisimmasta vallankumouksellisesta haas-

tattelujen kautta. Chen isä, Fidel Castro, sekä muut 

Chen työtoverit ja lähimmäiset kertovat, minkälai-

nen mies Che oli.

Sivuja Manuelin päiväkirjassa
Paredes syntyi Havannassa 1939 ja aloitti uransa 

elokuvien parissa kahdenkymmenen ikävuoden 

korvilla. Aluksi hän työskenteli apulaisohjaajana 

Kuuban elokuvainstituutti ICAIC:ssa. Hän avusti 

muun muassa kuuluisaa elokuvantekijää ja ICAIC:n 

perustajaa Tomas Gutiérrez Aleaa tämän elokuvis-

sa. Hänen ensimmäinen oma elokuvansa oli lyhyt, 

tulivuoren mukaan nimetty dokumentti Cinco Picos. 

Tällä hetkellä Perez työskentelee ICAIC:ssa taiteelli-

sena neuvonantajana.

Paredes kertoo elokuvissaan näkyvän sen, että 

hän on 1959 tapahtuneen vallankumouksen lap-

si. Hän kertoo olleensa mukana vallankumousliik-

keessä, mutta ei ilman epäilyksiä. Hän ei ollut siis 

yksioikoisesti vallankumouksellinen, mutta uskoo 

vallankumouksen vaikutuksen olleen vahva sekä hä-

nen että muiden ikätovereidensa elokuvissa. »Me 

opimme uskomaan, että kaikki on mahdollista», 

hän toteaa. Paredes kertoo itsensä ja aikalaisten-

sa tulleen siksi mitä ovat myös italialaisen neorea-

lismin, esimerkiksi Vittorio de Sican Polkupyörävar-

kaan myötä.

Talouskriisin jälkeinen aamunkoitto
Paredesin edustama elokuvantekijöiden sukupolvi 

oli aktiivisimmillaan 1980-luvun alussa, jolloin Kuu-

bassa tuotettiin ICAIC:n kautta valtiollisesti suuri 

määrä elokuvia. 1990-luvun alussa kommunismi 

romahti maailmanlaajuisesti: Berliinin muuri oli 

murtunut, Neuvostoliitto romahti. Kuubassa tämä 

aiheutti mittavan talouskriisin, mikä taannutti myös 

elokuvanteon. Elokuvia syntyi Paredesin mukaan 

vain kaksi vuodessa. Nämäkin oli taloudellisten syi-

den takia pakko tehdä yhteistuotantoina, lähinnä 

Espanjan ja Meksikon kanssa.

2000-luvulle tultaessa elokuvateollisuus alkoi jäl-

leen elpyä. Uuden teknologian ja digitaalisen medi-

an myötä kuubalainen elokuva ja Kuuban elokuva-

instituutti siirtyivät uuteen vaiheeseen. Siirryttiin 

uskaliaampiin aiheisiin ja samalla elokuvien esitys-, 

levitys- ja markkinointikanavat alkoivat institutio-

nalisoitua.

Tämä kannusti myös Paredesin tarttumaan yh-

teiskunnalliseen aiheeseen. »Ikäpolvessani on teh-

ty runsaasti poliittista elokuvaa, mutta suurin osa 

siitä on ollut humoristista satiiria – pohjavire on ol-

lut kuitenkin sama». Paredes kehuu myös elokuva-

instituuttia. »ICAIC:n vaikuttajat ovat avoimesti yh-

teiskuntaan suhtautuvia ihmisiä, ja instituutilla on 

taiteellinen vapaus. Tämä on mahdollistanut sen, 

että minä ja kollegani olemme saaneet tehdä, mitä 

olemme halunneet».

Paredes onkin melko tyytyväinen kuubalaisen 

elokuvan nykytilaan, tosin hänen mielestään kiin-

nostus dokumenttiin on hävinnyt liiaksi. »Uudet 

tekijät ovat niin uppoutuneet digitaalisten mene-

telmien fiktiolle tarjoamiin mahdollisuuksiin». Itse 

hän ei kuitenkaan aio myöskään palata dokument-

tielokuvan pariin. »Minä olen dokumentin puolel-

la oman osuuteni tehnyt. Dokumenttielokuva oli 

koulu – ja vasta fiktioon palaamisen myötä olen ele-

mentissäni». Kysyttäessä, onko tuo koulu tosiaan 

nyt käyty, Paredes vertaa itseään elokuvansa Mau-

ricioon, jonka ajatukset prosessoituivat pitkän ja 

uhrauksia täynnä olevan tien kautta. Onko elokuva 

siis omaelämänkerrallinen? »Kyllä ja ei. Se on koko-

naisen sukupolven elämänkerta».

Vallankumouksen lapsi

»En lähetä elokuvis-
sani mitään selkeitä 
viestejä. Kyse on 
enemmän tuntemuk-
sista, joita arvojen 
yhteen törmääminen 
saattaa aiheuttaa.»

Paredesin elokuva Paginas del diario de Mau-
ricio nähtiin Lens Politica -festivaalilla.
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Kulttuurivihkot 6/2008  otti haasteen pöyhiä 

suomalaista lastenkirjallisuuskeskustelua teema-

koosteellaan. Eniten ajatuksia herätti toimittaja 

Janne Hukan artikkeli, jossa oli haastateltu kolmen 

keskeisen sanomalehden kulttuuritoimittajia sekä 

Otavan lastenkirjaosaston kustannustoimittajaa 

otsikolla »Kulttuuritoimitusten sivuhuomioita».

Jutun näkökulma tosin toistaa kyseenalaista-

matta lastenkirjallisuuteen yleisesti liitettyjä klisei-

tä sen lapsipuolen asemasta suhteessa niin sanot-

tuun valtakulttuuriiin. J. K. Rowlingin Harry Potterin 

taikaluudalla ratsastaminen on sekin keskustelun-

avauksena aikansa elänyt. Kustantamot paiskivat 

hartiavoimin töitä kotimaisen laadukkaan lasten-

kirjallisuuden puolesta. Potter oli hyvä puhemies 

lastenkirjallisuudelle, mutta ei häntä ole sentään 

syytä päästää koko tontin valtiaaksi!

Haastateltavat päästävät suustaan järkiään mel-

koisia sammakoita, ja erityisesti Helsingin Sanomien 

Suvi Aholan ja Aamulehden uutispäällikkö Markus 

Määttäsen sitaatit herättävät ihmetystä – yleisellä ja 

yksityisellä tasolla. Tapa, jolla Määttänen vyöryttää 

syyn Aamulehden vähäisestä lastenkirjakirjoittelus-

mielipide

Ketkä sysäävät 
lastenkirjan nurkkaan?

ta passiivisten avustajien niskaan, loukkaa ammat-

ti-identiteettiäni, sillä todellinen selitys arvioiden 

vähyyteen piilee vuoden 2008 aikana toteutetuissa  

lehden toimituspoliittisissa ja ulkoasu-uudistukseen 

liittyvissä linjauksissa.  

Nykyisen yli tuhannen nimekkeen vuotuisessa 

lasten- ja nuortenkirjatarjonnassa sanomalehtien 

kulttuuritoimitukset joutuvat ponnistelemaan en-

tistä ankarammin pyrkimyksissään esitellä alueen 

kirjallisuutta mahdollisimman monipuolisesti. Ko-

ko kentän haltuunottaminen tukevalla syliotteella 

on jo lähes mahdoton tehtävä lastenkirjallisuuteen 

kokopäivätoimisesti omistautuvalle alan asiantun-

tijallekin.

»Vain harvat ovat valitut» sopii lastenkirjajulki-

suuden motoksi 2000-luvun Suomessa: jo entuu-

destaan tunnetut ja myyntitilastojen kärjessä keik-

kuvat kirjat saavat lehdistössä eniten huomiota. 

Mikäli avustaja rohkenee kyseenalaistaa Tatu ja Pa-

tu-, Risto Räppääjä-, Ella- ja Koiramäki-kirjojen mono-

polia, hän saa lamaannuttavan vastauksen lehden 

kulttuuritoimitukselta: näitä kirjoja on helpompi 

lanseerata johtoportaalle, koska  uutispäälliköt 

tuntevat ne ennalta! 

Sanomalehtien kiinnostus lasten- ja nuortenkir-

jallisuuteen on ailahtelevaa. 

Onneksi Suomessa on laadukkaita lasten- ja nuor-

tenkirjallisuuteen sekä -kulttuuriin erikoistuneita 

lehtiä (Lukufiilis, Onnimanni, Tyyris Tyllerö, Vinski, 

Virikkeitä), jotka julkaisevat aihealueelta laajoja 

taustoittavia ja asiantuntevia arvioita, uutisia, ar-

tikkeleita ja tutkimuksia. Lukukeskuksen Vinski on 

koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen lasten 

kirjallisuuslehti, jonka arvioista suurin osa on lasten 

kirjoittamia.  Ja tunnetusti lapsethan ovat niitä kaik-

kein vaikeimmin lahjottavia kriitikoita!

päivi heikkilä-halttunen

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija ja kriitikko (Aamulehti, 

Vinski, Onnimanni) 

Älä unohda vapputervehdystä!
Vappu tulee nopeammin kuin uskotkaan. Kulttuurivihkojen 
seuraavassa numerossa, joka ilmestyy huhtikuussa, lähe-

tellään jo vapputervehdyksiä.

elias.krohn@kulttuurivihkot.fi. Tervehdyksen 
voi myös sanella puhelinvastaajaan numeroon 
(0�) 4114 536�.
Tervehdyksiin voi osallistua myös pelkällä ni-
mellään.
Vapputervehdyksen hinta on 10 euroa (sisältää 
arvonlisäveron). Pitempi, 160–320 merkin värs-
sy maksaa 20 euroa (sis. alv.). Liitäthän mukaan 
laskutusosoitteesi.
Iloista vapun odotusta!
Toimitus

Osallistu sinäkin Kulttuurivihkojen perintei-
siin vapputervehdyksiin. Samalla tulet tuke-
neeksi pitkälti vapaaehtoisvoimin tehtävää leh-
teämme.
 

Vapputervehdyksen enimmäispituus on teksti-
viestin mitta eli 160 merkkiä, ja sen tulisi olla 
perillä toimituksessa viimeistään 13.3.
Voit lähettää sen tekstiviestillä numeroon 
050 460 1636 tai sähköpostitse osoitteeseen  

mielipide(ät)kulttuurvihkot.fi

Kuvitus aleksi Jalonen
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teema

Urheilu

irina Byhovskaja
Professori, työskentelee kahdessa Mosko-
vassa Venäjän kulttuuritutkimuksen insti-
tuutissa sekä Liikuntakulttuurin, urheilun ja 
turismin valtionyliopistossa.

hannu itkonen
Liikuntasosiologian professori Jyväsky-
län yliopistossa. Tutkimuksissaan hän on 
paneutunut muun muassa liikuntakult-
tuurin muutokseen, liikunnan ja urheilun 
kansalaistoimintoihin sekä urheilun alueel-
lisuuden kysymyksiin. Hän on osallistunut 
aktiivisesti myös urheilun normi- ja etiikka-
keskusteluihin.

TeemAn KirjoiTTAjiA

20 Kiusallisia kysymyksiä olympialaisista  
23 Leikkiä vai voiton maksimointia? 
26 Olympiarenkaan poliittiset värit
28 Kilpailua fasismin varjossa
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teema

pentti stranius
Venäjä-tutkija (FL), vapaa kirjoittaja ja Elä-
mäntarina- sekä Idäntutkimus-lehtien 
toimittaja. Liikunnallisiin harrastuksiin kuu-
luvat avantouinti, kuntosali, pyöräily, sau-
vakävely sekä määrätietoinen (marjastus ja 
sienestys) että päämäärätön metsässä samoi-
leminen.

johanna ylipulli
Kulttuuriantropologiasta/mediatuottajan 
maisteriohjelmasta valmistunut FM ja elo-
kuvatutkimuksen lehtori (vs.). Vapaa-ajalla 
hakee aktiivisesti fyysisiä rajojaan, jotka ovat-
kin jo useasti löytyneet.

pertti terho
Sivistystoimen sekatyöläinen Jyväskylästä.

eero suvilehto
Oulussa asuva runoilija ja kirjallisuuden 
tohtori. Työskennellyt pitkään ulkomailla 
eri  yliopistoissa, muun muassa Sofiassa ja 
Reykjavikissa. Platonin ja Sokrateen  mal-
lin mukaisesti hän harrasti nuorena urheilua 
ja saavutti kreikkalais-roomalaisen painin 
Pohjoimaiden mestaruuden 1972. Suvilehto 
on kirjoittanut kuusi kaunokirjallista teosta, 
runoja, aforismeja ja novelleja. Suvilehto 
on sanoittanut myös lauluja muun muassa 
Rocieros-yhtyeelle.

30 Urheilu, vartalot ja valkokangas
34 Nuhjuisten treenisalien sankarittaret 
38 Urheilu kulttuurien kohtaamiskenttänä 
42 Työväen kilpaurheilun loppu
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Pekingin 
olympialaisten 

iskulauseeksi 
valittiin »yksi 
maailma, yksi 

unelma». Millaisesta 
ja kenen maailmasta 

iskulauseessa on 
kyse? Ketkä olivat 

kilpakenttien 
ulkopuolisia kisojen 
voittajia ja häviäjiä?

Teksti: Hannu Itkonen

Kuvitus: VIlle saVImaa Kiinalainen juttu
Kirjailija PenttI Haanpää teki ainoan ul-
komaanmatkansa vuonna 1953 Kiinaan. Nel-
jä vuotta aiemmin valtio oli muuttunut Mao 
Tse-Tungin johtamaksi kansantasavallaksi. 
Vierailun satona julkaistiin kaksi kirjallista 
tuotosta. Jo seuraavana vuonna ilmestyivät Kii-
nalaiset jutut: muistikuvia. Vuonna 2001 teok-
sesta otettiin uusintapainos, jonka yhteydessä 
näkivät päivänvalon vuosituhannen taitteessa 
löydetyt päiväkirjamerkinnät. 

Haanpään Kiinan-matkan kuvaus edustaa 
poikkeuksellista matkakirjallisuutta, sillä kir-
jailijan katse suuntautui yllättäviin asioihin. 
Kirjallisuudentutkija Markku Soikkelin 
mukaan Haanpää keskitti huomionsa erityi-
sesti kahteen ilmiöön. Ensinnä hän ihmetteli, 
miten kiinalaiset suhtautuivat omaan histori-
aansa. Toiseksi Haanpäätä askarrutti, miten 
kiinalainen kulttuuri suhtautui esittämisen 
pintaan, julkisivuun ja rooleihin. 

Haanpään kiinnostuksen kohteita mukail-
len vastaavanlaisia kysymyksiä voidaan esit-
tää Pekingin olympialaisista. Miten olym-
pialaiset suhteutuivat Kiinan tuhansia vuosia 
vanhaan ruumiinkulttuuriin? Millaiset oli-
vat olympialaisten vaikutukset eri toimijata-
hoille? 

Vanhaa ja uutta 
Kiinan olympiakomitean ja Pekingin yliopis-
ton julkaisemassa teoksessa 5 000 vuotta kiina-
laista  ruumiinkulttuuria ja urheilua jaotellaan 
fyysinen kulttuuri kolmeksi kaudeksi. Muinai-
nen ruumiinkulttuurin jakso ajoittuu vuotta 

1840 edeltävään aikaan. Kyseiseen tuhansien 
vuosien jaksoon sisältyvät muun muassa eri-
laiset jousiammunnan, pelien, akrobatian, 
terveysliikkumisen ja kansanpelien muodot. 

Moderni ruumiinkulttuurin periodi ajoit-
tuu vuosiin 1840–1949. Kyseisen ajanjakson 
syntyyn vaikuttivat läntisen urheilun vaikut-
teet, joita sovellettiin perinteisiin kiinalaisiin 
liikkumismuotoihin. 

Kolmas jakso ajoittuu Kiinan kansantasa-
vallan aikaan, eli vuodesta 1949 nykypäiviin. 
Ajanjaksoa luonnehtii sekä ruumiillisuuden 
valtiollinen kontrollointi kansanterveydellisine 
ja sotilaskasvatuksellisine tavoitteineen että kil-
paurheilun merkityksen jatkuva lisääntyminen.        

Kiina oli mukana olympialaisilla kentillä jo 
ennen kansantasavalta-aikoja. Maa sai vuon-
na 1931 Kansainvälisen olympiakomitean jä-
senyyden ja ensimmäinen yksittäinen kiina-
laisurheilija oli vuotta myöhemmin mukana 
Los Angelesin kisoissa. Kansainvälisen olym-
piakomitean jäsenyys lisäsi niin kiinalaisten 
urheilupäättäjien kuin urheilijoidenkin kiin-
nostusta olympiaurheilua kohtaan. 

Kiinan kansantasavallan synnyn jälkeen 
ryhdyttiin Maon johdolla rakentamaan maa-
han liikunta- ja urheiluorganisaatiota. Selkeää 
eroa perinteisen ruumiinkulttuurin ja nykyai-
kaisen huippu-urheilun välille ei tehty. Urhei-
lun katsottiin valtiollisesti johdettuna palvele-
van myös muita kansanterveyden sekä työ- ja 
sotilaskuntoisuuden päämääriä. 

Myös Kiinan kansantasavalta hakeutui 
vuonna 1954 KOK:n jäseneksi, mutta ero-
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si Taiwanin kysymyksen 
vuoksi muutamaa vuotta 
myöhemmin.   

KOK:sta eroaminen ei 
estänyt kiinalaisten urhei-
luharrastuksia. 1950-luvul-
la kiinalaiset menestyivät 
lukuisissa kansainvälisis-
sä arvokilpailuissa ja par-
haat urheilijat ylsivät aina 
maailmanmestaruuksiin 
ja -ennätyksiin. Kansain-
väliseen olympiakomiteaan 
liityttiin uudelleen vasta 
vuonna 1979 ja olympia-areenoille kiinalaiset 
astelivat Los Angelesissa vuonna 1984. Tämän 
jälkeen Kiina on ollut yksi huippu-urheilun 
suurvalloista.

Kiusallisia kysymyksiä  
Huippu-urheilumenestyksen tavoittelu on 
edellyttänyt Kiinan poliittiselta johdolta run-
sasta taloudellista panostusta. Arvioitaessa 
Kiinan urheilumenestyksen kasvua on nos-
tettu esille useita tekijöitä. Kiinan on nähty 
omistavan jo lähtökohtaisesti valtavat voima-
varat. Yli miljardiin nousseesta väestöstä löytyy 
eri lajien harrastajia. Lisäksi suuri maa-alue 
tarjoaa mahdollisuuksia eri lajien harrasta-
miseen. 

Omat ansionsa on nähty olevan myös Kii-
nan kolmiportaisella valmennusorganisaati-
olla, jonka suojissa huipulle yltäneet urheilijat 
siirretään totaalisen urheilemisen pariin eri-

tyisiin valmennuskeskuksiin. 
Kiinan kansantasavallassa on kiinnitetty eri-

tyistä huomiota urheilukenttien ja -hallien ra-
kentamiseen. Vuoteen 1990 tultaessa Kiinas-
sa arvioitiin olleen 410 000 liikuntapaikkaa. 
Runsaassa 40 vuodessa esimerkiksi stadionien 
määrä oli 20-kertainen ja uimahallien mää-
rä 21-kertainen verrattuna kansantasavallan 
syntyaikaan. 

Kansainvälisen urheilumenestyksen ta-
voittelun asettaminen valtiojohtoisen maan 
päämääräksi on sitonut poliitikkojen käsiä. 
Huippu-urheilussa – missä tavoitellaan sekä 
kilpailullisesti että organisatorisesti koko ajan 
mittavampia tuloksia – on menestyksen tur-
vaamiseksi lisättävä myös resursseja. 

Tällaiseen voimavarojen lisäämiseen Kii-
nan kommunistisen puolueen johto on ollut 
valmis ryhtymään aina siinä määrin, että maa 
haki olympialaisten kesäkisojen isännyyttä. 

Kesäkuussa 2001 Kan-
sainvälinen olympia-
komitea myönsi Mos-
kovassa pitämässään 
kokouksessa vuoden 
2008 kisat Pekingin 
järjestettäväksi. 

Saatuaan kisat jär-
jestettäväkseen Kiinan 
valtiojohto ryhtyi välit-
tömästi mittaviin, jopa 
ennennäkemättömiin 
valmisteluihin. Pekin-
giin päätettiin rakentaa 

lukuisia uusia kilpa-areenoita, olympiakylä, 
olympialaisten päämaja ja median tarvitsemat 
tilat. Lisäksi toistakymmentä vanhaa kilpailu-
hallia oli korjattava vastaamaan olympiakiso-
jen vaatimuksia. 

Olympialaisten rakennushankkeet muo-
dostuivat jättiläismäisiksi. Kisojen symbo-
liksi kohonnut päästadion, Linnunpesäksi 
nimetty rakennuskolossi nielaisi yli 42 000 
tonnia terästä. Stadionin suunnittelusta vas-
tasivat sveitsiläiset arkkitehdit, ja myös moni-
en muiden rakennusten piirustukset laativat 
ulkomaalaiset arkkitehdit. 

Olympialaisia varten ei rakennettu ainoas-
taan urheilun tarvitsemia rakennuksia. Olym-
pialaiset antoivat pontta myös kaupunkikuvan 
muokkaamiselle. Olympialaisten vaikutuksia 
Pekingin kaupunkikuvaan tutkinut Johanna 
Lahdenperä on esittänyt, kuinka kisoihin 
valmistautunut kaupunki sijoitti kymmeniä 

Kiinalainen juttu

Kisojen  
ehdottomia  
voittajia olivat  
kansainväliset  
kapitalismin  
suuryritykset.
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tapahtumia. Erityisen hämmästyttävää oli se, 
että kisojen aikana ja niiden jälkeen etenkin 
suomalaisen urheilumedian edustajat keskit-
tyivät kehumaan Pekingin kisojen loistokkuut-
ta ja kiinalaisten ystävällisyyttä.      

Pekingin kisojen yhtenä häviäjänä voidaan 
pitää Kiinan köyhää väestönosaa. Kansan 
olympialaisina mainostetut kisat verottivat sie-

voisen summan kansantalouden kukka-
rosta. Ne rahat ovat poissa esimerkiksi 
terveydenhuollosta, sosiaaliturvasta tai 
maaseudulla asuvien elinolojen kohen-
tamisesta. Konkreettisimmin häviönsä 
joutuivat huomaamaan ihmiset, joiden 
asunnot purettiin olympialaisten alta. 
Myös maaseudulta tulleille rakentajille 
kisojen jälkeinen aika yhdistettynä Kii-
naankin yltäneeseen maailmanlaajui-
seen lamaan ei ole ollut armollinen.

Nykyaikainen huippu-urheilu on 
tuote, joka muodostaa tiiviin kolmiyh-
teyden median ja markkinatoimijoiden 
kanssa. Juuri tällaisesta jättimäisestä 
kolmiyhteydestä oli kysymys myös Pe-
kingin kisoissa, joista löytyivät omat 
voittajansa. 

Markkinoiden laajetessa kaikkialle 
sekä ekologisesti että sosiaalisesti kes-
tävä kehitys ovat koetuksella. Puhe ym-
päristöstä tai köyhyydestä voi haihtua 
olympiasumuun. Historiastakin voi-
daan synnyttää markkinahumuun so-
piva spektaakkeli. Pekingin kisoissa kyse 
oli kiinalaisesta jutusta, mutta globaa-
likapitalismin oloissa ei ainoastaan kii-
nalaisten jutusta. 

miljardeja euroja kaupunkikuvansa uudista-
miseen.

 Lahdenperän mukaan monissa rakennus-
hankkeissa valtion täytyi turvautua yksityissek-
torin rahoitukseen. Tutkija epäilee, että kisojen 
jälkeen viihde- ja urheilukeskuksiksi muuttu-
neisiin tiloihin ei ole kiinalaisrahvaalla asiaa.

Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mu-
kaan olympialaiset maksoivat Kiinalle 
43 miljardia euroa. Pelkästään avajaiset 
maksoivat yli 100 miljoonaa dollaria. 
Avajaiset toteutettiin 14 000 esiintyjän 
voimin ja harjoitukset kestivät 13 kuu-
kautta. Pekingin olympialaisten avajaiset 
muodostuivat seremoniaksi, jossa konst-
ruoitiin Kiinan tuhatvuotista historiaa. 
Järjestäjät uskottelivat, että olympialais-
ten myötä Kiinaan suuntautuva historia-
tietoisuus olisi lisääntynyt mittavasti.   

Kiinan olympialaisia puolustellut val-
tiojohto joutui puun ja kuoren väliin. Mo-
net länsimaiden poliitikot nostivat esiin 
kiusallisia kysymyksiä, jotka liittyivät ih-
misoikeuksiin, sananvapauteen ja ilmas-
to-ongelmiin. Oman maan kansalaisille 
kiinalaiseliitin oli perusteltava olympia-
laisten käänteentekevää vaikutusta. 

Kisojen kolmeksi teemaksi nostettiin 
ympäristöystävällisyys, teknologia sekä 
kansan olympialaiset. Ympäristökysy-
mykset puhuttivat aina kisojen kynnyk-
selle saakka. KOK:lle riittivät kisojen ai-
kaiset teollisuuden ja liikenteen päästöjen 
vähentämiset. Juurikaan ei keskusteltu 
urheilijoiden terveyden suojelemisesta.     

Voittajat ja häviäjät
Kisojen ehdottomia voittajia olivat kan-
sainvälisen kapitalismin suuryritykset. 
Suorituspaikkojen suunnittelijat ja ra-
kentajat, mediayhtiöt, kommunikaa-
tiojärjestelmien toteuttajat sekä muut 
kisojen organisoinnista vastanneet yritykset 
tähtäsivät jättituloksiin. Ilman taloudelli-
sia voitto-odotuksia Coca Cola, Volkswagen, 
Adidas tai muut suuryhtiöt eivät olisi olym-
piakumppanuuteen ryhtyneet. 

Kisoissa tuotteitaan markkinoivat yritykset 
saivat maailmanlaajuista näkyvyyttä. Aivan 
yksisuuntaisesta Kiinan markkinoille levittäy-
tymisestä ei kuitenkaan ollut kyse, sillä myös 
kiinalaisilla yrityksillä oli omat intressinsä 
globaalikapitalismin kentille tunkeutumises-
sa. Kiinalaisista yrityksistä näkyvimmin olivat 
esillä Bank of China, öljy- ja kemikaaliyhtiö 
Sinopec sekä China Mobile. 

Kisojen voittajien joukkoon lukeutuivat sekä 
Kansainvälinen olympiakomitea että Kiinan 
poliittinen johto. KOK:n johdon mukaan taas 
kerran järjestettiin kaikkien aikojen olympia-
kisat, jollaisia ei ollut ennen nähty. Yhtä mam-
muttimaisia kisoja ei tullakaan näkemään. 
Tämän seikan ilmaisivat myös seuraavien ke-
säolympialaisten lontoolaisisännät, jotka va-

kuuttivat pienuuden kauneutta. 
Kiinan kommunistis-valtiokapitalistiselle 

johdolle kisat olivat mediamenestys. Johdon 
tavoitteena oli vedota etenkin kaupunkien kas-
vavaan, vaurastuvaan ja länsimaisuutta ihan-
noivaan keskiluokkaan. Huippu-urheilun 
yhdistäminen länsimaiseen mediateollisuu-
teen ja teknologiaan sekä suoritus- ja kilpai-
lukeskeisyyteen näyttikin onnistuneen vaivat-
tomasti. 

Ketkä olivat kisojen häviäjiä? Ensinnä on 
nostettava esille ympäristökysymys. Voidaan 
kysyä, tarvitaanko ilmastonmuutoksen olois-
sa näin massiivisia ja ympäristöä kuormittavia 

Puhe ympäristöstä tai  
köyhyydestä voi haihtua  

olympiasumuun.
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Ammattiurheilussa 
painottuu voiton 
maksimointia korostava 
moraali. Alistetaanko 
lapset ja nuoret voittoa 
hamuavien markkinoiden 
ja urheiluviihteen saaliiksi? 
Urheiluetiikan yliassistentti 
Kalervo Ilmanen haluaa, 
että urheilussa painottuu

kilvoittelu  
ja leikki. Kukapa ei lapsena tampannut mäen tör-

mään hyppyriä ja lentänyt huikean parimet-
risen upotakseen päistikkaa hankeen, koska 
alastulorinne oli jäänyt pehmeäksi. Riemulla 
ei ollut rajoja, sillä pienessäkin ilmalennossa 
tavoitti vapauden, koska voitti pelkonsa. Jot-
kut pomppasivat kisamontun pikkumäestä,  
ja huimapäät astelivat puumäkeen. Sen ylä-
tasanteelta näki kaupungin ylle ja tunsi itsensä 
kuninkaaksi.

Kisamontusta lankesi kevättalvella 2001 
musta varjo suomalaisen hiihtourheilun ylle, 
kun Lahden MM-hiihdoissa kävi laajamit-
tainen doping-käry. Yksi sen seurauksista oli 
urheiluetiikan opetus- ja tutkimusviran pe-
rustaminen Jyväskylän yliopiston liikunta- ja 
terveystieteiden tiedekuntaan syksyllä 2001. 
»Maan ainoan liikunta- ja terveystieteellisen 
tiedekunnan tulee olla eturintamassa myös 
eettisten kysymysten pohdinnassa», totesi yli-
opiston rehtori Aino Sallinen. 

Liikuntatieteiden laitoksella käynnistettiin 
urheilun etiikkaa ja moraalia koskeva tutki-
mushanke vuonna 2003. Se virisi nopeas-
ti poikkitieteelliseksi, mistä on osoituksena 
muun muassa artikkelikokoelma Pelit ja ken-
tät – kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta. Ur-
heiluetiikan yliassistentti Kalervo Ilmasen 
toimittaman kokoelman artikkeleissa poh-
ditaan urheilun moraalia monesta näkökul-
masta. Filosofi Jussi Kotkavirta jakaa suo-
malaisen urheilun etiikan vanhaan ja uuteen. 
Ennen vanhaan urheilu nojasi ajan yhteisöl-
lisiin kasvatusihanteisiin, nykyurheilun kes-
kiössä on yksilö.

Urheiluetiikan tutkimushankkeen rapor-
teissa on pohdittu urheilun julkisuuskuvaa, 
urheilun ja talouden välisiä verkostoja sekä 

urheilutoimittajien näkemyksiä liikuntakult-
tuurista. 

Urheilun julkisuuskuva -raportissa selvite-
tään aikuisväestön käsityksiä liikuntakulttuu-
rista. Liikuntakultuuri voidaan jakaa ammat-
tiurheiluun ja harrastustoimintaan, jota ovat 
kuntourheilu sekä lasten- ja nuorisourheilu. 
Kentillä vallitsevat erilaiset arvot ja tavoitteet.

Urheilun kasvatusideologia
Tavoitteellisuus tulee urheiluun sen ulkopuo-
lelta, esimerkiksi kasvatusideologiana. Urhei-
luharrastusten parissa elävät vanhan ajan kas-
vatusihanteet. Nähdään, että harrastaessaan 
lapsi ja nuori sosiaalistuu yhteisöön, laajem-
min ajateltuna yhteiskunnan pelisääntöihin. 

»Suomessa elettiin 2000-luvun taitteeseen 
asti niin, että meillä ei ollut kuin yksi urhei-
lun moraali. Kansalaiset eivät myöskään ha-
lua, että ammattiurheilun arvot siirtyvät las-
ten ja nuorten urheiluun», painottaa Kalervo 
Ilmanen.

Harrastustoimintaan liitetään sellaiset ar-
vot kuin tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja reilu pe-
li. Kuntoliikunnan paras puoli on terveyden 
edistäminen ja liikunnan tuoma mielihyvä. 

Urheilun sponsorointi Suomessa -raportissa 
kerrotaan, että pienet ja keskisuuret yritykset 
painottavat myös urheilun kasvatuksellisia ar-
voja: väkivallattomuus, tasa-arvo, ympäristö-
arvot ja suvaitsevaisuus.

»Mutta nyt halutaan lapsista ja nuorista 
kasvattaa kilpailukykyisen kansan sorvinpol-
kijoita, tehokkaita ja hoikkia tehoruumiita.» 

»Millainen on yhteiskunta, joka tuottaa kil-
pailuorientoituneita rakenteita lapsesta eläke-
läiseen? Se on sosiaalidarwinistinen käsitys 
yhteiskunnasta.»

Teksti ja valokuva perttI terHo

Valokuvat (Ranska) maIkkI rantala

Missä 
leikki ja 
kilvoittelu?
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Ilmasen mukaan vallalla oleva kilpailuide-
ologia lähenee natsi-Saksan aikaista rasistista 
kasvatusideologiaa, sillä nyt tavoitellaan tie-
tynlaista ruumista urheilun kautta. Urheilu 
onkin väkevä organisaation kautta sosiaalis-
taja. Äärimmäisen sosiaalistamisen esimer-
kiksi nostettakoon myös edesmenneen DDR-
valtion systemaattinen urheilukoneisto. 

Urheilusta tuli teollisuutta
Uusi ammattiurheilun moraali korostaa yk-
silöä. Se nojaa aikamme ihanteisiin: maksi-
maaliseen voiton ja oman edun tavoitteluun. 
»Ensimmäinen ja ainoa moraalinen prinsiippi 
on voitto», Ilmanen sanoo.

Nykypäivän ammattiurheilu on teollisuutta, 
jota ohjaavat markkinatalouden ja viihteen lait.

»Huippu-urheilussa pelaa työelämän mo-
raali. Urheilu on ammatti ja työ. Markkinat 
säätelevät sen toimintakulttuurin. Kentällä 
ostetaan ja myydään: urheillaan palkkiosta, 
palkasta, ammatista.»

Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on 
tehnyt päätöksen nuorten olympialaisista. En-
simmäiset 14–17-vuotiaiden kesäkisat pide-
tään vuonna 2010. Merkitseekö se,  että myös 
nuorten urheilussa tärkeimmäksi tavoitteek-
si nousee vain ja ainostaan voiton tavoittelu?

»Todennäköisesti urheiluseurojen kasvatus-
työssä alkaa painottua ammattimainen har-
joittelu.»

Valjastetaanko nuoret siis jo lapsena tuo-
tantoprosessiin, joka tekee lapsistakin am-
mattiurheilijoita?

»Huippu-urheilun tavoitteellisuus tungetaan 
yhä nuorempiin ikäryhmiin. Lapset viedään ur-
heilujärjestelmiin, joissa he joutuvat ikään kuin 
tekemään ammattimaisesti työtä, harjoittele-
maan täysipäiväisesti sen takia, että turvaamme 
suomalaisen olympiamenestyksen.»

Hyväksytäänkö urheilussa lapsityövoiman 
käyttö? kysyy Ilmanen ja vastaa itse: »Tiedät 
varmasti, että lapsia ja nuoria ostetaan nyky-
ään! Englantilaiset jalkapalloseurat maksavat 

Urheiluetiikan  
yliasisstentti  
Kalervo Ilmanen.
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paljon suomalaisistakin nuorista. Osa oste-
tusta työvoimasta hyödynnetään, osa potki-
taan siltojen alle Euroopan toreille ja turuille. 
Myös suomalaisia on kaupanteossa mukana.»

»On lajeja, joissa tehokas, ammattimai-
nen harjoittelu aloitetaan jo alle kouluikäise-
nä. Mitä me olemme silloin tehneet lapselle? 
Me olemme pistäneet sille hirveät paineet. 
Me olemme riistäneet siltä leikin.» Ilmanen 
suorastaan vihastuu, kun hän painottaa, että 
lapselle kuuluu leikki. »Lapsi urheilee, koska 
se on kivaa.»

Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa 
ei käytetä lapsityövoimaa. »Olemme vaurau-
den avulla päässeet lapsityövoiman käytöstä. 
Nyt me olemme palaamassa kulttuuriin, jos-
sa lapsen onneksi nähdään se, että hän tekee 
työtä. Silloin kun mennään ammattimaiseen 
urheiluun, mennään töihin. Ei sinne mennä 
enää leikkimään.»

Vakava moraalinen ongelma on myös se, et-
tä huippu-urheilijan elämä on tiukasti kont-
rolloitua. »Huippu-urheilijaa valvotaan sillä 
tavalla, että hän ei nauti täysin perustuslain 
suomia oikeuksia. Urheilujärjestelmä ei ole 
kaikilta osin perustuslain mukainen.»

Urheiluväki vaikenee ympäristöstä
Urheilutoimittajat ovat liikuntatieteiden lai-
toksen tutkimusraportin mukaan ympäris-
tökysymyksistä varsin tietoisia. Tietoisuu-
den lisääntymistä ei ole toistaiseksi ollut 
näkösällä urheilun kentällä. Ilmanen sanoo, 
että urheiluväki ei tunnista isoja moraalisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä. Erityisesti on 
hämmästyttävää, että urheiluväki ei keskustele 
ekologisista kysymyksistä urheilun yhteydessä.

»Mikä on sellainen väki yhteiskunnassa, jo-
ka ei reagoi ekologisiin kysymyksiin? Meidän 
pitäisi miettiä, miten me voisimme vähentää 
energian kulutusta ja tehdä asioita luonnon-

mukaisemmin. Hiihtämistä varten sen sijaan 
kärrätään kuorma-autoilla lunta jumalattomia 
matkoja, jääkiekkoa pelataan sisällä, samoin 
jalkapalloa talvella. Näitä asioita ei kyseen-
alaisteta.»

»Ei urheilu voi olla asia, joka irtaantuu täy-
sin ihmisen luonnollisesta toimintaympäris-
töstä ja muuttuu viihdeteollisuudeksi, jota 
tuotetaan valtavalla ekologisella kuormituk-
sella, kuten Pekingin olympiakisat, jalkapal-
lon MM-kisat tai moottoriurheilu.»

Viihdettä ja sijoituskohde
Ammattiurheilu on  markkinoiden säätele-
mää viihdeteollisuutta. Urheilu tarjoaa mai-
nospaikkoja. Katsojaluvat määräävät, mitä 
media nostaa esiin. Media urheilun tulkkina 
ja tekijänä -raportissa selostetaan, että urhei-
lutoimittajat pitävät urheilun markkina-arvoa 
vahvuutena. Uhkakuvia ovat doping, liiallinen 
kaupallistuminen ja viihteellistyminen, yli-
suuret kustannukset ja palkkiot, epäreiluus, 
vedonlyönti ja yleisökato. Urheilutoimitta-
jista 39 prosenttia on sitä mieltä, että geeni-
teknologia murentaa tulevaisuudessa doping-
valvonnan.

Kansa liittää urheilun moraaliset ongelmat 
juuri ammattimaiseen huippu-urheiluun ja 
näkee dopingin ensisijaisena ongelmana. Do-
ping on urheiluviihteeseen sisäänrakennettu, 
koska vain paras voittaa. Ilmasen mukaan on-
kin naiivia kuvitella, että huippu-urheilu olisi 
puhdasta. Epäillään, että on jo olemassa ge-
neettisesti muunneltuja huippu-urheilijoita. 
»Geneettinen veri-doping on aika yksinker-
taista.»

Silti kansa toivoo urheiluviihteen noudat-
tavan hyvän kertomuksen periaatteita. Taus-
talla elää käsitys huippu-urheilun esiku-
vallisesta vaikutuksesta  ja kaipuu vanhaan 
yhteisölliseen etiikkaan. »Urheilu tuottaa hy-

viä sankareita, raittiutta, rehtiyttä, reippautta. 
Urheilussa ei päämääränä ole voitto, raha ja 
palkinnot, vaan itsensä kehittäminen ja jalo 
kilpailu.»

Ilmasen mukaan viihdetuotannon ekologi-
set kustannukset ovat räjähtäneet käsiin. On-
gelma on ekologinen mutta myös itse viihdettä 
koskeva. Urheilu ei enää kuulu kaikille, vaan 
se muuttuu sijoituskohteeksi. »Viihdetuotan-
non taloudellinen saalistus on noussut po-
tenssiin. Yleisradioyhtiöillä ei ole enää varaa 
tehdä olympialaisten televisiointisopimuksia.»

Kilvoittelun etiikka
Liikuntalaitoksen tutkimusraporttien perus-
teella liiallinen kilpailullisuus nähdään lasten 
ja nuorten urheilun haittana. Puhtaan urhei-
lun tulisi olla kilvoittelua. Leikkiin ei kuulu 
tavoitteellisuus. Leikki on leikkiä.

»Urheilu sinällään on riippumatonta kilpai-
lua ja leikkiä. Se on ilon ja kivan löytämistä it-
sestään, itsensä toteuttamista siinä mielessä.»

»Kilpailu on sosiaalinen ominaisuus. Ei pi-
dä paikkaansa, että meissä olisi sisäsyntyinen 
kilpailuvietti.»

Ilmanen kaipaa urheiluun vanhan ajan yh-
teisöllistä aitoutta, perinteistä maaseutujen ja 
teollisuuskaupunkien lasten ja nuorten kisai-
lukulttuuria, koska siihen sisältyi leikinomai-
nen kisailu ja kilvoittelu.

Urheilutoimittajien mielestä media tukee 
niin sanottua urheilusankaruutta. Millaista 
tuon sankaruuden pitäisi olla, jotta urheilu 
olisi terveellä arvopohjalla?

»Tulevaisuuden huippu-urheilija on viih-
detaiteilija ja hyvä urheilun ammattityöläinen, 
joka on tietoinen oikeuksistaan ja ottaa kantaa 
esimerkiksi ekologisiin kysymyksiin. Mieleeni 
tulee Tapio Rautavaara. Hän ajatteli pieniä 
ihmisiä, yhteiskuntaa ja osasi jäsentää paik-
kansa sekä viihteessä että urheilussa.» 

Urheiluväki ei tunnista isoja moraalisia yhteiskunnallisia kysymyksiä.
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Urheilua 
politiikan 
pyörteissä

Myytti epäpoliittisesta »fair 
play» -urheilusta elää sitkeästi, 
vaikka politiikka, nationalismi, 
ammattilaisuus ja doping ovat 

kuuluneet esimerkiksi olympialaisten 
historiaan alusta pitäen. 

Teksti pentti stranius

Kuva mari mäkiö
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 Suomi nousi olympiaurheilun suurten 
maiden joukkoon Tukholman olympialaisissa 
1912 voittamalla Hannes Kolehmaisen joh-
dolla yhdeksän kultamitalia yleisurheilussa ja 
painissa. Suomalaiset kilpailivat Venäjän li-
pun, mutta oman maan nimikyltin alla. Vuo-
den 1914 olympiakongressissa Suomi – Venäjän 
osana – menetti tämänkin olympiaoikeutensa, 
mutta tuomiota ei ehditty panna täytäntöön: 
ensimmäinen maailmansota alkoi.

Itsenäistymisen jälkeen Suomi rakensi kan-
sakuntaansa pitkälti hurjan olympiamenestyk-
sen, kasvavan »ryssävihan» ja Tahko Pihkalan 
kehittämän sotilaallisen pesäpalloilun mer-
keissä. Suomalaisurheilijat voittivat Antwer-
penissä 1920 viisitoista kultamitalia, Pariisissa 
1924 ennätykselliset 37 mitalia. Pariisin olym-
pialaisten mitalitilastossa Suomea parempia 
olivat vain Yhdysvallat ja Ranska. Yhdeksän 
kultamitalia vuosien 1920–28 olympiakisois-
sa voittanut Paavo Nurmi kuuluu ehdotto-
masti olympiahistorian suurimpiin nimiin. 
Mielenkiintoista on, että juuri Nurmesta tuli 
myös ensimmäinen näkyvä ammattilaisuudes-
ta syytetty olympiaurheilija – häneltä evättiin 
osallistumisoikeus Los Angelesin 1932 kisoi-
hin. Suomen urheilumenestys kansainvälisellä 
areenalla päättyi käytännöllisesti katsoen Hel-
singin kisoihin 1952, jotka alun perin piti jär-
jestää jo vuonna 1940: taas kerran sota rikkoi 
olympiarauhan. 

Helsingin kisojen jälkeen Suomen olympia-
mitalit ovat vähentyneet  kisa kisalta, vaikka 
huippu-urheiluun on satsattu yhä enemmän 
ja enemmän resursseja. Lasse Viren nosti 
hetkeksi Münchenin ja Montrealin kisoissa 
1972–76 juoksuinnostuksen, mutta nyttemmin 
menestystä on saavutettu vain muutamissa tal-
violympialaisissa ja ammattilaiskentillä: jää-
kiekossa ja formularadoilla. Erityisesti talviki-
soja varjostaneet jatkuvat doping-skandaalit ja 
huippu-urheilun ammattilaisuus ovat pitäneet 
myös suomalaiset otsikoissa.

Urheilun supervallat: 
Neuvostoliitto ja DDR
Neuvostoliitto (1917/1922–1991) osallis-
tui olympialaisiin ensimmäisen kerran vasta 
Helsingissä 1952, mutta nousi heti Yhdysval-
tojen rinnalle urheilun supervaltana. Sotien 
välissä (1920–1937) Moskovassa oli järjestetty 
myös monet  »punaiset olympialaiset» – spar-
takiadit, joihin länsimaiden työläisurheilijat, 
suomalaisetkin, matkasivat usein salaa. Esi-
merkiksi vuoden 1928 spartakiadit olivat yh-
tä suuri massatapahtuma kuin saman vuoden 

Amerikan 
kansallishymnin 
soidessa mustat 
sprintterit nostivat 
mustien hansikkaiden 
verhoamat nyrkkinsä 
taivasta kohden ja 
painoivat päänsä alas.

Amsterdamin olympiakisat. Moskovan spar-
takiadien alkuperäisidea oli joukkoliikunta ja 
maailmanrauhan sekä työväen solidaarisuuden 
korostaminen, ei niinkään kilpaurheilu, joka 
sittemmin sai jalansijan  Neuvostoliiton valtio-
johtoisessa urheiluorganisaatiossa. Sitä paitsi, 
ensimmäisissä spartakiadeissa kilpailtiin myös 
kulttuurin ja taidelajien parissa.

Vuosien 1956–1988 kesä- ja talviolympia-
laisten mitalitilastoissa Neuvostoliitto oli yli-
voimainen ja sen kanssa kärkisijasta kamppaili 
muutamissa olympialaisissa vain Yhdysval-
lat. Todellinen urheilun supervalta oli noina 
vuosikymmeninä silti 15–17-miljoonainen 
Itä-Saksa, DDR – nimenomaan väkilukuun-
sa suhteutettuna. Itäeurooppalaisen urheilun 
amerikkalainen asiantuntija James Riordan 
on laskenut, että DDR sai esimerkiksi 1980-lu-
vun kesä- ja maailmanmestaruuskisoissa kes-
kimäärin yhden kultamitalin 425 000 asukas-
ta kohden, kun sama suhde Neuvostoliitossa 
ja Yhdysvalloissa oli kultamitali joka kuutta ja 
puolta miljoonaa asukasta kohden.

Länsi-Saksaan verrattuna DDR oli myös yli-
voimainen, erityisesti kesäkisoissa. Professori 
Riordanin mielestä kyse ei ollut missään ni-
messä ainoastaan »urheilulääketieteestä» eli 
doping-urheilusta, vaan hyvin organisoidusta 
joukkoliikunnasta, kansallisesta innostuksesta 
ja tietyllä tavalla myös kansainvälisestä eristyk-
sestä poispyrkimisestä urheilupoliittisin kei-
noin. Samalla tavalla politiikka sekoittui myös 
esimerkiksi Kuuban, Kiinan ja monen Afrikan 
nuoren valtion kansakunnan rakentamiseen 
kilpakentillä.

Verta, boikotteja ja spektaakkeleja 
Olympiahistorian ensimmäiset näyttävät poliit-
tiset olympialaiset järjestettiin Berliinissä 1936 
ja varsinaiset spektaakkelit sitten 2000-luvulla 
– viimeiset Pekingissä syksyllä 2008 (Katso Jou-
ko Jokisalon ja Hannu Itkosen artikkelit näistä 
kisoista, sivut 28 ja 20). Vuosien 1936 ja 2008 
kisat kertovat kylmää kieltään mahtipontisesta 
nationalismista, jonka turvin avoimen rasisti-
set ja sotilaalliset (Berliini) tai markkinatalou-
delliset (Peking) päämäärät sivuuttavat ihmis-
oikeudet.

Politiikka tuli olympialaisiin myös ikään kuin 
keittiön kautta Meksikossa 1968 ja Münchenissä 
1972. Meksikon olympialaisten aattona kaupun-
gissa oli lukuisia väkivaltaisia yhteenottoja köy-
hälistöä ja opiskelijoita edustavien mielenosoit-
tajien ja poliisin välillä: kymmeniä kuoli ja kisat 
olivat vaarassa peruuntua. Meksikon olympia-
laiset olivat sitten tilastollisesti mustan Afrikan 

yleisurheilijoiden riemuvoitto. Myös Yhdys-
valtojen 60-lukulaisuus ja »Black power» -liike 
näkyi jopa stadionin palkintopallilla. Ameri-
kan kansallishymnin soidessa mustat sprintte-
rit, 200 metrin voittaja Tommy Smith ja kol-
manneksi tullut John Carlos, nostivat mustien 
hansikkaiden verhoamat nyrkkinsä taivasta koh-
den ja painoivat päänsä alas. Kuvasta tuli myyt-
tinen, skandaali oli valmis – ja siitä molemmat 
saivat myöhemmin myös kärsiä.

Münchenin kesäolympialaiset 1972 tulivat 
kuuluisaksi paitsi kahden Saksan voimainmit-
telönä – DDR sai 66 mitalia, Länsi-Saksa 40 
– myös verisestä välikohtauksesta. Musta syys-
kuu -nimisen järjestön palestiinalaisterroristit 
kaappasivat  olympiakylässä 11 israelilaista  ur-
heilijaa. He vaativat 200 palestiinalaisvangin 
ja saksalaisvankilassa istuvien RAF-johtajien 
Andreas Baaderin ja Ulrike Meinhofin va-
pauttamista, mutta tähän ei suostuttu. Saksa-
laispoliisi teki rynnäkön olympiakylään, minkä 
seurauksena 10 urheilijaa ja kaikki terroristit 
saivat surmansa. Kisat jatkuivat monista pro-
testeista huolimatta.

Moskovan 1980 sekä Los Angelesin 1984 kesä-
olympialaiset tunnetaan boikottiolympialaisina 
tai tynkäkisoina. Moskovaa boikotoi etupäässä 
Yhdysvallat, syynä muun muassa Neuvostolii-
ton suorittama Afganistanin miehitys. Neuvos-
toliitto ja DDR vastasivat tähän boikottiin jät-
täytymällä pois Yhdysvaltojen omista kisoista 
1984. Moskovan kisojen aikana 1980 tapahtui 
myös pieni maansisäinen poliittinen välikohta-
us. Venäjän keskusradion urheiluselostaja teki 
rohkean välispiikin kesken aamupäivälähetyksen 
kuuluttamalla 25.7.1980: »Tänä aamuna neljän 
aikaan keskuudestamme on poistunut kaikkien 
rakastama bardi, runoilija-laulaja ja näyttelijä 
Vladimir Vysotski, vain 42-vuoden iässä…»  
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Teksti jouko jokisalo

Kuvitus sac magique

Fasistinen terrori ja sodan valmistelu varjostivat Berliinin olympialaisia, 
jotka merkitsivät suurta propagandavoittoa  natsi-Saksalle.

berliinin olympialaiset 1936

Poliittisen viattomuuden menetys
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Ainoa asia, 
joka himmensi 
Goebbelsin 
iloa, oli mustien 
yhdysvaltalaisten 
menestys.

marssinut Reininmaalle. Hieman aikaisem-
min oli propagandaministeri Goebbels kirjoit-
tanut päiväkirjaansa: »Rohkeille kuuluu maa-
ilma! Se, joka ei uskalla mitään, ei myöskään 
voita mitään!» 

Goebbels valjasti lehdistön
Maaliskuussa 1936 remilitarisoidun Reinin-
alueen miehittämisen yhteydessä Saksan val-
tiopäivät antoivat julistuksen. Goebbels kehui 
esteettömästi natsijohdon propagandistisia 
suunnitelmia päiväkirjassaan: » – – julistus 
Reininmaan militarisoimisesta, samanai-
kaisesti tarjous palata Kansainliittoon, – –, 
hyökkäämättömyyssopimus Ranskan kanssa. 
Tämän avulla voidaan vähentää välitöntä vaa-
raa, – – Samalla valtiopäivien hajoitus, uudet 
vaalit ulkopoliittisin tunnuksin, jotta ei syn-
tyisi epäilyksiä <!> – – Suuremmoinen suun-
nitelma.»

Goebbels merkitsi Saksan uusia propa-
gandavoittoja päiväkirjaansa Berliinin olym-
pialaisten yhteydessä. Odotukset kohdistui-
vat kansainvälisen lehdistön edustajiin, jotka 
Saksan propagandaministeriö halusi valjastaa 
oman rauhandemagogiansa käyttöön. Olym-
pialaisten aattona, 31. heinäkuuta 1936, Goeb-
bels kirjoitti päiväkirjassaan: »Kansainvälisen 
lehdistön vastaanotto. – – 1 200 journalistia 
maailman kaikista maista. Maailman mieli-
pide – – he luovat sen, mitä kansat sanovat 
ja tekevät.» 

Goebbels riemuitsi päiväkirjassaan olym-
pialaisten avajaisten merkinneen »voittoa Sak-
san asialle». Seuraavana päivänä hän sai ar-
violleen vahvistuksen ja kommentoi 3.8. 1936 
päiväkirjassaan: »Nämä olympialaiset ovat 
suuri läpimurto. Fantastinen lehdistö koti-ja 
ulkomailla – – Voi olla jälleen ylpeä Saksas-
ta.» Goebbels ilmaisi päiväkirjassaan 18. elo-
kuuta 1936 tyytyväisyytensä koko ulkomaiseen 
lehdistöön.

Ainoa asia olympialaisten yhteydessä, joka 
himmensi Goebbelsin iloa, oli mustien yhdys-
valtalaisten menestys. Päiväkirjassaan Goeb-
bels kirjoitti 5.8.: »Me saksalaiset saimme kul-
tamitalin, amerikkalaiset kolme, kaksi niistä 
neekerien avulla. Se on häväistys. Valkoisen 
ihmiskunnan on hävettävä.» 

Rauhandemagogia savuverhona
Goebbelsin päiväkirja osoittaa sen, miten joh-
donmukaisesti fasistisen Saksan johto valjasti 
olympialaiset kiihtyvien sodanvalmistelujen 

vankkurien eteen. Olympialaisten merkityk-
sestä tässä suhteessa Goebbels kommentoi 
8.8.1936 päiväkirjassaan: »Olympialaisten 
jälkeen tulemme hurjiksi. – – kaksivuotinen 
asevelvollisuus toteutetaan.» Natsit toteuttavat 
asevelvollisuuden pidentämisen 25. elokuuta 
1936. Goebbels kirjoitti lakonisesti: »Johtaja 
on jälleen kerran valinnut oikein hetken.»

Saksa hyödynsi olympialaisia myös puut-
tuessaan  aseellisesti Espanjan sisällissotaan. 
Aika ei ollut vielä olympialaisten aikana kyp-
sä. Elokuun 12. päivänä 1936 Goebbels kirjoit-
ti päiväkirjaansa: »Johtaja haluaisi mielellään 
sekaantua Espanjan tilanteeseen. Mutta tilan-
ne ei ole vielä kypsä – – Ensin olympialaiset 
vietävä onnellisesti loppuun.» Kahdeksan päi-
vää olympialaisten jälkeen Hitler lupasi Fran-
con fasisteille Saksan kaiken »materiaalisen ja 
sotilaallisen» tuen.

Omien rauhandemagogisten operaatioiden 
kehumisen Goebbles vaihtoi vuoden 1936 lo-
pulla unelmiin Euroopan herruudesta: »Va-
rustelu etenee. Käytämme satumaisia summia. 
1938 tulemme olemaan valmiita – – Kaksi-
vuotinen asevelvollisuus on siunaus meidän 
tilanteellemme. Hegemonia Euroopassa on 
meille lähes varma. Ei saa antaa yhdenkään 
mahdollisuuden valua hukkaan. Siksi varus-
tautua. Johtaja on päättäväinen kaiken suh-
teen.» (päiväkirjamerkintä 15.11.1936) 

Kansallissosialistisen Saksan johto vahvisti 
olympialaisten avulla rauhantahtoista julki-
sivuaan  kansainvälisellä ja kansallisella ta-
solla. Olympialaisten ja rauhandemagogian 
»savuverhon» suojassa Hitlerin Saksa kiihdyt-
ti asevarustelua ja valmisti tietä, jonka päässä 
tulisi olemaan maailmanpalo. Olympialai-
set, kansainvälisen ystävyyden kisat, toimivat 
vuonna 1936 Saksan aggressiopolitiikan val-
mistelun tehokkaana suojana. 

Berliinin olympialaiset elokuussa 1936 
olivat urheilullisesti suuri menestys ja samalla 
klassinen osoitus urheilun ja politiikan sym-
bioosista. Myös urheilun välineellistäminen 
kaupallisuudelle ja mainonnalle käynnis-
tyi  vuoden 1936 olympialaisten yhteydes-
sä. Olympialiikkeen historian synkimmäksi 
vaiheeksi »olympialaiset hakaristin varjossa» 
muodostuivat siksi, että ne tasoittivat tietä ho-
lokaustiin johtaneelle rasistiselle antisemitis-
mille, militarismille ja sodalle. 

Ihmisoikeuksien puute oli yksi keskeinen 
asia, joka heitti olympiakisojen ylle pitkän var-
jon. Saksassa hallitsi avoin fasistinen terrori. 
Helmikuun lopulla 1933 oli pidätetty 10 000 
työväenliikkeen aktivistia, huhtikuun alussa 
NSDAP:n johto oli järjestänyt ensimmäisen 
juutalaisvainon, toukokuussa 1933 oli murs-
kattu ammattiyhdistysliike ja vuonna 1935 oli 
säädetty rasistiset Nürnbergin lait. Olympia-
laisstadionin lähietäisyydellä avattiin 12.7.1936 
pahamaineinen Sachsenhausenin keskityslei-
ri, jossa sen toiminta-aikana oli vangittuna yli 
200 000 ihmistä. 

»Rohkeille kuuluu maailma»
Kesäkuussa 1933 kansainvälinen olympiako-
mitea vahvisti vuoden 1936 sekä talvi- että ke-
säolympialaisten isännäksi Hitlerin Saksan, 
joka oli valmis kisojen ajaksi lieventämään 
juutalaisvastaista politiikkaansa. Propagan-
daministeri Joseph Goebbels kielsi lehdistöä 
julkaisemasta  juutalaisvastaisia kirjoituksia. 
Antisemitistisen Der Stürmer -lehden myynti 
kiellettiin kisojen ajaksi. 

Kansallissosialistien propagandakoneisto 
oli valmistautunut ottamaan kisoista kaiken 
hyödyn irti. Goebbels oli perustanut jo vuonna 
1933 erityisen toimikunnan, jonka tehtävänä 
oli propagandistisesti hyödyntää vuoden 1936 
olympialaisia. Kuuluisa elokuvaohjaaja Leni 
Riefenstahl sai tehtäväkseen dokumentoida 
ja tallentaa olympiakisat, erityisesti Saksan 
menestystarinan niissä.

Kisojen propagandistinen arvo oli suuri, sil-
lä ne sijoittuvat fasistisen Saksan kehityksen 
taitekohtaan. Reininmaan miehittäminen, jo-
ka oli alkua valloituksille ilman sotaa, sai Ber-
liinin olympialaisten jälkeen jatkoa. Kuukausi 
kisojen päättymisen jälkeen Saksan johto julis-
ti nelivuotissuunnitelmansa, joka oli ratkaise-
va päätös sotaan johtavalla tiellä.

Kolme viikkoa Garmisch-Partenkirchenin 
talviolympialaisten jälkeen Saksan armeija oli 
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Lenin  
valko-
kangas
kun urHeilu- 
elokuvasta  
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Saksalainen näyttelijä-
ohjaaja-valokuvaaja 

Leni Riefenstahl 
(1902–2003) tunnetaan 

ehkä parhaiten Adolf 
Hitlerin hovikuvaajana. 

Riefenstahl nosti 
myös urheiluelokuvan 

omaksi taiteenlajikseen: 
hän toi naisellisen, 

hyväilevän kameran 
silmän miehisille 

urheiluareenoille. Leni 
rakasti elokuvakameraa, 

miehiä – ja erityisesti 
urheilijanuorukaisia.

30  kulttuuriviHkot 1 / 2009



Leni RiefenstaHlin maine perustuu ensi si-
jassa 1930-luvun dokumenttielokuviin Tahdon 
riemuvoitto (1935) ja Olympia (1938). Näistä 
edellinen kertoo Saksan kansallissosialistisen 
puolueen vuoden 1934 Nurnbergin puolueko-
kouksesta ja jälkimmäinen Berliinin vuoden 
1936 olympialaisista. Lenillä oli hyvä, mutta 
valikoiva muisti ja pitkä elämä aikaa muokata 
myytiksi myös oma itsensä – kertoa elämäker-
tansa kulloisessakin historiallisessa vaiheessa 
sopivimmalla tavalla.

»Leni» eli Helene Amalie Bertha Riefenstahl 
syntyi Berliinin rähjäisellä laitakaupungilla, 
Weddingissä. Isä Alfred oli täydellinen tyran-
ni, perhedespootti ja moralisti, jolta Leni salasi 
»moraalittomat» haaveensa ja harrastuksensa: 
tanssin, näyttelemisen ja elokuvissakäynnit. 
Äiti Bertha oli tummatukkainen solakka kau-
notar, jolta Leni peri paljolti ulkonäkönsä ja 
ehkä myös pitkäikäisyytensä. Toisaalta elämä 
olisi voinut päättyä jo 1930-luvulla. Natsival-
lan vuosina heräsi nimittäin vahva epäily Le-
nin syntyperästä: äidin puolelta hänessä olikin 
juutalaisverta. Eräässä vaiheessa propaganda-
ministeri Goebbels julisti hänet »juutalaislut-
kaksi». Goebbelsin epäilyt myös tyrehdyttivät 
Olympia-elokuvan tekovaiheessa ne avokätiset 
rahalliset resurssit, joita Hitlerin Saksa muu-
ten auliisti sijoitti Lenin ohjaamiin propagan-
dafilmeihin.

Erotomaani kameran edessä ja 
takana
Lenin nuoruudenhaaveet liittyivät näyttelemi-
seen ja tanssiin. Hän oli tanssitaiteen vapaan 
ilmaisun lumoissa nähtyään Isadora Dun-
canin esiintyvän ja opettavan. Juuri Dun-
canhan oli perustanut Berliiniin 1910-luvul-
la tanssikoulun, jossa paljasjalkaiset antiikin 
kaunotarhahmot liitelivät pitkissä paljastavissa 
mekoissaan mieskatsojien sydämiin. Tästä oli 
lyhyt matka elokuvaan ja näyttelemiseen. Uusi 
taidemuoto, vastasyntynyt elokuva, oli nuoren 
Lenin mielestä myös tie naisellisuuteen ja nai-
sen vapautumiseen kotiorjuudesta. 

Elokuvamaailmaan kiinnittyminen saattoi 
olla kuitenkin sattuman oikku: Lenin tanssijan 
ura nimittäin päättyi pahaan polvivammaan 
vain 21-vuotiaana, miltei heti debyyttiesityk-
sen jälkeen. Tämä oli kova isku. Koko loppu-
elämänsä Leni toisteli lukuisissa haastatteluis-
sa kuinka olisi tahtonut »vain tanssia».

Erityisen kiihkeän uran Leni teki myös 

miesmaailmassa. Hän oli aikalaistodistusten 
mukaan täydellinen erotomaani. Se ei ollut 
naiselle aivan tavallinen rooli edes vapaamie-
lisellä 1920-luvulla. Merkittävä osa partnereis-
ta oli kauniskasvoisia urheilijanuorukaisia, li-
haksikkaita antiikin Kreikan tyyppihahmoja. 
»Neitsyyden viejä» oli kylmäkiskoinen tennis-
tähti Otto Froitzheim, jonka edellinen rakas-
tajatar oli kuuluisa näyttelijätär Pola Negri. 
Aktin päätteeksi Froitzheim sujautti Lenille 20 
dollarin setelin tokaisten: »Jos tulet raskaaksi, 
voit käyttää tämän siitä eroon pääsemiseksi». 
Tuo 20 dollaria oli itse asiassa pian Saksas-
sa valtava rahasumma, talousromahduksen ja 
inflaatiokehityksen huippuvuosina se vastasi 
miljoonia Saksan markkoja.

Lenin varsinaiseksi elokuvalliseksi opetta-
jaksi – tietysti myös rakastajaksi – nousi sak-
salaisen miehisen vuoristoelokuvan isä Ar-
nold Fanck. Lenin näyttelijämaine perustuu 
Franckin kanssa 1920–30-lukujen vaihteessa 
tehtyihin elokuviin. Juuri tämä käytännön elo-
kuvakoulu karuissa vuoristomaisemissa teki 
hänestä paitsi fyysisesti vahvan naisen, myös 
ammattitaitoisen elokuvaohjaajan. Hyvin pi-
an Leni hallitsi kuvaamisen salat ja tekniikat 
molemmin puolin kameraa. Samalla hetkellä 
Franck siirtyi Lenin miesmaailmassa reserviin 
– uudet rakkaudet odottivat, tosin syrjähyppyjä 
oli kertynyt yhteisten vuosienkin aikana aina-
kin tusina tai pari.

Lenin ensimmäinen itsenäinen ohjaustyö 
oli nimeltään Sininen valo (1932). Siihen hän 
laati myös käsikirjoitushahmotelman ja näyt-
teli itse pääosan. Leni on elokuvan villi vuoris-
totyttö Junta, kolmekymppisenä näyttelijättä-
renä hehkeimmillään. Juonikuvioon kuuluu 
Alppien huipulta siintävä mystinen valonsä-
de, jota tavoittelevat nuorukaiset syöksyvät rin-
teeltä rotkoon kuolemaan. Vain Junta hallitsee 
kiipeilyreitin ylös, tietää valon salaisuudet – ja 
saa vuoristolaiskylässä noidan maineen. Sini-
sen valon Leni oli myös natsi-Saksalle sopiva 
seksisymboli, jonka arvo tajuttiin pian oikeis-
sa piireissä.

Olympia-elokuva – Lenin 
riemuvoitto
Leni Riefenstahl väitti vielä vanhoilla päivil-
lään ettei ollut edes kuullut Hitleristä ennen 
kuin tästä tuli valtakunnankansleri. Hänen 
keinonsa välttää oma vastuunsa natsi-Saksan 
elokuvallisen kiiltokuvan luomisesta ja kes-

kitysleirien julmuuksista perustuikin juuri 
»taiteilijan tietämättömyyteen», uskoteltuun 
epäpoliittisuuteen. Heti sodan jälkeen Leni 
vangittiin, mutta vain lyhyeksi aikaa. Maine 
oli kuitenkin mennyt ja sen palauttaminen tai-
teellisessa mielessä vei vuosikymmeniä. Va-
lehtelua ei unohdettu.

Tosiasiassa Leni käytti kaikki viehätysvoi-
mansa jo 1930-luvun alussa päästäkseen nat-
simiesten suosioon, saadakseen elokuvatöil-
leen rahoitusta. Hän ei epäröinyt kirjoittaa 
suoraan Adolf Hitlerille, tavata tätä useam-
pia kertoja, kahdestaankin – ja vakuuttaa, ai-
nakin epäsuorasti, että juuri hän olisi sopiva 
taiteilija dokumentoimaan Saksan todellisten 
mahtimiesten ja vallanpitäjien spektaakkelit. 
Riefenstahl-elämäkerran kirjoittaja Steven 
Bach tuo vakuuttavasti esiin asiaan kuulu-
vat dokumentit ja suunnitelmat siitä, miten 
– mistä kuvakulmista, monellako kameralla, 
ja missä tilanteessa – Hitleriä ja muuta eliittiä 
piti kuvata ja mitkä sotatapahtumat ja tilan-
teet sopivat tallennettaviksi. Leni keskusteli 
kuvaussuunnitelmista nimenomaan yhdes-
sä Adolf Hitlerin ja tämän lähipiirin kanssa. 
Bachin mukaan myös Lenin »flirttailusta» Hit-
lerin kanssa on todisteita. Ainoastaan se, että 
Hitler oli Bachin mielestä »joko impotentti tai 
täysin epäseksuaalinen» esti lähemmän kans-
sakäymisen. 

Flirttailu natsien kanssa ei tarkoita sitä ett-
eikö Lenin ohjaama kaksiosainen Olympia oli-
si aivan järisyttävä mestariteos, uudenlaisen 
urheilukuvauksen virstanpylväs. Tästä elo-
kuva- ja liikuntakulttuurin tutkijat ovat yhtä 
mieltä. Olympia on kaksiosainen ja nelitunti-
nen mammuttielokuva. Jo ensimmäisen osan 
avausjakso aidoilla antiikin olympialaisten ku-
vauspaikoilla Kreikassa antaa esivaikutelman 
tulevasta: Olympian muinaiset temppelirau-

Teksti pentti stranius

Kuvat leni riefenstaHl-produktion

Sinisen valon Leni oli 
myös natsi-Saksalle 
sopiva seksisymboli, 
jonka arvo tajuttiin 
pian oikeissa 
piireissä.

kulttuuriviHkot 1 / 2009  31



niot ja suorituspaikkojen maisemat lipuvat 
esiin usvasta, temppelien patsaat muuttuvat 
alastomiksi urheilijoiden kehoiksi ja Euroopan 
kartan rajat piirretään uudelleen. Jatkossa, ja 
erityisesti toisessa osassa, keskitytään Berliinin 
olympialaisten urheilulajeihin ja suorituksiin 
esimerkiksi vertaansa vailla olevilla lähikuvilla 
ja pitkillä, miesvartaloita hyväilevillä kamera-
ajoilla.

Vaikka Goebbels yritti sulkea »juutalaislut-
kan» rahahanat, Leni sai lopulta tahtonsa läpi 
ja täydellisen määräysvallan Olympia-eloku-
vaansa. Hän myös itse leikkasi pitkän doku-
menttinsa lopullisen version. Kuvauksissa 
käytettiin kymmeniä kameroita ja kuvaajia, 
pääkuvaajana kuulu Willy Zielke. Mutta Leni 
Riefenstahl hääri itse kaikessa taustalla anta-
en väsymättä ohjeita eri lajien kuvauspaikoilla, 
tehden ympäripyöreitä vuorokausia elokuussa 
1936. Kameroita roikkui jopa ilmapalloissa ja 
ilmalaivoissa, kilpahevosten satuloissa ja ma-
ratoonarien kaulahihnassa. Leni myös häiritsi 
urheilijoita häikäilemättä, kesken kilpailusuo-
ritusten. Ideana oli kuvata kaikki tapahtumat, 
kerätä maailman ensimmäinen kattava olym-
pialaisten filmiarkisto. Kaiken tämän keskel-
lä erotomaani Leni ehti rakastua ja rakastella 
amerikkalaisen 10-ottelijan Glenn Morrisin 
näännyksiin. Romanssi oli niin tulinen, että 
kuvausryhmän jäsenten mukaan Morris hy-
väili Lenin rintoja avoimesti keskellä kenttää. 
Tätä ei tosin kukaan uskaltanut tallentaa elo-
kuvaversioon.

Natsipropagandaan Olympia-elokuva sopi 
runollisen mahtipontisuuden sekä näyttävän 
kehollisuuden ja miehisen urheilullisuuden 
puolesta. Siinä oli myös samaa homoerotiik-
kaa kuin Hitleriä ja natsien joukkokokouksia 
kuvaavassa Tahdon riemuvoitto -filmissä. Maa-

ilman silmissä Saksan maine oli vuonna 1936 
sen verran tärkeä, että myös tiukka rotuoppi 
unohdettiin hetkeksi: moninkertainen mus-
ta olympiavoittaja Jesse Owens on yksi do-
kumentin tähdistä. Siitäkin huolimatta, että 
Hitler ei suostunut kättelemään häntä.

Urheiluelokuvan kieli
Naisohjaajana Leni Riefenstahl työskenteli 
miehisessä elokuvamaailmassa 1930-luvulla 
paljon aikaansa edellä. Myös urheilueloku-
van kielellinen ja visuaalinen uudistuminen 
alkoi hänen kameratyöstään huikeassa Olym-
pia-dokumentissa. Mitä sellaista uutta Leni 
sitten toi urheiludokumentteihin, että hänet 
yhä muistetaan?

Venäläinen urheiluelokuviin ja televisiour-
heiluun erikoistunut tutkija Vera Zvereva on 
todennut, että » – – urheilusuoritus näyttäytyy 
aivan erilaisena kun sitä katsotaan stadionin 
katsomosta tai kamerasilmän läpi». Zvereva 
kirjoittaa artikkelissaan Televisiourheilu media-
kulttuurina, että televisiokamera paradoksaali-
sesti lyhentää urheilusuorituksen ja katsojan 
välimatkaa. Juuri tähän, yksittäisen urheilijan 
ja urheilusuorituksen yksilölliseen lähikuva-
hahmottamiseen pyrki myös Leni Riefenstahl: 
hänen visuaalinen kuvaustyylinsä antoi mah-
dollisuuden esitellä Berliinin olympiasankarit 
monin kameroin ja kuvakulmin suoraan lähi-
kuvassa. Se oli vallankumouksellinen hyppy 
verrattuna aikaisempiin teatraalisiin urheilu-
dokumentteihin, joissa urheilijat ja tapahtu-
mat olivat usein kaukaa kuvattuja tai joukko-
kohtauksiin sidottuja.

Zvereva painottaa: »Elokuvakameran etu 
stadionilla istuvan penkkiurheilijan näkö-
kulmaan on siinä, että kamera pystyy seuraa-
maan yksittäistä urheilijaa, erottamaan hänet 
yksilönä joukkueesta tai kilpailijaryhmästä». 
Olympia-dokumentissa urheilijoita kuvataan 
yhtä hyvin ennen lähtölaukausta, kilpailun 
aikana kuin sen jälkeenkin – ja vielä odotte-
lemassa suoritusvuoroaan. Zverevan mukaan 
juuri elokuvaotos, jossa yksittäinen urheilija 
esiintyy, alleviivaa hänen suuruuttaan, hen-
kilökohtaisia saavutuksiaan ja siihen voidaan 
liittää koko hänen henkilöhistoriansa. Katso-
ja pääsee aivan kilpailijan iholle, mistä seu-
raa »virtuaalisen läsnäolon vaikutelma». Ur-
heilusta tulee jännitysnäytelmä myös katsojan 
tajunnassa.

Koska Leni Riefenstahl rakasti kameran lisäk-
si palavasti myös miehiä, hänen elokuvakielensä 

ääripäässä on tietynlainen »vartaloestetiikka». 
Sen avulla esitellään Berliinin olympialaisten 
supertähtiä, ylivoimaisen kauniita ja hyvin 
muodostuneita antiikin jumalkasvoja, kehoja 
ja lihaksia. Tässä mielessä urheiludokumentit – 
ja myös tavalliset kilpailutapahtumien televisi-
oinnit – ovat edenneet pitkän matkan 1930-lu-
vulta. Suunta ei ole ollut yksiselitteisen hyvä tai 
edes taiteellisesti Lenin luokkaa.

Kun myös urheilukuville ja -lähetyksille pi-
tää hankkia mahdollisimman paljon katsojia, 
televisiokamera saa usein ylieroottisen silmän 
piirteitä hyväillessään löytämiään täydellisiä 
mies- ja naiskehoja ja huippu-urheilijoiden 
intiimejäkin ruumiinosia. Tutkija Vera Zve-
reva varoittaa, että kauneuden erotisoinnin 
antiteesinä toimii nykyisin »rumuuden es-
tetiikka» – moottoriurheilussa, pelikentillä 
ja voimailulajeissa saattaa veri lentää ja syl-
ki roiskua, nivelet ja luut murskaantua. Kat-
soja voi joutua jopa äärimmäisen julmuuden 
tai onnettomuuden todistajaksi, mikä mark-
kinoidaan televisioruudussa vain todisteena 
kuvien aitoudesta tai urheilulajin vaarallisuu-
desta. Tällaiset inhorealistiset otokset, joissa 
väkivalta, erotiikka ja vastenmieliset ainekset 
sekoittuvat myös urheiludokumenteissa, ovat 
äärimmäisen voimakkaan kuvallisen ja visu-
aalisen vaikuttamisen keinoja, iskuja suoraan 
katsojan tajuntaan. Tavallaan ne silti jatkavat 
omalla eriskummallisella tavallaan Leni Rie-
fenstahlin intiimin kehollisen ja propagandis-
tisen dokumentin perinnettä.
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ongelman: urheileva naiskeho esitetään joko 
eroottisena ideaalina tai vaihtoehtoisesti lii-
oiteltuna hirviöruumiina.

Ensin mainittu strategia on valloittanut 
alaa 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tuolloin 
urheileva nainen alettiin nostaa sankarilli-
seen asemaan esimerkiksi Niken ja Reebokin 
mainoksissa. Ylipäätään naiset pääsivät vasta 
tuolloin suuremmassa mittakaavassa mukaan 
mediakuvastoihin, kuten Leslie Heywood ja 
Shari L. Dworkin toteavat teoksessaan Built 
to Win: The Female Athlete As Cultural Icon 
(2003). Samalla urheileva naisruumis kui-
tenkin näyttäytyi yhä useammin seksuaalisena 
pintana, erotisoituna ideaaliruumiina.

Naisurheilijan julkinen esittäminen näyt-
täisi olevan mahdollista vain, jos hänen ruu-
miinsa mahdutetaan tiukkojen kulttuuristen 
ihanteiden muottiin ja luodaan mielikuva he-
teroseksuaalisuudesta. Julkisuuden valokei-
lassa saavat paistatella pitkähiuksiset kauniit 
urheilijanaiset – mieluiten bikineissä. Esimer-
kiksi Jennifer Hargreaves väittää tämän ta-
kana piilevän pelon siitä, että naiset ovat mas-
kulinisoitumassa.

Turtiaisen mukaan naisruumiin kutistami-
nen vain katsottavaksi pinnaksi näivettää mer-
kityksiä, joita naiseen voidaan liittää. Lopulta 
naista on vaikea katsoa missään tilanteessa il-
man mielikuvia erotisoidusta ruumiista.

Urheilevat naiset valkokankaalla
Fiktion maailmassa sääntöjen voisi kuvitella 
olevan joustavampia. Löytyisikö uudemmasta 
populaarielokuvista rosoisempia urheilusan-
karittaria, joita ei esitetä pelkkänä erotisoitu-
na pintana?

Ensimmäinen huomio ei yllätä: nainen ei 
ole ollut yleinen hahmo urheiluelokuvan pää-
osissa. Fiktiiviset urheilutarinat ovat keskitty-
neet pääasiassa miehisten sankareiden edes-

ottamuksien kuvaamiseen.
Onneksi muutamia poikkeuksia löytyy. Eri-

tyisen kiinnostavia analysoitavia ovat eloku-
vat, jotka sijoittavat naisurheilijan maskulii-
nisiksi ymmärrettyjen lajien pariin. Niissä 
sukupuolierosta tulee merkittävä draamalli-
nen elementti, ja tarinat voivat kenties paljas-
taa jotain perustavanlaatuisista mies- ja nais-
käsityksistämme.

Tällaisia elokuvia ovat esimerkiksi basebal-
lin maailmaan sijoittuva Omaa luokkaansa 
(1992) ja brittiläinen jalkapallokomedia Pa-
rempi kuin Beckham (2002). Lisäksi vuonna 
2007 valmistui jalkapalloilevasta teinitytöstä 
kertova draama Gracie. Kotimaisista eloku-
vista mainittakoon komedia FC Venus (2005), 
joka kertoo jalkapallojoukkueen perustavista 
naisista.

Maskuliinisiksi ymmärrettyjen lajien pariin 
tunkeutuvat naiset on usein kiedottu häveli-
äästi komedialliseen huntuun. Komedialliset 
elementit helpottavat ja pehmentävät masku-
liinisuuden ja feminiinisyyden välisen rajan 
ylityksiä. Tällöin naiset voivat vitsin varjolla 
omaksua miehisiksi ymmärrettyjä piirteitä 
tai maskuliinisen aseman. 

Toisaalta elokuva voi parodioidessaan rooli-
en vaihtumista itse asiassa vahvistaa niitä. Hu-
moristisesti tehty rajanylitys saattaa alleviivata 
sukupuolieroa tavalla, joka korostaa tilanteen 
järjettömyyttä ja kuvitteellisuutta.

Urheilevista naisista ei ole sentään aina 
väännetty vitsiä. Clint Eastwoodin ohjaa-
ma draama Million Dollar Baby (2004) si-

Teksti joHanna ylipulli

Kuvitus daniel Haskett

urheilu on miesten temmellyskenttä, sano-
vat asiaan perehtyneet sosiologit ja muut tutki-
jat. Urheilu-uutisia katsoessa tai sanomalehtiä 
selaillessa johtopäätökseen on vaikea olla yh-
tymättä. Miehet ne siellä juoksevat, potkivat 
palloa, valmentavat ja toimittavat vielä jutut-
kin lehtiin ja uutisiin. 

Moderni urheilu syntyi rakentamaan ja yllä-
pitämään maskuliinisia identiteettejä. Tämän 
vuoksi naisten sulkeminen urheilun ulkopuo-
lelle oli tärkeää. Yksi keino on ollut leimata 
naisen keho kelvottomaksi tai urheiluun so-
pimattomaksi.

Viimeisen sadan vuoden aikana asenteet 
naisurheilua kohtaan ovat käyneet läpi mel-
koisen myllerryksen, mutta urheiluinstituutio 
vaikuttaa yhä edelleen olevan varsin maskulii-
ninen rakennelma.

Sukupuoliin liittyvää rajanvetoa tehdään 
myös esimerkiksi jakamalla urheilulajit fe-
miniinisiin ja maskuliinisiin. Miesten heiniä 
ovat aggressiiviset, vauhdikkaat ja voimaa vaa-
tivat lajit, kun taas naisille soveliaaksi katso-
taan lajit, joissa harrastaja näyttää kauniilta, 
sirolta ja sulavaliikkeiseltä. Media pyrkii usein 
noudattelemaan näitä konventionaalisia käsi-
tyksiä ja esittämään naisurheilijat hymyilevinä 
ja esteettisinä, miehet taas aggressiivisina ja 
keskellä toimintaa.

Media kesyttää urheilevan naisen
Jussi Turtiainen kuvaa median suhtautumis-
tapoja urheilevaan naiseen ja toteaa, että vielä 
1900-luvun alkupuolella media avoimesti toi 
esille, »ettei liikunta saa tehdä naisesta atleet-
tia tai miehistää hänen ulkomuotoaan.» Sama 
asenne värittää vähintäänkin piilevästi myös 
nykymedian suhtautumistapaa.

Turtiaisen mukaan miehinen urheiluinsti-
tuutio on käyttänyt pääasiassa kahta strategi-
aa ratkaistakseen urheilevan naisen tuottaman 

»Minun ei olisi 
pitänyt valmentaa. 
Hän on tyttö.»

kulttuuriviHkot 1 / 2009  35



joittuu nyrkkeilyn maailmaan ja voitti peräti 
neljä Oscaria. Yhden palkinnon pokkasi pää-
osanesittäjä Hillary Swank. Girlfight (2000) 
puolestaan on Karyn Kusaman ohjaama ja 
käsikirjoittama yhdysvaltalainen independent-
draama, joka voitti lukuisia palkintoja eloku-
vafestivaaleilla, muun muassa Cannesin ja 
Sundancen elokuvajuhlilla. Nyrkkeilystä in-
nostuvaa nuorta naista näyttelee Michelle 
Rodriguez, jolle rooli oli läpimurto.

Nyrkkeily verisenä 
miehuuskokeena
Nyrkkeily on aina ollut eräs suosituimmista 
urheiluelokuvien aiheista. Tavallisesti tarinoi-
den keskiössä on fyysinen, voimakas ja kilpai-
lullinen maskuliinisuus.

Martin Scorsesen ohjaustyö Raging Bull – 
Kuin raivo härkä vuodelta 1980 on usein valittu 
yhdeksi parhaimmista urheiluelokuvista kaut-
ta aikojen. Toinen ikivihreä ja korkealle arvos-
tettu urheiluklassikko on vuonna 1976 valmis-
tunut ensimmäinen Rocky-elokuva.

Nyrkkeilyottelu on elokuvien kliimaksi, jon-
ka esittämiseen uhrataan usein runsaasti aikaa 
ja joka usein kohoaa symboloimaan nyrkkei-
lijän epäonnistumista tai onnistumista koko 
elämässään.

Yksityiskohtaiset väkivallan ja sen seuraus-
ten kuvaukset ovat nyrkkeilyelokuvien tyypillis-
tä sisältöä. Katsoja tahdotaan imaista mukaan 
kauhistuttavaan ja silti kiehtovaan hyökkäyksen 
ja puolustuksen maailmaan, jossa verta, hikeä 
ja dramaattisia hidastuksia ei säästellä.

Näissä elokuvissa naiset ovat vaimoja, jot-
ka pelkäävät kehän ulkopuolella miestensä 
puolesta ja toimivat heidän tukenaan. Naiset 
edustavat yksityistä kodin piiriä. He eivät tais-
tele fyysisesti, mutta ottavat kyllä iskuja vas-
taan: Raging Bull -elokuvassa kuvataan myös 
nyrkkeilijöiden vaimoihinsa kohdistamaa per-
heväkivaltaa. Siinä missä Rocky on sentimen-
taalisuutta hipova tuhkimotarina, Raging Bull 
on kertomus hypermaskuliinisuuteensa kaa-
tuvasta, viinaan menevästä ja väkivaltaisesta 
antisankarista.

Nyrkkeily kuuluu urheilulajeihin, jotka 
kytkeytyvät voimakkaasti maskuliinisuu-
teen. Siihen liittyvä voimankäyttö, kipu, ris-
kinotto ja kaksintaistelun symboliikkaa tois-
tava asetelma linkittyvät osaksi ihanteellista 
mieheyttä. 

Miehuus on jotain, mitä pitää jatkuvasti to-
distaa, testata ja punnita jopa kuoleman uhalla 
– ja tähän nyrkkeilykehä tarjoaa erinomaiset 
puitteet. Naisen asettuminen nyrkkeilykehän 
toimijaksi onkin tämän vuoksi erityisen mie-
lenkiintoinen analyysin kohde.

Nuhjuisten treenisalien 
sankarittaret
Maskuliinisen roolin omaksuvat naiset pyri-
tään valtavirran elokuvissa usein kuvaamaan 
ulkonäöltään mahdollisimman naisellisina. 
Toimintaelokuvien naistähdet kuten esimer-
kiksi Tomb Raider -elokuvien ja pelien päähah-
mo Lara Croft (elokuvissa Angelina Jolie) tai 
Kill Bill -elokuvien Beatrix Kiddo (Uma Thur-
man) täyttävät ideaalisen länsimaisen femi-
niinisyyden ulkoiset tunnusmerkit. Hahmot 
ovat hoikkia, kauniskasvoisia ja suurisilmäi-
siä naisia. Naiseutta korostetaan tiukoilla ja 
niukoilla asuilla.

Sukupuoliero pyritään kirjaamaan kehon 
pintaan: vaikka hahmojen käytös ja toiminta 

ovat maskuliinisia, heidät pyritään palautta-
maan naisen kategoriaan ulkonäön avulla.

Mallin ulkoasua on vaikea yhdistää nuhjui-
seen nyrkkeilysaliestetiikkaan. Million Dollar 
Baby - ja Girlfight -elokuvissa naisia kuvataan-
kin varsin maltillisesti. Naisellisella ulkonä-
öllä ei mässäillä, vaikka päähenkilöt Maggie 
ja Diana ovatkin pitkähiuksisia ja kasvoiltaan 
kauniita. Meikki on luonnollinen, ja vaatteet 
pääosin löysiä ja peittäviä muutamaa treeni- ja 
ottelukohtausta lukuun ottamatta.

Naisen ruumiin feminiinisyyttä ja seksu-
aalisuutta ei alleviivata myöskään kuvauksen 
avulla. Maskuliinisia naisia esittävissä eloku-
vissa on silloin tällöin korostettu seksuaali-
suutta pilkkomalla naisen ruumis lähikuviin 
erotisoiduista ruumiinosista kuten pakarois-
ta ja rinnoista. Esimerkiksi Sotilas Jane -elo-
kuvassa (1997) on surullisenkuuluisa treeni-
kohtaus, joka sisältää näyttäviä otoksia pääosaa 
esittävän Demi Mooren hiestä kiiltelevistä 
pakaroista ja vatsalihaksista. Tarkastelemis-
sani nyrkkeilyelokuvissa tämänkaltaista sek-
sualisoimista ei ole.

Nyrkkeilyelokuvien miljöö on yleisesti otta-
en hyvin karu. Molempien elokuvien päähen-
kilöt ovat köyhistä oloista, joten kodit, kadut ja 
muu ympäristö ovat harkitun tylyn ja harmaan 
näköisiä.

Treenisalit ovat ränsistyneitä ja vanhoja. Ne 
ovat myös korostetusti miesten hallitsemia 
tiloja: valmentajat ja kaikki muut nyrkkeili-
jät ovat miehiä. Seinillä riippuvat kehystetyt 
lehtiartikkelit kertovat miesten saavutuksista 
ja esittelevät miesten kuvia.

Naisen saapuminen tällaiseen maskuliini-
seksi määrittyneeseen tilaan aiheuttaa kiinnos-
tavan tilanteen ja sukupuolieroa alleviivaavaan 
ristiriidan jo sinänsä. Hahmojen feminiini-
syyttä ei ainakaan draamallisesta näkökulmas-
ta ole ollut tarvettakaan korostaa.

Sallitaanko 
naisenkin olla 
vahva? Sankari?
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Yltääkö kapina muskeleiden tuolle 
puolen?
Uskottavalla nyrkkeilijällä tulee olla lihas-
massaa. Sekä Michelle Rodriquez että Hillary 
Swank näyttävätkin elokuvissa melko lihaksik-
kailta. Million Dollar Babyn ensi-iltaa ja eten-
kin Oscar-voittoa seuranneessa julkisuudessa 
tuotiin yksityiskohtaisesti esille, miten Swank 
oli onnistunut rakentamaan itselleen eloku-
vassa nähdyt muskelit.

Charlene Tungin mukaan fyysinen kyvyk-
kyys ja fyysinen väkivalta ovat ainoa todella ra-
joja rikkova ominaisuus useissa elokuvien ja 
tv-sarjojen toimintasankarittarissa. Hahmo-
jen naiseuteen liittämät uudet ominaisuudet 
liittyvät siis pääasiassa ruumiilliseen kompe-
tenssiin.

Million Dollar Baby -elokuvan Maggiesta 
onkin vaikea kaivaa esiin naiseutta rekonst-
ruoivaa kapinallisuutta; ennemmin hän vai-
kuttaa hymyilevältä ja kiltiltä puurtajalta, joka 
omin avuin ei ole saavuttanut oikein mitään. 

Eastwoodin näyttelemä ikääntynyt valmen-
taja, isähahmo, tarjoaa lopulta auttavan käden. 
Konventionaalista naiskuvaa tuntuu todellakin 
rikkovan vain Maggien lihaksikas keho, joka 
nyrkkeilyotteluissa liikkuu (nopeutettuna) sa-
lamana vastustajan kimppuun.

Girlfightin Diana puolestaan on epäsovin-
nainen myös muilla elämän osa-alueilla. Vä-
kivalta edustaa hänelle ratkaisua ristiriitaisiin 
tilanteisiin, niin koulussa kuin kotonakin, ja 

hän vastustaa fyysisesti jopa isäänsä. Eloku-
vassa rakennetaan tietoista vastakkainasettelua 
Dianan epäsovinnaisen naiseuden ja kulttuu-
risen ideaalinaiseuden välille. Diana halvek-
sii suorasanaisesti naiseutta, joka tähtää vain 
miehen miellyttämiseen.

Naisen fysiikka pettää – vai kestää 
sittenkin?
Onnistuvatko nämä kaksi elokuvaa sitten yh-
distämään voiman, taistelun ja naiseuden? 
Liittyykö naiseuteen kenties ripaus jotain 
uutta, sallitaanko naisenkin olla vahva? San-
kari?

Täytyy tunnustaa, että Million Dollar Baby 
tuotti minulle valtavan pettymyksen tästä nä-
kökulmasta tarkasteltuna. Elokuvassa unel-
maansa tavoitteleva urheilijatar loukkaan-
tuu pahoin ja päätyy halvaantuneena vuoteen 
omaksi. Lopulta hänen päivänsä päättää val-
mentaja, joka kristinuskoon kohdistuvien viit-
tausten avulla kohotetaan lähestulkoon juma-
lan asemaan. 

Naiseuden, fyysisen toiminnan ja väkivallan 
suhdetta ei avata, paitsi Eastwoodin toteamuk-
sella kohtalokkaan ottelun jälkeen: »Minun ei 
olisi pitänyt valmentaa. Hän on tyttö».

Elokuva jättää kriittiselle, sukupuoliaspek-
tista kiinnostuneelle katsojalle hölmistyneen 
olon: näinkö pettävä on naisen fysiikka?

En pyri kieltämään nyrkkeilyn vaarallisuutta 
ja vammautumisen mahdollisuutta. En puutu 
tässä myöskään eutanasian problematiikkaan. 
Sen sijaan tahdon tuoda esille, että suhteessa 
niihin argumentteihin, joilla naisten urheile-
minen on aikojen saatossa pyritty estämään, 
juonellinen ratkaisu on taantumuksellinen. 

Tämä on harmillista, sillä Hollywood-elo-
kuvan kaltainen massiivinen kulttuurintuote 
värittää helposti suuren yleisön kuvaa naisur-
heilijoista, jotka vain harvoin nousevat sanka-

reina median valokeilaan.
Girlfight-elokuva puolestaan pyrkii rikko-

maan tietoisesti rajoja, ei sankarittaren nis-
kanikamia. Lopussa päähenkilö asetetaan 
nyrkkeilemään miestä vastaan, mikä on ta-
hallinen provokaatio. Sankaritar kaiken hui-
puksi voittaa ottelun. Maskuliinisuutta tosin 
pyritään suojelemaan tekemällä ottelijoista pa-
riskunta: fyysisen kamppailun hävinnyt mies 
voi yhä olla kelvollinen ja sopia (alfa)naisen 
kumppaniksi.

Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa muis-
taa elokuvien erilainen asema elokuvakulttuu-
rissa ja tuotantojärjestelmässä: Million Dollar 
Baby on valtavirtaa, Oscar-voittaja ja kokeneen 
Hollywood-konkarin ohjaustyö. Girlfight taas 
on marginaalisempi tuotanto, nuorten teki-
jöiden ensimmäisiä elokuvia.

Nainen saa olla maskuliinisen lajin valtia-
tar, fyysinen sankari – marginaalissa, suuren 
yleisön huomaamatta.
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Globaali ja kansallinen 
liikuntakulttuuri 
Jo urheilukilpailujen ja olympia-aatteen al-
kuhistoria antiikin Kreikassa sisälsi ajatuksen 
»omien» urheilijoiden ja joukkueiden parem-
muudesta ja pisteytyksestä »vieraisiin» näh-
den. Omia voittajia myös kannustettiin, vie-
raille häviäjille buuattiin. Tämä asenne on yhä 
elävä jokaisella stadionilla, jokaisen penkkiur-
heilijan olohuoneessa. 

Millaiset kulttuurit sitten urheiluelämässä 
kohtaavat? Kansainvälisellä tasolla kilpaillaan 
useimmiten eri valtioiden paremmuudesta –  
kesä- ja talviolympialaisissa, jalkapallon tai 
jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Tällä 
tasolla urheilu politisoituu kuin huomaamat-
ta. Mutta myös kansallisella tasolla ideologia, 
politiikka tai etnisyys voivat näytellä merkit-
tävää osaa. Näin on varsinkin sellaisissa mo-
nikansallisissa valtioissa kuin USA, Kiina tai 
Venäjä, puhumattakaan entisestä Neuvostolii-
tosta. Tämän lisäksi voidaan puhua erilaisista 
urheiluelämän alakulttuureista, jotka näkyvät 
eri alueita tai lajeja edustavien urheilijoiden 
tai urheiluseurojen kannattajien kohdatessa. 
Fanaattisuus tai etniset ongelmat vievät urhei-
lutapahtumien yhteydessä usein jopa väkival-
taisiin yhteydenottoihin. 

Sitä paitsi, mies- ja naisurheilu ovat vielä 
omia kulttuurejaan. Stadioneilla ja pelikentillä 
joudutaan tekemisiin siis myös gender-näkö-
kulman kanssa. Erittäin paljon käydään kes-
kustelua juuri siitä, mitkä liikuntalajit naisille 
sopivat, mitkä eivät. Esimerkiksi naisjalkapal-
lo, -jääkiekko tai -nyrkkeily ovat herättäneet 
paljon intohimoja.  

Vilkkaan kulttuurikeskustelun aiheuttaa 
myös huippu-urheilun ja varsinaisen jouk-
koliikunnan suhde. Miten huippujen val-
mennus, koululiikunta tai liikuntakulttuurin 

paikat hoidetaan? Mikä on kilpaurheilun ja 
kuntoilun suhde valtion budjetissa? Vaali-
taanko kansanterveyttä vai nostetaanko oman 
maan pudonnutta statusta olympia-areenal-
la? Tässä keskustelussa suurta osaa näyttele-
vät opetus- tai liikuntaministeriöiden virka-
miehet, kansanterveyden asiantuntijat sekä 
urheilujournalistit, valmentajat ja sponsorit-
kin. Medialla, urheilukanavilla ja -lähetysten 
toimittajilla on nykyisin usein paljon todellista 
sananvaltaa.   

Media, politiikka ja 
»mitalivarustelu» 
Urheilu välittyy suurille joukoille ympäri maa-
ilmaa juuri median kautta. Olympialaiset ja 
muut mestaruuskisat – ja esimerkiksi kilpa-
autoilu – saattavat saada parhaimmillaan yli 
miljardi katsojaa ja kuulijaa. Harva elokuva 
tai televisiolähetys saavuttaa vastaavan ylei-
sömäärän. Niinpä »televisiourheilusta» on 
tullut erityistä tai jopa omituista massojen 
mediakulttuuria. Ei ole suinkaan samanteke-
vää millaista arvomaailmaa urheilulähetykset 
tällöin välittävät. 

Suurvallat, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto / 
Venäjä ovat käyneet jo reilut viisikymmentä 
vuotta (Helsingin olympialaisista 1952) suh-
teellisen tasaväkistä kamppailua olympia- ja 
huippu-urheiluareenalla. Välillä kisailu on 
ollut sotaisampaa ja juuri mediaa on käytet-
ty varsinaisiin »raketti-iskuihin» - esimerkik-
si Moskovan (1980) ja Los Angelesin (1984) 
olympiavuosina. Huippu-urheilijat ovat näissä 
mittelöissä toimineet nykyajan gladiaattoreina, 
sijaissotureina, joiden ansiosta valtionjohtajat 
ovat saattaneet istua rauhaisin mielin Kremlis-
sä tai Valkoisessa talossa. Militaristinen ase-
varustelukilpailu on saanut olympialaisista 
rinnalleen omalaatuisen »mitalivarustelukil-

Urheilu kulttuurien 
kohtaamiskenttänä

Teksti irina byHovskaja

Kuvat noomi ljungdell

Kilparadoilla ja 
stadioneilla kohtaavat 

urheilijoiden ohella 
aina erilaiset kulttuurit  

riippumatta siitä 
halutaanko tätä 

vai ei. Kysymys on 
myös sosiologisesta 

ilmiöstä, jolla on syvät 
juurensa »oman» ja 

»vieraan» kohtaamisen 
yleisemmässä 
kontekstissa. 
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pailun»: mitaleja ja pistesijoja lasketaan tark-
kaan myös hallitusten istunnoissa. Kilpaur-
heilun poliittinen merkitys kiteytyy eräisiin 
supervallan määritelmiinkin, joissa superval-
lan käsite-arsenaaliin kuuluvat muun muassa 
ydinpelote, talousmahti, avaruuden valloitus 
ja olympiamenestys. 

Urheilu ei ole silti lähimainkaan aina rau-
hanomaista kisailua, pelkkää mitalivaruste-
lua. Media on televisiourheilun aikakaudel-
la yhä kiinnostuneempi myös aggressiivisista 
näytöksistä, joissa urheilulla on virtuaalisen 
sodan rooli.  

Eräs tyypillinen esimerkki on jääkiekon 
tai jalkapallon ympärille kietoutuneet oikeat 
konfliktit ja sodat. Kun Neuvostoliitto miehitti 
Tsekkoslovakian vuonna 1968, seuraavan tal-
ven 1969 jääkiekon maailmanmestaruuski-
soissa tsekit löivät venäläiset peräti kahdesti. 
Kansallisuusinto oli Prahassa huipussaan ja 
Moskova kosti alistamalla poliittisesti tsekkejä 
entistä enemmän. Venäläisten kiekkoilijoiden 
nykymenestys NHL-liigassa noteerataan ultra-
isänmaallisin sävyin. Kun Englanti ja Argentii-
na sotivat 1980-luvun alussa Falklandin saaris-
ta, myös maiden välinen jalkapallo-ottelu sai 
aivan uutta väriä. Venäjän ja Ukrainan väliset 
turnaukset nostattavat nykyisin isänmaallista 
intoa molemmissa maissa. Kun Neuvostoliitto 
oli hajoamassa, shakin maailmanmestaruus-
kisat heijastivat ideologisia tunnelmia laajalti: 

Anatoli Karpov edusti lähinnä vanhoillisen 
Kremlin virallista politiikkaa, Garri Kaspa-
rov radikaalia perestroikaa. 

Vaikka urheilu sinänsä edustaa tuota »virtu-
aalista sodankäyntiä» mediassa, urheilijat itse 
eivät välttämättä identifioi itseään kansallis-
sankareiksi. Tämä johtuu monien urheilula-
jien globaalista luonteesta: huipulle päässyt 
formula-ajaja tai »väärässä maassa» pelaava 
koripalloilija ei edusta enää mitään kansallista 
kulttuuria, vaan usein enemmänkin sponsori-
aan, kansainvälistä firmaa. Niinpä tennistäh-
ti Maria Sharapova, joka asuu, harjoittelee 
ja kilpailee jatkuvasti USA:ssa tai ulkomailla, 
lähinnä kiusaantui kysymyksestä: »Voidaan-
ko voittoasi pitää venäläisen urheilun uutena 
aluevaltauksena tenniksessä»? 

Fanikulttuuri - radikalismia vai 
huliganismia? 
Fanikulttuurin äärimuodot ovat Venäjällä 
suhteellisen uusi ilmiö. Vuoden 2002 jalka-
pallon maailmanmestaruuskisojen jälkeen 
»urheiluhuliganismista» tuli kuitenkin ylei-
nen puheenaihe. Venäjän hävittyä ottelunsa 
Moskovan Maneesitori pantiin pirstaleiksi: 
autoja kaadettiin, ikkunoita särjettiin ja toril-
le kokoontui sekalainen joukko nuoria jalka-
pallofaneja, jotka toteuttivat itseään täydellisen 
vandalismin hengessä. 

Jalkapallohuliganismilla on lännessä, eri-
tyisesti Englannissa, jo vuosikymmenien pe-
rinne ja sen uhreina on kuollut satoja ihmisiä. 
Joskus ottelun aikana tai sen jälkeen katsomo 
muistuttaa taistelutannerta ja monet ovat 
suoranaisessa hengenvaarassa. Tappion jäl-
keen katsomot tyhjenevät ja päät riipuksissa 
poisvaeltavat joukot muistuttavat lähinnä toi-
sen maailmansodan leirivankeja: nöyryytys on 
täydellinen. 

Varsinaisen jalkapallohuliganismin koh-
dalla voidaan tuskin puhua mistään fanikult-
tuurista, mutta poliittista sisältöä sillä silti on. 
Huliganismi heijastaa nuorison tyytymättö-
myyttä, eristäytymistä ja näköalattomuutta 
talouskriisien vainoamassa yhteiskunnassa. 
Monessa maassa, Venäjälläkin, varsinaiset 
jalkapallohuligaanit tunnustavat äärioikeisto-
laista ideologiaa ja ovat lähellä skinikulttuu-
ria, johon kuuluu väkivaltainen käyttäytymi-
nen »toisia» kohtaan. On tietysti muistettava, 
että fanikulttuurissa on monenlaisia sävyjä, ja 
se voi olla parhaimmillaan hienoa ja vapaaeh-
toista seuratoimintaa. 

Kun käsitellään fanikulttuurin radikaaleja 
äärimuotoja, median rooli ei ole samanteke-
vä. Mediassa urheilukilpailut ovat usein osa 
kansallista mytologiaa ja niiden sotaisat sivu-
juonteet tuodaan näyttävästi esiin. Niinpä ei 
tulla helposti ajatelleeksi sitä, että jalkapallo-
huligaani toteuttaa skandaaleja metsästävän 
»negatiivisen» mediakulttuurin salaisia toi-
veita – tullen myös itse hetkeksi näkyväksi, 
kuuluisaksi ja tähdeksi televisiourheilun ku-
vavirrassa. 

Globaali urheilu ja liikuntakulttuuri eivät 
ole onnistuneet rauhanomaisessa, kansoja 
yhdistävässä tehtävässään kovinkaan hyvin. 
Televisiourheilua  - ja vaikkapa jalkapallohu-
liganismia - seuraamalla voi tulla päinvastai-
siinkin johtopäätöksiin. Ultranationalistiset, 
sovinistiset ja aggressiiviset tunnelmat ja tun-
teet liitetään ihmisen »geneettiseen kilpailu-
viettiin» tavalla, joka pahimmillaan lisää eri-
arvoisuutta ja suvaitsemattomuutta.  

Venäjästä suomentanut Pentti Stranius
( Irina Byhovskajan luvalla lyhennetty ja toimi-
tettu versio artikkelista »Urheilu kulttuurien vä-
lisen kommunikaation kenttänä» )

Mikä on kilpa-
urheilun ja 
kuntoilun suhde 
valtion budjetissa?
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Työväen kilpaurheilun loppu
Teksti sakarI selIn

Kuva kansan uutIsten arkIsto

Minne työväen urheiluliikkeen
kärkiurheilijat ovat kadonneet?

Heitä ei näy tilastoissa
eikä Suomen parhaita

palkittaessa.

Tapio Rautavaara on yksi 
Työväen Urheiluliiton me-
nestyneistä kilpaurheili-
joista. 

TUL:n osuudet edustusurHeIlussa

480  240

120  46

 
27  16

    Mitalit

Edustukset

      Lajit

1989–1992      2001–2004

42  kulttuurIVIHkot 1 / 2009



Työväen Urheiluliiton perinteinen kil-
pailutoiminta pyyhkäistiin kartalta 1990-luvun 
alussa hiljaisuudessa. Vain Erkki Tuomioja 
esitti julkisesti alasajoa tukevia teesejä. Niiden 
mukaisesti keskityttiin vain lasten ja nuorten toi-
mintaan ja kuntoliikuntaan. Toiminta on kuiten-
kin torsoa ilman kilpailua, jonka ympärillä koko 
klassinen urheiluseuratoiminta pyörii. 

Työväen Urheiluliiton itsenäisen kilpaurhei-
lun alasajo alkoi yli vuosikymmen sitten.

Vuosittainen valtionapu pudotettiin vuonna 
1994 entisestä 32 miljoonasta markasta kahdek-
saan miljoonaan markkaan. Sen seurauksena lii-
ton ja sen piirien 104 työntekijästä jäi jäljelle 40. 
Kaikki 18 eri lajien valmentajaa irtisanottiin. Seu-
roille läheisimpien ja tärkeimpien piirijärjestö-
jen henkilökunnasta irtisanottiin 22 toimitsijaa. 
Viiteentoista piiriin jäi 14 työntekijää tukemaan 
seurojen tarvitsemia monipuolisia palveluja.  

TUL pyyhkäistiin kartalta  
Miten tämä on ollut mahdollista?

Se on yhä mysteerio. Tiedetään miten pää-
tökset tehtiin, mutta suunnitelman arkkitehti 
on yhä piilosilla. Onko se kokoomuksen ex-pu-
heenjohtaja Harri Holkeri ja koko kokoomus-
pumppu? Suomen urheiluahan ovat johtaneet 
iät ja ajat kokoomuslaiset urheilujohtajat muu-
tamaa pikku poikkeusta lukuun ottamatta. 

Vai tehtiinkö se sinipunaisena yhteistyönä, jos-
sa sosiaalidemokraattisen puolueen nokkamie-
hillä oli sanansa sanottavana? Ja mikä oli TUL:n 
silloisen puheenjohtajan Matti Ahteen rooli? 
Työväenliikkeessä on oltu asiasta hiljaa. On vain 
tyydytty nöyrästi siihen mitä tuleman piti.

Ainoa kaapista tullut oli aikanaan kansan-
edustaja Erkki Tuomioja, joka julkisesti puolus-
teli Työväen urheiluliiton perinteisen kilpailu-
toiminnan pyyhkäisyä kartalta. 

Vasemmistoliitto on ollut mukana kuin na-
rusta talutettu kuttu, kuten TUL:n ex-puheen-
johtaja Pekka Martin arvioi sen roolia Paavo 
Lipposen ensimmäisessä hallituksessa köyhän 
kansan kurittajana.  

Tuomiojan teesit 
Koripalloseura Panttereista ja Viipurin urheili-
joista aikanaan TUL:ään loikannut Tuomioja oli 
perustamassa julkkisten ja hieman punertavien 
omaa koripallojoukkuetta Puna-Salamat. Sen 
lisäksi alkoi rääkki hölkkäpoluilla.

Ennen kuin TUL:n jäsenillä oli edes tietoa 
tulevasta liittonsa urheilutoiminnan alasajos-
ta, Tuomioja esitteli sille perustelut Warkauden 
Tarmon 80-vuotisjuhlassa 8.11.1992. Ne uutisoi 
valpas toimittaja Risto Taimi vasta 24.12. Tu-
run Sanomissa. Tästä lähteestä voi Tuomiojan 
teesit tiivistää hyvällä tahdolla seuraavasti:

Työväen kilpaurheilun loppu
• Kahdelle luokkapohjaiselle keskusjärjestölle 
ei Suomessa ole enää tilaa. Tarpeen on poista-
nut »koko yhteiskunnan myönteinen kehitys».
• Koko kansainvälinen urheilutoiminta on lui-
sunut doping-käryineen yhä epäterveempään 
viihdeteollisuuden hallintaan, jossa TUL ei 
enää pysty muodostamaan vastavoimaa.
• TUL:n tulee mennä mukaan itsenäisiin eri-
koisliittoihin. Se on oikea ja väistämätön rat-
kaisu. Se vapauttaa liiton roolia vaihtoehtois-
ten liikunta-arvojen puolustajana.
• TUL:n tulee suuntautua enemmän leikin-
omaiseen liikuntaan, lasten ja nuorten toi-
mintaan ja kuntoliikuntaan. 

Kuinka metsä vastaa? 
Itse asiassa teoreettinen pohdinta Tuomiojan 
teesien totuudesta on jo käynyt tarpeettomak-
si. Elävä elämä on jo vastannut niihin. TUL:n 
perinteinen kilpailutoiminta on romahtanut ja 
useat seurat ovat kadonneet lajien rekistereistä.  

Puheet kahdesta luokkapohjaisesta keskus-
järjestöstä olivat alun alkaen yksinkertaistavaa 
puppua. Ei ollut vain kahta, vaan useampia. 
Oli myös kielipohjainen ruotsalaisten etujär-
jestö, joka jatkoi entistä rataansa – TUL:n ka-
dottua jopa entistä vaikutusvaltaisempana ja 
vahvempana, koska sen rahoihin ei uskallettu 
koskea. 

Suurinta puppua oli puhe eri lajien erikois-
liittojen niin sanotusta itsenäisyydestä. Mitä 
itsenäisyyttä? Puhtaita porvarillisia lajiliittoja 
kokoomusjohtoineen, mallia Jääkiekkoliitto ja 
Kalervo Kummola.

Entä luokkapohjaisuuden siirtyminen his-
toriaan »yhteiskunnan myönteisen kehityk-
sen» seurauksena, kuten Tuomioja sanoi? 
Eiköhän siitä saatu jo aika hyvä havainto vä-
littömästi 1990-luvun laman myötä. Ainakin 
viimeistään nyt, kun rekistereissä on 660 000 
köyhiksi luokiteltua suomalaista.  

Kilpailu seuratoiminnan runko  
Pahin vinksahdus tapahtui kuitenkin Työväen 
Urheiluliiton toiminnan uudelleenhahmotte-
lussa: kilpa- ja huippu-urheilusta luopuminen 
ja keskittyminen lasten ja nuorten toimintaan 
ja kuntoliikuntaan.

Tämän voi panna tietysti myös porvarien 
oveluuden piikkiin. Tai esimerkiksi Tuomiojan 
ja kumppanien täydellisen tietämättömyyden 
urheilutoiminnan kuvioista. Tai molempien.

Koko klassinen urheiluseuratoiminta, joka 
on yhä perustana liikunnallisille harrastuk-
sille, pyörii kilpailutoiminnan ympärillä. Sen 
ohessa on hyvä kehitellä niin nuorten toimin-
taa kuin kuntoliikunnallisia harrastuksiakin. 

Ilman sitä nämä oheistoiminnat ovat huu-

 Porvarillisten liittojen ja TUL:n keskinäinen kilvoittelu oli omiaan 
terästämään kummankin motivaatiota. Lyhyempi nosto????

haata. Ja jopa nekin hyötyvät kilpailullisista 
asetelmista.

Aiempien vuosikymmenien kokemukses-
ta tiedämme, että myös järjestöjen keskinäi-
nen kilpailu tuo eloa ja vireyttä liikunta- ja 
kilpailutoimintaan. Porvarillisten liittojen ja 
TUL:n keskinäinen kilvoittelu oli omiaan te-
rästämään kummankin motivaatiota.  

Työläisnuorisoa on yhä
Kaukonäköisenä urheilujohtajana Urho Kek-
konen piti TUL:n puolta siksi, että se toi mu-
kaan työläisnuorisoa, joka muuten olisi jäänyt 
sivuun urheilutoiminnasta. Siten jäisi paljon 
potentiaalia käyttämättä tavoiteltaessa menes-
tystä.

Monien epäilyistä huolimatta työläisnuori-
soa on vielä olemassa, osin tosin pätkätyöläi-
sinä ja työttöminä.

Minne siis katosi kekkoslainen isänmaal-
lisuus?

Työväen Urheiluliittoa pidettiin aikanaan 
myös nuorten rekrytointiväylänä työväenliik-
keeseen. Sitä se olikin. Jotkut väittävät, että 
niin sanottujen työväenpuolueiden nykyiseen 
alamäkeen on osasyynä ollut kosketuksen kat-
keaminen nuorisoon. Olisiko TUL:n alasajo 
yksi syy siihen? 

Entä oliko Erkki Tuomioja tämän alasajon 
primus motor? Tuskin vain. Taustalla ovat var-
masti monet laajemmat kuviot. Työväen ur-
heilun alistaminen porvarillisen holhouksen 
piiriin oli kuulunut urheilupolitiikan juoneen 
jo 1920-luvulta lähtien.

Diplomaattiperheen lapsena työläisurhei-
luun tullut monitoimi-Erkki on ollut kauka-
na tämän liikkeen sisäisestä ymmärtämisestä. 
Sen tiedostamiseen ei riittänyt koripallon pe-
luu Puna-Salamissa. 

Sakari Selin oli 17 vuotta Kansan Uutisten 
toimittajana, josta 15 vuotta urheilutoimituk-
sen esimiehenä. Samaan aikaan hän toimi 
1960–1970-luvuilla TUL:n liittotoimikunnan 
jäsenenä ja Työväen Kuntoliiton ( joka myös 
hävitettiin uudistusten yhteydessä) vara-
puheenjohtajana.

Porvarillisten  
liittojen ja TUL:n  
kilvoittelu terästi 
kummankin  
motivaatiota. 
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teksti satu taskInen

Kuvat mIlka alanen

Myytit ja kummitusjutut ovat 
innoittaneet kirjailija Anneli Kantoa 

kirjoittamaan nyt vuorostaan lapsille 
ja nuorille. Hänen mielestään kirjoista 

syvällisimmin vaikuttavat ne, jotka joku 
on lukenut meille lapsena ääneen.

Tamperelainen AnnelI Kanto on paitsi 
kirjailija, myös käsikirjoittaja ja dramaturgi. 
Vuonna 2006 liitto valitsi hänet vuoden free-
lanceriksi. Keväällä 2007 julkaistiin Karistolta 
Kannon ensimmäinen kirja lapsille, Hirmui-
nen vedenpaisumus ja muita myyttisiä tarinoita. 

Kannon myyttikirjassa Jumala paukutte-
lee punaisia henkseleitään luotuaan maail-
man. Hadeksen puolustuspuheessa Demete-
riä pannaan aika kovin sanoin: »Sivumennen 
sanoen, minkälainen äiti antaa tytölleen ni-
meksi Persefone?»

Hirmuisen vedenpaisumuksen esipuheessa 
kerrotaan kirjailijan keränneen myyttisiä ta-
rinoita lapsille, koska niissä on tärkeää ikivii-
sautta ihmisenä olemisen ongelmista. Kanto 
käsittelee myyttejä yhtä aikaa kunnioittavasti 
ja kriittisesti. 

»Annan arvoa myyttien viisaudelle, mutta 
toisaalta pistän myyttisiä hahmoja halvalla, 
teen niistä naurettavia. Uskon, ettei viisaus 
katoa, vaikka tarina onkin koominen.» 

Kirjassa sankareita palautetaan maan pin-
nalle korkeuksistaan. Taruolennoista näyte-
tään myös heikkouksia. Mahtipontisuuden 
tilalle on tuotu huumoria ja ironiaa. Tarinat 
saivat alkunsa, kun Kanto kertoi myyttejä il-
tasatuina alakouluikäiselle pojalleen. 

»Luultavimmin silloin kertomisessa ei pai-
nanut mikään sen fiksumpi ajatus kuin että 
millaiset jutut purevat poikani huumorinta-
juun ja mistä hän nauttii. Ihanimpia asioita 
maailmassa on nauraa yhdessä lapsen kans-
sa.» 

Kanto ei ole tietoisesti keskittynyt naisnä-
kökulmaan. »Varmaan vanha feministi sieltä 
puskee läpi», hän silti myöntää. 

»Kun myyttejä ajattelee huumorin ja uuden 
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perspektiivin kautta, niin aika helposti sieltä 
nousee juuri naisnäkökulma. Varsinkin Raa-
matun kertomuksissahan naisten kokemus 
oikein huutaa poissaolollaan. Siksi nautin 
suuresti, kun käänsin vedenpaisumuskerto-
muksen Nooan vaimon tarinaksi tai nostin 
Lemminkäisessä äitiä esille. Tosin eiväthän 
nämä naishahmotkaan mitenkään ihailtavia 
ole. Kalevalan äiditkin ovat aivan heikkoina 
poikiensa edessä.»

»Ajattelin niinkin, että tyttölukijoiden pitää 
löytää tyttöpäähenkilöitä. Jotta en tulisi anta-
neeksi piilosanomaa, että tytöt ovat sivuhen-
kilöitä ja sankareita ovat pojat.» 

Kummituksien esiin marssi 
arkistoista 
Syksyllä 2008 Gummerukselta ilmestynyt te-
os Kuollut kulkee syntyi, kun Kanto etsi ideaa 
nuorten jännityskirjaan. Hän ei halunnut, että 
tekstistä tulisi kyyninen tai »pelkkää horroria», 
mutta ei toisaalta lälly. Kanto sai idean »tosis-
ta» kummitusjutuista, joita alkoi löytyä muun 
muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
arkistoista. Hänestä ihmisten kokemia kum-
mitusjuttuja kannattaa kuunnella. 

»Ajatellaan vaikkapa kännyköitä. Hulluna 
olisi pidetty sitä, joka viisikymmentä vuot-
ta sitten olisi sanonut, että kun panet pienen 
peltirasian korvallesi, kuulet puhetta toiselta 
puolelta maapalloa. Jos kännykkä olisi käteen 
tipahtanut, ihan kummitusjuttuna sitä olisi 
pidetty. Tai kun jotkut ihmiset kokevat jonkin 
rakennuksen pahana ja heillä on varma olo, et-
tä siellä on tapahtunut jotain karmeaa. Herk-
kyydestä siinä lienee kysymys. He kykenevät 
samaan kuin tv-sarjan CSI etsijät, jotka sini-
sellä valolla näkevät kirkkaina läiskinä vuosi-

teksti satu taskInen

Kuvat mIlka alanen

kymmenien takaiset veritahrat.» 
Kannon toimittamassa kirjassa kummituk-

set on lajiteltu esiintymisen ja vaarallisuuden 
mukaan. Kannon oma lempihaamu on myrt-
sin teini-ikäisen lailla kiukutteleva räyhähen-
ki, poltergeist. Räyhähenki paiskoo ovia ja 
heittelee tavaroita, repii kirjoja, heittää kuraa 
sisään ja tekee kepposia.  

Pukke Punamuurahainen  
voittaa Raskolnikovin 
Aikuisille suunnattujen romaanien ja näytel-
mien lisäksi Kanto kirjoittaa nykyään mielel-
lään myös lapsille.

»Nuortenkirjailija Raili Mikkanen on sa-
nonut, että lastenkirjat ovat ilokirjoja. On iha-
naa kirjoittaa jotain hauskaa ja lyhyttä. Lasten 
kanssa on muutenkin hienoa olla. He lahjoit-
tavat aikuiselle niin paljon iloa ja energiaa. Si-
tä paitsi, mikä muu kirjallisuus vaikuttaa niin 
syvästi kuin lastenkirjallisuus? Pystyn kevyes-
ti luettelemaan lapsena lukemani merkittävät 
kirjat. Aikuisena suuri osa lukemaani kirjal-
lisuutta on kyllä hyvää ja mielenkiintoista, 
mutta ei edes Raskolnikov kyntänyt sellaista 
vakoa sieluuni kuin teki Marjatta Kurenie-
men Onnimanni tai Pukke Punamuurahainen.» 

Kannon mielestä parasta lukemaan opet-
tamista on, että lapsille luetaan paljon ää-
neen. Hän laskee tehneensä kokonaisen 
vuoden työtunnit lukemalla ääneen omille 
lapsilleen. Hänestä on myös mieluista kertoa 
muksuille tarinoita ja laulaa näille. 

»Myyteillä kasvatetulle pojalleni piti aina 
laulaa loilottaa ’Velisurmaajaa’ ja keksiä sii-
hen uusia käänteitä. Laulussa on myös tarina 
- ja jännittävä onkin. Omilleni olen lukenut 
ääneen teini-ikään asti ja olisivat he vissiin 

kuunnelleet vielä senkin jälkeen.» 
»Kouluissa tehdään hyvää työtä lasten lu-

kuharrastuksen eteen. Useimmissa kouluissa 
ymmärtääkseni käydään luokan kanssa kerran 
viikossa kirjastossa ja lapset saivat lainata kir-
joja sekä kotiin että pulpettiin.»  

Kannon mielestä tänä päivänä ei ole vaike-
ampaa eikä helpompaa olla lapsi kuin neljä-
kymmentä vuotta sitten. Hän siteeraa tutki-
musta, jonka mukaan suurin osa lapsista voi 
hyvin ja heistä huolehditaan kunnolla, mutta 
viidennes lapsista voi huonosti. 

»Autoritaarisessa maailmassa lapset pelkäsi-
vät opettajia ja aikuisia, nyt he pelkäävät toisi-
aan. Aiemmin lapsen piti mennä liian aikaisin 
työhön, nyt heidän pitää olla liian aikaisin sek-
sikkäitä. Ennen luokissa oltiin hiljaa ja ahdis-
tuneita, nyt riehutaan ja ollaan ahdistuneita.»

»Jo muinaiset roomalaiset ja näin päin pois. 
Jo silloin nuoriso oli kelvotonta, ei kunnioitta-
nut vanhempia ja pukeutui räikeästi. Levotto-
mampaa nuoriso ainakin on mutta myös no-
peampaa ja taitavampaa.» 

Kirjailijan mielestä suomalainen koulu vaa-
tii koululaisilta usein liikaa. Kanto ihmettelee, 
miten pärjäävät ne lapset, joiden vanhemmilla 
ei ole aikaa tai halua tukea läksyjen tekoa. »Kun 
olen kahden mukulan kanssa käynyt peruskou-
lua, niin on siinä jokunen hikikarpalo vieräh-
tänyt, kun on yritetty laskea 13-vuotiaan kanssa 
valonsäteen taittumiskulmia lasin läpi.» 

Keväällä Kannolta ilmestyy Karistolta kuvit-
taja Jutta Kivilompolon kanssa tehty kuva-
kirja Jakke ja Simo. Kantoa on ärsyttänyt, että 
pienen lapsen elämä kuvataan usein pelkkänä 
riemuna ja pinnallisuutena, mikä ei vastaa to-
dellisuutta. Pitää antaa eväitä myös vaikeisiin 
tilanteisiin. 

»Muistan esimerkiksi ikuisesti tarhan lelu-
päivät, jotka olivat varsinainen välineurheilu-
laji ja saisivat hävitä historian romukoppaan. 
Mukulat kilpailivat raivokkaasti lelujensa hie-
noudella ja uutuudella. Kilpailun hävinnyt tu-
li itku kurkussa tarhasta kotiin ja lopun iltaa 
muisteli pilkkasanoja.»

Kuvakirjan lisäksi Kanto aloittelee Futistyt-
tö-sarjaa, joka kertoo jalkapalloa pelaavista 
tytöistä. Se on tarkoitettu noin 10–13 -vuoti-
aille. Sarjan ensimmäinen osa on nimeltään 
Tulikärpäset.  

  Lue arvio Anneli Kannon uudesta romaanista 
Veriruusut sivulla  62.

50 vuotta sit-
ten kännyköitä 
olisi pidetty 
kummitus- 
juttuna,  
sanoo kirjailija  
Anneli Kanto.
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Yhteiskuntien 
päihdekontrolli seurailee 

yleensä luokkajaon 
hierarkiaa. Nykyistä 

päihdekeskustelua 
kannattaakin lähestyä 

luokkahistorian 
näkökulmasta.

Teksti pontus purokuru

Kuvitus kIlIan eng Poliittiset kemikaalit

Nykyisen, 1900-luvun alkupuolella syn-
tyneen päihdepolitiikan eetos tiivistyy hy-
vin Valkoisen talon kuuluisassa tiedotteessa 
1980-luvulta. Siinä Nancy ja Ronald Rea-
gan kirjoittavat, että »huumeet uhkaavat yh-
teiskuntaamme. Ne uhkaavat arvojamme ja te-
kevät tyhjäksi instituutioitamme. Ne tappavat 
lapsemme.»

Lausunto on mielenkiintoinen riippumatta 
siitä, missä määrin sen väitettä pitää totena. 
Tulee mieleen kysyä, ovatko huumeet tosiaan 
kaikkien väitettyjen ongelmien takana, vai 
voisiko esimerkiksi harjoitetulla sosiaalipo-
litiikalla olla vaikutusta yhteiskunnan tilaan. 
Toiseksi huume-sana tiedotteessa vaikuttaa 
symboloivan kemikaalien ohella jotakin muu-
ta, jonka koetaan uhkaavan »meidän» terveitä 
arvojamme, instituutioitamme ja lapsiamme. 
Millä sanalla »huumeet» voisi korvata, ja mis-
tä sodassa huumeita vastaan oikein on kyse?

Tanskalaistutkija Ted Goldbergin vuonna 
1999 esittämän arvion mukaan viisi prosenttia 
huumeita joskus kokeilleista tulee niistä riip-
puvaiseksi. Näiden suhteellisen harvojen huu-
meriippuvaisten eliniän ennuste on huono, 
mutta sekin riippuu olennaisesti siitä, kuin-
ka yhteiskunta heitä kohtelee. Yhteiskunnan 
asenteesta puolestaan kertoo jo se, että muiden 
sairauksien kohdalla puhutaan yksinkertaises-
ti terveydestä ja sairauden hoitamisesta, mutta 
huumeaddiktio määritellään lähtökohtaisesti 
rikolliseksi  ilmiöksi.

Kriminalisoinnin vuoksi huumeiden käyt-
täjän kohdalla terveydenhuollon korvaa ri-
kosoikeus, ja henkilön teot ulotetaan hänen 
identiteettiinsä. »Narkkari», »huumehörhö» 
ja »pilvenpolttaja» ovat termejä, jotka mää-

rittävät kohteena olevan ihmisen koko per-
soonallisuutta. Kemikaalien kontrolloinnista 
tuskin tarvitsisi tehdä kohdettaan loppuiäksi 
leimaavaa poliisiasiaa, jos huumepolitiikassa 
olisi kyse vain käyttäjien terveydestä.

Myös taloudellisesta näkökulmasta nykyi-
nen huumepolitiikka vaikuttaa vaikeatajui-
selta. Huumeiden kontrolloimiseen käytetään 
valtavasti enemmän rahaa kuin huumeriippu-
vuuksien hoitoon. Silti kansainvälinen huu-
mekontrolli pystyy poistamaan markkinoilta 
vain 5–10 prosenttia alkutuotannosta. Lisäk-
si nykyisten suosikkihuumeiden alkutuotan-
non vähentäminen esimerkiksi Lähi-idässä tai 
Etelä-Amerikassa ei ratkaise huumekysymystä, 
koska uusia synteettisiä huumeita kehitetään, 
vanhoja kotikasvatetaan joka päivä ja molem-
mille riittää kysyntää.

Epäilemättä ainakin miedompien huu-
meiden hidas ja hallittu laillistaminen olisi 
talouden kannalta järkevintä. Kansainvälisen 
huumekaupan liikevaihto on suurempi kuin 
öljykaupassa, ja aineiden laillistaminen leik-
kaisi ison osan laittomasta kaupasta sekä an-
taisi valtiolle mahdollisuuden saada verotu-
loja. Kapitalismin näkökulmasta nykyisessä 
huumepolitiikassa onkin mieltä ainoastaan, 
jos otetaan huomioon nollatoleranssilinjan 
mahdollistama luokkakontrolli.

Huumeet ja luokallinen järjestelmä
Poliittinen muisti on tunnetusti lyhyt, ja eri-
tyisen lyhyt se on huumeiden kohdalla. Huu-
meiden käytön historiallisuus ja luokkapohjai-
suus on tehokkaasti onnistuttu unohtamaan. 
Päihteiden sosiaalihistoriaa tutkineen Tapio 
Onnelan perusesimerkki on 1930-luvun Suo-
mi. Silloin maassa käytettiin seitsemän kiloa 
heroiinia vuodessa miljoonaa asukasta koh-
den – koko maailmassa vain Japani ylsi samal-
le kulutustasolle. Miksi heroiinin ennätysku-
lutus ei ollut moraalinen tai yhteiskunnallinen 
kysymys 1930-luvulla? Miksi se alettiin kokea 
ongelmalliseksi myöhemmin, kun käyttäjien 
määrä itse asiassa laski? Miksi huumeista tuli 
ongelma juuri 1960-luvulla, jolloin huume-
lainsäädäntöä kiristettiin ankarasti?

Vastauksia voi etsiä kemikaalien kulloises-
takin luokka-asemasta. Päihteet ovat luok-
kasidonnaisia siinä missä muutkin kulutus-
tavarat: erilaisiin sosioekonomisiin tasoihin 
ja alakulttuureihin liittyvät erilaiset päihteet. 

Päihteiden käyttö tarjoaa materiaalia yhteisöjä 
vahvistavien rituaalien luomiseen ja yhteisen 
identiteetin rakentamiseen. Tämä antaa muil-
le ryhmille mahdollisuuden hajottaa ja hallita 
kyseisiä väestöryhmiä päihdepolitiikan kautta.

Esimerkiksi heroiinin käyttäminen kuului 
Suomessa sotien välisenä aikana varakkaam-
man väestön tapakulttuuriin, ja  laajan heroii-
ninkäytön ohella huumetutkimuksessa puhu-
taan »yläluokan morfinismista». 1900-luvun 
jälkipuoliskolla huumausaineet taas liitettiin 
erilaisiin uhkaaviksi koettuihin ala- ja vasta-
kulttuureihin. Niinpä tarvittiin uusi huume-
lainsäädäntö kontrolloimaan näitä ryhmiä, mi-
kä puolestaan loi nykyisen huumeongelman.

Riippumatta siitä miten vaarallisia huumei-
den väitetään olevan, niitä käytetään kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla. Jotkut tosin kärsivät 
käytöstä enemmän kuin toiset. Huumaavien 
aineiden nauttimiseen puututaan moraali-
saarnoilla, laeilla ja väkivallalla, jos käyttäjinä 
ovat vaaralliset tai epämääräiset ihmiset, ku-
ten siirtolaiset, alakulttuurien jäsenet, aktivis-
tit tai työväki.

1700-luvun Englannissa köyhien työläisten 
suosima gini kiellettiin samalla, kun porvarit 
nautiskelivat viskistä. 

Poliittisesti masinoidut tutkimukset
Nykyään amfetamiini ja heroiini ovat laittomia 
ja moraalittomia aineita samalla, kun amfeta-
miinia sisältävä Ritalin ja oopiumijohdannaiset 
kipulääkkeet ovat välttämättömiä. Työväenkult-
tuuriin kuuluva tupakointi halutaan kitkeä ko-
konaan pois, samoin alakulttuureihin liittyvä 
kannabis, ja kuitenkin ylemmät luokat saavat 
laillisesti painaa töitä psyykenlääkkeiden, uni-
lääkkeiden ja alkoholin voimin.

Luokkahistorian valossa julkisuuden huu-
mekeskustelussa esiin vyörytettävät eipäs-
juupas-tutkimukset vaikuttavat välillä pel-
kältä poliittisesti masinoitavalta kuonalta. Jos 
huumekeskustelu tarvitsee tutkimustuloksia, 
niin tutkimustuloksia julkaistaan. Jos tulokset 
ovat vääriä, niitä ei julkaista – kuten WHO teki 
kannabis-tutkimuksensa kanssa vuonna 1997.

Mitä julkaistuihin tuloksiin tulee, ne vaih-
televat melkoisesti vuosikymmenen poliittisen 
tunnelman mukaan. Kannabista vastustettiin 
1930-luvulla väittämällä, että aine tekee »hul-
luksi». Kymmenisen vuotta myöhemmin vi-
ranomaiset esittivätkin, että oli itse aine miten 
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vaaraton tahansa, se johtaa kovempiin huu-
meisiin (»porttiteoria»). 1950-luvulla taktiik-
kaa muutettiin jälleen. Uuden propagandan 
mukaan kannabis olikin kommunistien maa-
han tuomaa myrkkyä, jonka tarkoitus oli tuho-
ta Yhdysvaltain väestö.

Luokkapohjaisuus ei tietysti ole ainoa syy 
harjoittaa tiukkaa päihdekontrollia. On esi-
merkiksi väitetty, että perimmiltään länsimai-
den kauhu huumausaineita kohtaan johtuu 
kemikaalien tavasta kyseenalaistaa kartesio-
lainen mielenfilosofia, jossa tajunta ja ruumis 
ovat jyrkästi erillään. Länsimaisen tajunnan 
normi on »selvä ja tarkka» rationaalinen lasku-
kone, ja useat huumausaineet rikkovat normia 
esimerkiksi sekoittamalla eri aistien havain-
toja (synestesia), kyseenalaistamalla realisti-
sen todellisuuskäsityksen (hallusinaatiot) tai 
motivoimalla tekoihin, joita on hankala selit-
tää vesiselvällä järjellä. Vastaavasti kiinalais-
ten vanha pelko tiettyjä kemikaaleja kohtaan 
saattaa johtua vahvasta yhteisöllisyydestä, joka 
huumeiden käyttäjän koetaan pettävän.

Varausten jälkeenkin huumepolitiikka 
näyttää ensisijaisesti seuraavan luokkajakoa. 
Se suosii varakkaampaa keski- ja yläluokkaa, 
valtakulttuuria ja vakiintunutta järjestystä. 
Richard Nixon teki asian äärimmäisen sel-
väksi vuonna 1970 julistaessaan »kansallisen 
hätätilan» huumeiden vuoksi. Tämä tarkoitti 
yksinkertaisesti sitä, että yhteiskunnan varo-
ja alettiin kanavoida köyhyyden torjumisesta 
huumeiden torjumiseen, mikä antoi hallin-
nolle entistä parempia kontrollimahdollisuuk-
sia huumesodan nimissä.

Sota vieraita vastaan
Huumekontrollin muuttumiseen liittyy usein 
vahvasti muun kulttuurin murros, erityisesti 
siirtolaisuus ja »vieraiden» elementtien tulo 
yhteiskuntaan. Kettil Bruun ja Nils Chris-
tien kirjoittavat huumetutkimuksen klassi-
kossaan Hyvä vihollinen, että vaarallisin tapa 
käyttää huumeita on niiden poliittinen käyttö. 
Helpointa poliittista huumeidenkäyttöä puo-
lestaan on asettaa kemikaalit yhteiskuntajärjes-
tystä uhkaavien vieraiden voimien symboliksi.

Siirtolaisten, etnisten vähemmistöjen ja 
huumeiden käyttäjien välillä on muutakin yh-
teistä kuin symbolisuhde. Yhteiskunnan suh-
tautumista huumeiden käyttäjiin voidaan täy-
sin verrata etnisten vähemmistöjen kärsimään 
rasistiseen kohteluun. Kuten vähemmistön jä-
sentä ei arvioida kokonaisuutena, vaan jonkin 
yksittäisen, tarkoitushakuisesti valitun piirteen, 
kuten ihonvärin tai uskonnollisten normien 

kautta, siten jonkin yksittäisen kemikaalin ku-
luttaminen leimaa käyttäjän koko persoonan.

Vastaavasti valtaväestöä ei leimata väkivaltai-
seksi tarkastelemalla vain sen kaikkein väkival-
taisimpia yksilöitä, eikä esimerkiksi alkoholia 
arvioida vaaralliseksi tarkastelemalla vain rap-
pioalkoholisteja. Sen sijaan etnisiä vähemmis-
töjä leimataan helposti yksittäisten henkilöiden 
kautta, hieman kuten huumausaineet halutaan 
kieltää pahimpien huumeaddiktien vuoksi.

Kannabiksen historia on konkreettinen esi-
merkki vierauden ja huumepolitiikan yhtey-
destä. Länsimaiden pitkä ja työläs sota kanna-
bista vastaan alkoi Yhdysvalloissa 1900-luvun 
alussa, jolloin maahan muutti paljon siirtolai-
sia Meksikon vallankumouksen jälkeen. Työ-
läiset toivat mukanaan kulttuurin, johon liittyi 
marihuanan virkistyskäyttö. Sitä ennen hamp-
pua oli käytetty Yhdysvalloissa lähinnä teks-
tiiliteollisuuden materiaalina ja lääkeaineena. 
Vasta vieraiden siirtolaisten tuoma hamppu-
kulttuuri sai viranomaiset pelkäämään kasvia 
ja lopulta kriminalisoimaan sen vuonna 1930. 
Kiinalaissiirtolaisten käyttämä oopiumi (kiel-
lettiin 1875) ja afrikkalaisten kokaiinikulttuuri 
(kiellettiin 1970) ovat myös hyviä esimerkkejä.

Huumesota ja nollatoleranssi
Huumeita, ilkivaltaa ja katutaidetta on Yh-
dysvalloissa ja Euroopassa 1990-luvulta alka-
en vastustettu nollatoleranssipolitiikalla, jonka 
tarkoitus on tuhota ja ennaltaehkäistä kyseiset 
ilmiöt kokonaan ja ehdottomasti. Käytännös-
sä tämä on johtanut erilaisten »riskiryhmien» 
mielivaltaiseen kontrollointiin. Helsingin 
Stop Töhryille -kampanjaa vastustavilla nol-
latoleranssi.info-sivuilla kirjoitetaankin, että 
nollatoleranssi on »ennen kaikkea eräänlainen 
taikasana, jolla voidaan julkisessa keskustelus-
sa oikeuttaa ja perustella mitä tahansa».

Mikä sitten varsinaisesti yhdistää esimer-
kiksi katutaidekulttuuria ja huumausaineita? 
Molemmat uhkaavat keskiluokan vaalimaa 
puhtauden ideaalia. Graffitit ja »töhryt» koe-
taan epämiellyttäviksi ja likaisiksi. Samaa aja-
tellaan huumeiden käyttäjistä: tarvitsee vain 
ajatella valistuskuvia verisistä heroiinineu-
loista, märkivistä pistopaiseista ja piristeiden 
käyttäjien romahtaneista kasvoista. Tai ehkä 
pelkkä mielikuva »tyypillisen pilvenpolttajan» 
tahmaisista rastoista riittää.

Hygienian ohella huumausaineet ja (katu)-
taide kyseenalaistavat porvarillisen hyödylli-
syyden ihanteen. Aineiden käyttäminen ja ka-
tutaiteen tekeminen näyttäytyvät välittömästi 
hyödyttöminä aktiviteetteina, joista markkinat 

eivät kostu (paitsi tietenkin siivous- ja turval-
lisuuspalveluiden suhteen). Tietysti huumei-
den pelko on samalla myös konkreettisesti työ-
kyvyn ja työhalun menettämisen pelkoa, jota 
porvarillinen (tai yleisemmin suomalainen) 
kulttuuri ei hyväksy.

Nollatoleranssipolitiikka ei ole missään päin 
maailmaa juurikaan onnistunut vähentämään 
huumeiden käyttäjien määrää. Tätä voi täysin 
verrata muinaisten, täysin epäonnistuneiden 
alkoholin kieltolakien vaikutuksiin Suomessa 
tai Yhdysvalloissa. Molemmissa maissa kiel-
tolaki johti järjestäytyneen rikollisuuden hyö-
tymiseen ja väkivallan lisääntymiseen.

Nollatoleranssin myötä huomio on koh-
distunut köyhien ja vähemmistöjen pikku-
rikoksiin rikollisorganisaatioiden sijaan. 
Poliisin toiminta vaikuttaa tietenkin sitä te-
hokkaammalta, mitä vähemmän epäsosiaa-
lisiksi mielletyt ilmiöt näkyvät katukuvassa. 
Viranomaisille myönnetään ehkä enemmän 
määrärahoja, ja poliitikot voivat kerätä help-
poja ääniä kovalla huumelinjalla. Samalla 
huumeiden käyttäjien ja viranomaisten väli-
set suhteet kuitenkin kärjistyvät ja ilmiöihin 
liittyvät ongelmat siirtyvät maan alle.

Myös uusimman tieteen valossa huumeiden 
nollatoleranssi vaikuttaa omituiselta. Maailman 
terveysjärjestön WHO:n vuoden 2008 tutkimus 
osoittaa, että huumeita käytetään vähemmän 
maissa, joissa huumelaki on sallivampi. Miedot 
huumeet laillistaneessa Alankomaissa erityisesti 
nuoret aikuiset käyttävät kannabista suhteelli-
sen vähän, kun taas ankaraa kontrollipolitiikkaa 
harjoittavassa Yhdysvalloissa käytetään enem-
män huumeita ja alkoholia kuin useimmissa 
tutkimuksen kohteena olleissa maissa. Nolla-
toleranssille onkin tässä tilanteessa vaikea keksiä 
muuta oikeutusta kuin – jälleen kerran –  tarve 
kontrolloida alempia sosiaaliluokkia kemikaa-
likulttuurin kautta. 
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Teksti ville Hänninen

Kuvat mari aHokoivu, lissu leHtimaja

Valistus on 
henkilö-

kohtaista

Omaelämäkerrallisuus 
ja omakohtainen 
näkökulma ovat 

alkaneet ulottua jopa 
opetussarjakuvaan.

Sarjakuva oli pitkään huumorin ja fantasi-
an väline. Undergroundin ja viimeistään pun-
kin tee se itse -estetiikan myötä sarjakuvasta 
alkoi kuitenkin tulla aiempaa selvemmin it-
seilmaisun väline, jolla oli mahdollista kertoa 
arkisempiakin tarinoita omasta elämänpii-
ristä. Omaelämäkerrallinen sarjakuva on val-
lannut alaa sarjakuvassa 1970-luvulta lähtien, 
jolloin Justin Green teki katolista syyllisyy-
dentuntoaan luodanneen Binky Brown Meets 
Holy Virgin -albumin ja Robert Crumb alkoi 
piirtää villien underground-visioiden oheen 
omaa arkeaan. 

Etenkin 1990-luvulta lähtien omaelämä-
kerralliset elementit ja puhdasverinen oma-
elämäkerrallisuus ovat lisääntyneet sarjaku-
vassa maailmanlaajuisesti. Oman persoonan 
käyttö taiteen välineenä on johtanut kiinnos-
tavan erilaisiin lopputuloksiin. Art Spiegel-
manin Maus ja Marjane Satrapin Persepolis 
kuvaavat lähihistoriaa tekijöidensä elämän-
kokemuksen ja näkökulman kautta, kun taas 
ranskalaisen David B:n L’Ascension du haut-
mal kuvaa päähenkilön suhdetta epileptiseen 
veljeensä ja tämän erikoislaatuiseen fantasia-
maailmaan. Ranskalainen Joann Sfar tekee 
kepeän luonnoksellista sarjakuvapäiväkir-

jaa omasta elämästään, kun taas Joe Sacco 
käyttää henkilökohtaista näkökulmaa tarkas-
ti dokumentoitujen sarjakuvareportaasiensa 
(muun muassa Palestiina, Safe Area Gorazde) 
elävöittäjinä. Omaelämäkerrallisen sarjakuvan 
kirjo onkin laaja: amatöörimäisestä pienlehti-
sarjakuvasta viimeistä piirua myöten hiottuun, 
rakenteellisesti kokeilevaan taidesarjakuvaan. 
Samalla on tullut selväksi, että sarjakuvalla ei 
ole rajoja: mitä tahansa voi tehdä ja kertoa 
valmisnuudelien historiasta aivojen toimin-
taan.

Myös suomalaisessa sarjakuvassa omaelä-
mäkerrallinen sarjakuva on saanut erittäin 
voimakkaan roolin. Viime vuosikymmeneltä 
lähtien Suomessa on julkaistu useita ainakin 
jossain määrin omaelämäkerralliseksi luetta-
via sarjakuva-albumeja: Katja Tukiaisen Pos-
tia Intiasta -matkakirjasta Ville Rannan Isi 
on vähän väsynyt -perhekuvaukseen. Henki-
lökohtaisen näkökulman dominanssi tämän-
hetkisessä sarjakuvassa näkyy myös niin sano-
tussa blogisarjakuvassa, josta on tullut erittäin 
suosittua. Muun muassa Milla Paloniemi ja 
Ville Ranta päivittävät säännöllisesti suosittu-
ja sarjakuvablogeja, joissa he kuvaavat omaa 
elämäänsä.
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Valistus on henkilökohtaista
Omaelämäkerralliset elementit ovat alka-
neet näkyä jopa 1970-luvulla aloittaneiden 
veteraanien kuten Jorma ”Jope” Pitkäsen 
sarjakuvissa sekä perinteisesti objektiivisiin 
kerrontatapoihin turvautuneissa lajeissa ku-
ten sarjakuvanteko-oppaissa ja niin sanotussa 
infosarjakuvassa.

Omaelämäkerrallisuus, henkilökohtaisuus 
ja kepeä lähestyttävyys tekevät tuloaan myös 
valistavaan sarjakuvaan. Niissä subjektiivinen 
(taiteilijan persoona ja käsittelytapa) voi koh-
data »objektiivisen», faktan. Osuvia esimerk-
kejä viime vuosilta ovat Mari Ahokoivun 
Sarjakuvapiirtäjän opas sekä Lissu Lehtima-
jan kaksi sarjakuva-albumia.

Perinteisesti sarjakuvalla kasvattaminen on 
toiminut huonommin kuin voisi luulla. Väli-
ne ei ole niin helppo, miltä näyttää. Sarjaku-
va perustuu kuvan ja sanan yhteispeliin. Vii-
me kädessä on kyse rytmistä. Ilman sitä ei ole 
mitään.

Esimerkkejä huonoista sarjakuvista, joita on 
tehty ylevin tarkoitusperin, ovat 1950–60-lu-
kujen Kuvitetut klassikot. Niissä klassikko-
romaani tiivistettiin muutaman kymmenen 
sivun sarjakuvaksi. Kun tarinan silpominen 

yhdistyy valjuun kuvakerrontaan, tulee ihme-
telleeksi, minkä vuoksi edes lukutaidoton ääliö 
tarttuisi moiseen.

Pedagogisemman sarjakuvan puolella vas-
taavaa ilmaisumuodon pilkkaa on harjoitettu 
etenkin Jalavan julkaisemissa »Se ja se kuu-
luisa nimi vasta-alkaville ja edistyville» -pok-
kareissa. Valitettavasti esimerkiksi Sigmund 
Freud tai Karl Marx eivät muutu mielen-
kiintoisemmiksi, jos tekstitiivistelmä kuvite-
taan tylsästi. Nälkäinen, tartupa ihan oikeaan 
kirjaan vaihteeksi!

Sarjakuvalla voi kertoa filosofeista myös 
kiinnostavasti. Lissu Lehtimajan Freiren kyy-
dissä kuvaa omakohtaisesti ja säkenöivän in-
nostuneesti taiteilijan omaa intellektuaalis-
ta matkaa kasvatustieteen klassikon Paulo 
Freiren kanssa. Lehtimajan esikoisalbumi 
erittelee Freiren ajattelua, mutta ei tyydy sii-
hen. Ennen kaikkea Lehtimaja kuvaa ihmisen 
ajattelun muutosta, älyllisten oivallusten vi-
riämistä. Omakohtainen näkökulma ja mil-
tei luonnosmainen piirrostyyli tuovat aiheen 
liki lukijaa.

Uudessa sarjakuvassaan Levinasin kasvot 
Lehtimaja toistaa temppunsa, mutta taidok-
kaammin. Sarjakuva pohtii Emmanuel Levi-

nasin rakkausfilosofiaa ja etenkin hänen kä-
sityksiään ihmiskasvoista. Jälleen Lehtimaja 
hylkää valtavat tekstimassat ja antaa kuvan 
kertoa. Taiteilija käyttää muun muassa omia 
kasvojaan, sielun peiliään.

Levinasin kasvot on kaksijakoinen teos. 
Toisaalta se on huomattavasti esikoista har-
kitumpi, kerronnallisesti juohevampi kirja. 
Lehtimaja on selvästi oppinut kertomaan sar-
jakuvalla. Lehtimaja on jälleen sarjakuvansa 
päähenkilö, joka peilaa Levinasin kirjoituksia 
itsensä kautta. Lopputulos on mukaansatem-
paava. Toisaalta sarjakuvasta tuntuu puuttuvan 
Freiren kyydissä -kirjan henkilökohtaisuus. Si-
tä lukiessa ei voi olla huomaamatta ajattelun 
muutosta, joka piirtäjälle on tapahtunut.

Niin se vain on: taiteen täytyy tuntua. Oma-
elämäkerrallisuus ja henkilökohtaisuus vaa-
tivat heittäytymistä. Jos se onnistuu, kömpe-
lömmätkin ratkaisut voi hyväksyä. Kriitikko 
sisälläni sanoo, että Levinasin kasvot on Frei-
ren kyydissä -sarjakuvaa taidokkaampi ja pro-
fessionaalisempi teos. Lukija sisälläni sanoo, 
että Freiren kyydissä on parempi, koska siihen 
voi samastua.
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Otin vastuuta, kaikkien parhaaksi. Nyt kas-
van karvaa ja kutisen. Minusta on tullut 
nainen. Saan kirkkaita impulsseja, veren-
syöksyjä, heikkouksia. Niitäkö ei ollut ennen? 
Minulla on enemmän kasvoja kuin Avigno-
nin naisilla, missä ikinä satunkaan seiso-
maan mistäkin kulmasta. Olen meri, joka 
tärskähtää lautan reunoihin, kun lokit ovat 
kirkuneet kalansa torilta ja jätevedet huku-
tettu. Olen kaikkia niitä värejä, jotka eivät 
herätä toivoa paremmasta. Pureskelen juurta, 
jonka ryöppäsin vihamieheni pihalta. Yritti, 
rutjake, kasvattaa viiniköynnöstä talonsa sil-
mien suojaksi! 

Unissani ei koskaan sada. Eikä elokuvissa 
ja musiikkivideoissa tihkuta, ripsi loskaa, 
joka on harmaata ennen kuin edes kosket-
taa maata. Kaatosade on eroottinen kokemus. 
Se on tragedian orgasmi. Tarinassa pilvi ei 
voi vain ajelehtia ajatuksissaan. Sen rooli on 
sotilaallinen: muodostaa rintama ja pom-
mittaa kaikki maat. Kertoa pettymyksestä, 
täyttymyksestä, mitä kaikkia niitä oli? Unet 
ovat suorasukaisempia. Ei minussa ole tilaa 
sateille, kun tämä kaikki tässä on hei ihan 
kesken! Iho ei ole lakana rytyssä vatsan alla – 
se paukkuu tuulessa. Hikipisarat täp-päplit-
tävät sen hajanaisesti.

Älä vaan ota niitä pois. Hänen äänensä on 
täsmäase, joka ei tähtää muihin. Älä liiku. 
Nainen kääntää päätään, epämukavasti, 
siinä on vuoltua riitasointua. Kuka tässä on 
sidottu? Jos minun on rakennettava itsestäni 
eläin, teen sen minua huvittavalla tavalla. 
Eläin syntyy haikeista kirjanselkämyksistä. 

runojaessi Henriksson

Voit lähettää palautetta ja tarjota omia  
tekstejäsi osoitteeseen:
kaunokirjallisuus@kulttuurivihkot.fi

Essi Henriksson on helsinkiläinen kirjailija ja kulttuurialan moni-
ottelija. Häneltä on julkaistu romaani Ilmestys (Gummerus 2007).  
Vapaa-aikanaan hän pitää kriittistä(kin) blogia »aaltopahvia»: 
http://www.aaltopahvia.blogspot.com.
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»Aave kummittelee Euroopassa, kommunismin aave.» Näillä sa-

noilla alkaa Karl Marxin ja Friedrich Engelsin vuonna 1848 kirjoitta-

ma Kommunistisen puolueen manifesti. Kaksikymmentä vuotta re-

aalisosialismin romahduksen jälkeen on noussut kummittelemaan 

sosialismin myötä haudanlepoon siunattu kansallistamisen aave. 

Yhdysvalloissa, radikaalin markkinatalouden ytimessä, valtiojohto 

on finanssikriisin syövereistä pelastuakseen ryhtynyt rakentamaan 

amerikkalaisen sosialismin mallia, joka tarkoittaa voittojen yksi-

tyistämistä ja tappioiden valtiollistamista. Kansallistamisen aave 

liikkuu myös koko EU-alueella.

Läntisessä maailmassa on toteutettu vuosikymmenet uuslibera-

listista talouspolitiikkaa. Tämä »tuhokapitalismin nousu» (Naomi 

Klein) alkoi vuoden 1973 verisellä vallankaappauksella Chilessä. Sen 

tuhovoiman ovat saaneet kokea muiden muassa Indonesia, Ete-

lä-Korea, Thaimaa, Venäjä ja Sri Lanka. Erilaiset vasemmistolaiset 

ehtivät ennustaa 1990-luvulta lähtien useaan otteeseen uuslibera-

lismin kuolleeksi. Vasta Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi on joh-

tamassa turbokapitalismin romahdukseen. Olisi kuitenkin väärin 

tulkita se kapitalismin lopuksi.

Marx kirjoitti vuonna 1847 kehityskulusta, jonka pakottamana 

kapitalistit mobilisoivat jättiläismäisten tuotantovälineiden vuok-

si »liikkeelle kaikki luoton vieterit». Hän ennusti, että »samassa 

määrin lisääntyvät teolliset maanjärjestykset, joiden aikana kaup-

pamaailma säilyy vain sen ansiosta, että se uhraa osan rikkautta, 

tuotteita, jopa tuotantovoimiakin manalan jumalille – sanalla sa-

noen pulat voimistuvat». Marx ennusti maailmanmarkkinoiden kas-

vun myötä kriisien käyvän »ankarammiksi». 

Kapitalistisen globalisaation buumia ovat jaksottaneet 1990-lu-

vulta lähtien finanssimaailman spekulaatiokuplien puhkeamissar-

jat. Ensimmäinen oli 1990-luvun puolivälin jälkeen aasialaisten niin 

sanottujen tiikerivaltioiden talouskuplan puhkeaminen. Sitä seu-

rasi 2000-luvun alussa internet-talouden romahdus ja lukuisat kir-

janpitoskandaalit. Lopullisesti uusliberalistisen finanssimaailman 

näennäisen menestyksellisyyden puhkaisi Yhdysvalloista alkanut 

asuntokriisi. Sen taustalla ovat Yhdysvaltojen yksityistalouksien 

suuret kiinnelainat ja pankkien keinottelu niillä. Vuonna 2004 kiin-

nelainojen yhteissumma nousi 8,82 biljoonaan dollariin. 

Nykyisen kriisin taustalla on monia syitä. Yksi niistä on katteet-

toman rahan suuri kasvu maailmantaloudessa verrattuna reaali-

tuotantoon. Maailman rahamäärä on viimeisten 30 vuoden aikana 

kasvanut yli 40-kertaiseksi ja tavaratuotanto vain nelinkertaiseksi. 

Tällä hetkellä Yhdysvaltojen johto yrittää hillitä kriisiä painokonei-

den avulla. Ne tuottavat jatkuvasti inflatorista rahaa pankkikriisin 

hallintaan, Irakin ja Afganistanin kalliisiin sotiin. Samalla Yhdysval-

lat tuottaa lisää epävakautta maailmantalouteen.

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Kenneth Galbraith nosti aikoi-

naan yhdeksi vuoden 1929 laman keskeiseksi syyksi tulojaon rajun 

eriarvoistumisen. Uusliberalistinen politiikka on merkinnyt tuloero-

jen räjähdystä. Vuonna 1985 kymmenen eniten ansaitsevan yri-

tysjohtajan tulot nousivat 29 miljoonasta 51 miljoonaan dollariin. 

Hyvänä esimerkkinä on konkurssiin menneen Lehman Brothersin 

johtaja Richard Fuld, jonka vuosiansio oli 41 miljoonaa dollaria. Tu-

losvastuullisesti hänen johtamansa yritys tuotti 8,6 miljardin dol-

larin tappiot, joiden maksu lankeaa veronmaksajille ja yrityksen 28 

000 työntekijälle. Yhdysvaltojen rikkain prosentti väestöstä omis-

taa 40 prosenttia kaikesta omaisuudesta ja 60 prosenttia köyhintä 

väestöä omistaa vain 6,6 prosenttia. Köyhyyden kasvaessa tuottei-

den sisämarkkinoiden kysyntä häviää. Yhdysvalloissa haettiin 

tilanteeseen ratkaisua velkarahalla. Amerikkalaisen nelihenki-

sen perheen keskimääräinen velka on 545 916 dollaria. Se on 

summa, jota seuraava sukupolvi ei kykene parhaalla tahdolla-

kaan maksamaan takaisin. 

Finanssikriisi on suistamassa maailman syvään talousla-

maan. Vuonna 1929 alkaneen talouslaman seuraukset olivat 

katastrofaaliset: massatyöttömyys, fasismin valtaannousu ja 

toinen maailmansota. Vastaavan kauhuskenaarion estä-

miseksi talouspoliittista kurssia on radikaalisti muu-

tettava. Finanssitaloudelle ja pankkitoiminnalle on 

asetettava tiukat rajat, toteutettava Tobinin vero, 

kiristettävä yritysverotusta ja ennen kaikkea teh-

tävä loppu rikkaiden verohelpotuksista.

Viime numerossa (6/08) tällä palstalla julkaistiin 

erehdyksessä sitä edeltäneen numeron kolumni 

uudestaan. Pahoittelemme erehdystä. Nyt julkais-

tava teksti oli alun perin tarkoitettu viime nume-

roon, mutta on edelleen ajankohtainen. Toimitus.

jokisalo

 Jouko Jokisalo on lehtori Joensuun yliopiston 
soveltavan kasvatustieteen laitoksella.

Juhlien loppu – kapitalistisen 
maailmantalouden finanssikriisi

Teksti jouko jokisalo

Kuvitus aleksi jalonen

Vasta Yhdysvalloista 
alkanut finanssikriisi on 
johtamassa turbokapita-
lismin romahdukseen. Olisi 
kuitenkin väärin tulkita se 
kapitalismin lopuksi.
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Teksti jouko jokisalo

Kuvitus aleksi jalonen

 Jouni Avelin on uus-
turkulainen ilonpilaa-
ja ja Kulttuurivihkojen 
toimittaja.

Teksti jouni avelin

Kuvitus aleksi jalonen lehtiverkko

Eräs elämän suurista mysteereistä on nuoruuden hölmöyden ja-

lostuminen kaihon kohteeksi. Ensin fanitamme Terence Hillin ja 

Bud Spencerin toilailuja, sitten kiellämme fanittamisemme ja lo-

pulta kiellämme tämän kieltämisemme. Täysi-ikäisyys on kuin on-

kin kieltämisen kieltämisen prosessi. Näin saamme takaisin fanit-

tamisen ja sen kieltämisen yhdessä paketissa. 

Suomen länkkäriseuran Ruudinsavussa (1/08) Sami Myllymäki 

esittelee Hillin ja Spencerin rymytuotantoa, jonka helmiä hän kut-

suu »klassisiksi». Latinan classicus tarkoittaa ensiluokkaista, rans-

kan classique puolestaan »malliksi kelpaavaa», joten Myllymäelle 

Hillin ja Spencerin elokuvat ovat »ensiluokkaisia malleja». 

Yleisen määritelmän mukaan klassikossa tiivistyy laajoja maail-

mankatsomuksellisia periaatteita ja jotakin olennaista kansallises-

ta kulttuurista. Myllymäki ei ole aivan väärillä raiteilla, sillä Hillin 

ja Spencerin elokuvat 1960-luvun Trinity-sarjasta 1970-luvun lopun 

ikimuistoisiin elokuvaelämyksiin Senkka nenästä, pojat ja Mutaa 

kuonoon, sano virtahepo karnevalisoivat väkivallan eli tekivät väki-

vallasta väkivallatonta. 

Myllymäki esittelee innokkaasti Hillin ja Spencerin alituista ja 

iloista nujakointia, porsastelua ja aarteen jahtaamista, jotka ovat 

näiden leffojen sine qua non. Päämäärätön hortoilu ja ikuinen nyky-

hetki kuvaavat mainiosti kirjallisuudesta tuttua modernia subjek-

tia. Jokseenkin välittömästi havaitsee myös sen, kuinka etevästi 

kaksikko yhdistää kreikkalaisten logoksen ja roomalaisten praksik-

sen. 

Terence Hill ja Bud Spencer jäivät tunnettujen koomisten pari-

valjakoiden viimeiseksi tähdenlennoksi Don Quijoten ja Sancho 

Panzan, Marxin ja Engelsin, Freudin ja Jungin sekä Ohukaisen ja 

Paksukaisen perillisinä. Samalla heidän tuotantonsa viittaa jo kan-

sallisvaltioiden jälkeiseen aikaan ja klassikkojen irtautumiseen kan-

sallisista juurista. Postmoderni kaksikko pajattaa rahvaan latinaa 

eli italiaa ja hengailee villissä lännessä, joka on kuvattu Italiassa. 

Huonon elokuvan ystävien projektissa on jotakin ylittämättö-

män herooista. Yrittäväthän he erottaa huonon pahasta eli puh-

distaa estetiikan etiikasta. Ehkäpä jossakin päin maailmaa on vielä 

tuloillaan tutkimus Terence Hillin ja Bud Spencerin aktiivisesta ni-

hilismistä?

Mukaan vain pakollinen
Lumoojassa (2/08) kirjailija Katja Kettu kertoo, mitä kannattaa ot-

taa mukaan matkalukemiseksi. Ketulla on aina matkassaan vähin-

tään kymmenen julkaisua, joskin joskus matkalaukusta ovatkin 

löytyneet vain verkkarit ja ylioppilaskuva – kuin absurdissa näytel-

mässä ikään.

Ketun matkalaukku ei ole suuri, joten sinne ei mahdu paljon. On 

siis oltava tarkkana ja otettava mukaan vain »jokin pakollinen klas-

sikko, valikoituja romaaneja tietystä aihepiiristä tai kohdemaas-

ta, dekkari, taustamateriaalia valmisteilla olevaan omaan tekstiin, 

satuja ääneen luettavaksi, turistioppaita ja/tai kohdemaan kielen 

alkeiskurssi sekä sanakirja». 

Lisäksi nämä jäävät lukematta, varsinkin jos matkaan osuvat 

»Quattarin ja Deleuzen Anti-Oidipus, Paul Virnon Väen kielioppi ja 

David Humen Induktio-opin yleistajuinen esitys». 

Näin Kettu jatkaa ionescolaisilla laduillaan, 

sillä Väen kieliopin on kirjoittanut Paolo 

Virno eikä Hume puolestaan julkaissut 

Induktio-opin yleistajuista esitystä. On 

siis totta, että nämä jäävät lukematta, 

mutta niiden pakkaamista seuraisim-

me mielellämme vaikkapa katsomos-

ta käsin.

Ehkä kuitenkin otamme tästä sen 

verran opiksemme, että pysähdymme 

miettimään vielä kerran tunkiessamme 

matkalaukkuumme Tuomas Akvinolaisen 

Summa theologiaea ja uskottelemme itsel-

lemme, että pärjäämme palmujen kat-

veessa ihan mainiosti vaikkapa Jouko 

Tyyrin tuotannon turvin.

Lehtiverkko-palsta nykyisessä 

muodossaan loppuu, mutta 

Jouni Avelin jatkaa kolumins-

tina.

Huono on hyvää ilman pahaa

Hillin ja Spencerin 
elokuvat karnevalisoivat 
väkivallan eli 
tekivät väkivallasta 
väkivallatonta. 

kulttuurivihkot 1 / 2009  5�



Historiaa uusiksi

Hannu Yli-Karjanmaa: Valtiot ja terrorismi (200�). 

Multikustannus. 200�. 455 sivua.

Suuntautuuko terrorismi todella valtiollisia vallanpi-

täjiä vastaan vai onko se päinvastoin valtiollisten toi-

mijoiden keino edistää omia tavoitteitaan ja oikeuttaa 

vallankäyttöään? Tuoreessa Valtiot ja terrorismi -kirjas-

sa todistellaan jälkimmäisen näkemyksen puolesta.

Hannu Yli-Karjanmaan Valtiot ja terrorismi on useiden 

viime vuosina suomeksi ilmestyneiden terrorismia 

käsittelevien kirjojen joukossa erottuva tapaus. 

Ainoa vastaavaan kategoriaan kuuluva kirja lienee 

Tapio Kuosman 11.9.2001: Mitä tapahtui todella? 

(Livres Belles-Lettres 2005). Yli-Karjanmaa käsitte-

lee kuitenkin 9/11-iskujen ohella lukuisia muitakin 

terrori-iskuja ja konflikteja.

Nimensä mukaisesti Valtiot ja terrorismi pyrkii to-

distamaan terrorismin nimenomaan valtioiden ag-

gressiivisena ja salamyhkäisenä toimintana. Valti-

oiden vastainen terrorismi nähdään läpi koko kirjan 

joko lavastettuna tai ainakin harrastelijamaisena ja 

merkityksettömänä ilmiönä, jota valtiot paisutte-

levat ylimitoittaakseen oman aseellisen ja turvalli-

suuspoliittisen toimintansa.

Kirjan on jo arvostellut muun muassa Jukka Paas-

tela Helsingin Sanomissa (11.12.2008). Paastela itse 

on kirjoittanut ja toimittanut terrorismista useam-

piakin kirjoja, niistä uusimpana Terrorismin monet 

kasvot (WSOY 2007) yhdessä Leena Malkin kanssa. 

Paastelan valinta kirjan arvioijaksi oli sikäli erikois-

ta, että Yli-Karjanmaa viittaa kirjansa alussa kriit-

tisesti hänen näkemyksiinsä. Paastelan arviossa 

pisti silmään erityisesti se, että hän katsoo kirjan 

olevan sivulla 212 saakka täysin varteenotettavaa 

tekstiä, joka sopisi vaikka yliopistojen oheismateri-

aaliksi. Siitä eteenpäin kirja olisi kuitenkin »pelkkää 

kirja-arviot

potaskaa».

Tämä on varsin erikoinen näkökulma, koska 

mainittu sivu ei merkitse kirjassa minkäänlaista 

asenteellista murrosta. Siitä alkaa luku »Syyskuun 

11. 2001», mutta tapahtumaan viitataan pitkin kir-

jaa. Sitä paitsi Yli-Karjanmaan asenne kaikkiin ter-

roritekoihin Pearl Harborista Aldo Moron murhaan 

ja World Trade Centerin tuhoon on sama: valtioko-

neistot organisoivat tai ainakin hyväksyvät väki-

vallan, joka pelottaa tavallista kansaa ja saa sen 

sokeasti tukemaan valtaeliitin toimia. Terrorismi 

synnyttää vastaterrorismia, joka on maailmanpo-

liittisesti paljon merkittävämpää kuin yksittäiset 

murhateot ja räjäytykset. Mikäli aggressiivisten 

valtioiden tarkoitusperiin sopivaa terrori-iskua ei 

ole odotettavissa, se on järjestettävä. Näkökulma 

on lähes vastakkainen Paastelan ja Malkin toimit-

taman oppikirjan kanssa, jossa terrorismi nähdään 

lähes yksinomaan valtiokoneistojen vastaisena 

toimintana.

Kirjassa esitetyt väitteet ovat niin radikaaleja, että 

niiden paikkansapitävyys merkitsisi monien varsin 

yleisesti hyväksyttyjen historiallisten tapahtumi-

en uudelleenkirjoittamista. Kirjan avainsana on 

salaliitto, joka ei ole valtavirran hyljeksimä ajatus, 

kuten Yli-Karjanmaakin tuo esille: terrori-iskujen 

virallisetkin selitykset ovat salaliittoteorioita. 

Yleisen mielipiteen läntisissä teollisuusmaissa on 

vain monesti vaikea uskoa, että viralliset tutkinta-

komissioiden raportit olisivat virheellisiä tai peräti 

tarkoituksellisen valheellisia. Toisaalta esimerkik-

si Yhdysvalloissa hyvin suuri osa kansalaisista ei 

luota virallisiin selitysmalleihin esimerkiksi WTC:

n tuhosta.

Salaliittoteema on erittäin vaikea ja kiehtova, 

koska salaliiton edellytys on salassapito, eivätkä 

salaisuudet juuri koskaan aukene täysin. Vaikka 

salaliitto jossain vaiheessa paljastuisikin, nou-

see pintaan yleensä vain osatotuuksia ja jatko-

kysymyksiä. Salaliiton olemassaolon arvioinnissa 

uskon ja ideologian merkitys lienee varsin suuri, 

vaikka asioita voisikin tutkia tieteellisesti. Yli-Kar-

janmaa lähtee nöyrästi liikkeelle ja tukeutuu aina-

kin määrällisesti kohtuullisen laajaan lähdemate-

riaaliin. Heti toisessa kappaleessa hän myöntää, 

että kirja ei ole tutkimus, koska hänellä ei ole sel-

laiseen koulutusta, pätevyyttä eikä resursseja. Kir-

ja on siis kooste terrorismin ja valtioiden välisistä 

kytkennöistä esitetyistä teorioista, tutkimuksis-

ta ja spekulaatioista. Yli- Karjanmaa on valinnut 

puolensa, vaikka monissa kohdissa varookin syyt-

tämästä suoraan ketään. Siitä huolimatta, että kir-

jassa ei erityisemmin käydä dialogia virallisten tul-

kintojen kanssa, voi Valtiot ja terrorismi silti avata 

keskustelua. Itse olisin erittäin kiinnostunut luke-

maan sen esittämille väitteille vastineita muualta-

kin kuin internetin keskustelupalstoilta.

Yli-Karjanmaa käsittelee aihetta laajasti ja jossain 

määrin poukkoilevasti. Päämaalina on selvästi 11. 

syyskuuta, mutta ennen sitä hän sitoo salaliittote-

matiikan alle monta muutakin maailmantapahtu-

maa. Ajoittain hän vain huitaisee kohdettaan, kuten 

esimerkiksi Punaisen armeijakunnan tapauksessa. 

Tavoitteena on selvästi ahtaa saman konseptin alle 

kaikki mahdollinen 1900- ja 2000-luvun järjestäytynyt 

väkivalta. Pääasiassa kaikista tapauksista esitetään 

paljon yksityiskohtia, joista osa on hätkähdyttäviä, 

mikäli ne pitävät paikkaansa.

On muistettava, että salaliittoteorioita on help-

po sysätä liikkeelle, koska voidaan aina vedota sa-

lailuun ja todisteiden hävittämiseen. Vastaavasti 

niitä on erittäin vaikea kumota, koska salaliittoteo-

riat rakentuvat usein kuulopuheisiin, epävirallisiin 

tunnustuksiin ja spekulaatioihin. Parhaimmillaan 

salaliittoteoriat ovat kiehtovia ja moniulotteisia 

rakennelmia, joiden todisteeksi löytyy raskasta to-

distusaineistoa. Yli-Karjanmaa onnistuu erityisesti 

kaksoistornien tuhon osalta esittämään vakuutta-

via teknisiä todisteita, mutta sosiaalisten ja poliit-

tisten motiivien spekulointi on vähemmän vakuut-

tavaa.

Yli-Karjanmaan salaliittovyörytys oli samalla ker-

taa sekä virkistävää että puuduttavaa. Yleisten nä-

kökantojen vastaisuus on rohkeaa, ja teknisten yk-

sityiskohtien esittely on vaikuttavaa. Puuduttavaa 

kirjassa on sen tarkoitushakuisuus. Vaikka jakaisi-

kin kirjoittajan vastenmielisyyden monia valtaeliit-

tejä kohtaan, alkaa yksipuolinen spekulaatio ja dia-

login puute hiukan näivertää teosta. Yli-Karjanmaa 

vihjailee kuin ohimennen muun muassa Reaganin 

murhayrityksen olleen Bushin perheen salaliitto, 

mutta ei paneudu aiheeseen sen enempää. Hän 

myös heittää lauseen aselastissa matkanneesta 

Estoniasta ja jättää asian siihen. Tämän kaltainen 

kaiken pintapuolinen sysääminen konspiraatioiden 

piikkiin ei lisää uskottavuutta, vaan herättää epäi-

lyksiä itsetarkoituksellisesta provosoinnista ja jopa 

vainoharhaisuudesta. 

leif sundström
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Syyskuun yhdennentoista tapahtumien ja mui-

denkin terrori-iskujen virallisten selitysten ky-

seenalaistaja saa helposti otsaansa salaliittoteo-

reetikon leiman. Varsinkin toimittajat, tutkijat, 

poliitikot ja muut maineestaan tarkat henkilöt pel-

käävät sitä lähes hysteerisesti. Tämä osaltaan es-

tää terrorismin taustojen avoimen selvittelyn.

Leimakirves heilahtaa usein niidenkin kohdalla, 

jotka eivät edes esitä mitään teoriaa vaan ainoas-

taan tuovat julki seikkoja, jotka ovat ristiriidassa 

valtiollisten tahojen esittämän teorian kanssa. Ku-

vaavampi termi kuin salaliittoteoreetikko olisi täl-

löin vaikkapa skeptikko.

Monessa tapauksessa epäselvyydet terroriteois-

sa on tunnustettu laajemminkin kuin riippumatto-

mien tutkijoiden piirissä. Esimerkiksi Lockerbien 

lentoturma on tulossa näinä aikoina paikallisen 

korkeimman oikeuden uuteen käsittelyyn. Skotlan-

nin rikostapausten uudelleenarviointikomissio hy-

väksyi vuonna 2007 iskusta tuomitun libyalaisen 

Abdelbaset Al Megrahin valituksen ja totesi, että 

oli syytä uskoa hänen joutuneen oikeusmurhan 

kohteeksi. Jäljet johtavat sen sijaan muun muassa 

Yhdysvaltoihin.

Euroopan Parlamentti on puolestaan myöntänyt 

Naton salaisten armeijoiden olemassaolon ja tuo-

minnut ne. Kylmän sodan aikaisten salaisten armei-

joiden tarkoituksena oli »vasemmistoterrorismia» 

tuottamalla heikentää kommunistien kannatusta 

Nato-maissa, erityisesti Italiassa.

Jopa tällaisista ilmiöistä, joita ei mitenkään voi 

kuitata vain salaliittoteoreetikoiden väitteiksi, val-

tamedia on pitkälti vaiennut.

Median lähestymistapa virallisten selitysten epäi-

lyyn on yleensä: mikä saa ihmiset uskomaan kai-

kenlaisiin salaliittoteorioihin?

Olennaisempaa olisi kysyä: mikä saa ihmiset us-

komaan valtiollisten tahojen esittämiin teorioihin, 

vaikka niiden tueksi ei olisi juuri mitään näyttöä ja 

vaikka olisi aihetta epäillä niiden olevan ristiriidas-

sa jopa fysiikan lakien kanssa, kuten WTC-tornien 

sortumisen kohdalla?

Vastausta voi hakea esimerkiksi ideologian ja he-

gemonian käsitteiden kautta. Vallitsevaan ideolo-

giaan pohjautuvien käsitysten kyseenalaistaminen 

on viestinnällisesti erittäin vaativa tehtävä.

Sitä kannattaa kuitenkin yrittää, ainakin kolmes-

ta syystä: Ensinnäkin – ja tämä on tärkeintä – totuu-

den tavoittelu on perustavanlaatuinen itseisarvo. 

Toiseksi synteettisten terroritekojen paljastuminen 

heikentää edellytyksiä järjestää sellaisia tulevaisuu-

dessa. Kolmanneksi se voi onnistuessaan yleisem-

minkin edistää mobilisaatiota suurvaltojen häikäi-

lemätöntä politiikkaa vastaan. 

Hannu Yli-Karjanmaan Valtiot ja terrorismi on pe-

rusteellinen ja olosuhteisiin nähden hyvinkin onnis-

tunut johdatus suurvaltojen salaisten palvelujen ja 

terrorismin kytköksiin.

Leima joka estää näkemästä

Mikä saa ihmiset 
uskomaan val-
tiollisten tahojen 
esittämiin teorioihin, 
vaikka niiden tueksi 
ei olisi juuri mitään 
näyttöä?

Teksti elias krohn
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Etovan taitava sotakuvaus

Anneli Kanto: Veriruusut (200�). Gummerus. 42� 

sivua.

Lumihangen rahina, lian haju, tyhjäksi nuoltu sardii-

nipurkki, alastomat ruumiit ja niiltä jalasta viedyt, 

vielä lämpimät villasukat. Anneli Kannon kuvaus 

vuoden 1918 tapahtumista Suomessa etoo, hengäs-

tyttää ja riipaisee aistivoimaisuudellaan.

Veriruusut kertoo kohtaloista naiskaartissa Val-

keakoskella, Tampereella ja lopulta epätoivoisella 

pakomatkalla kohti Lahtea. 

Elämän sattumanvaraisuus on osuvaa. Sigrid 

liittyy kaartiin lähes vahingossa uskaltauduttuaan 

työväentalolle vallankumouskomitean järjestämiin 

iltamiin. Lempi luopuu piianpestistään lähteäkseen 

uhmaa ja unelmia täynnä töihin Finnlaysonin teh-

taalle. Mutta palkka ei riitä mihinkään. Pian nuoret 

naiset opettelevat housut jalassa ja kivääri kädessä, 

kuinka vihollinen tapetaan. Tavoite on selvä: josko 

sorto ja nälkä vihdoin loppuisivat, köyhäkin olisi ih-

minen.

Aluksi tunnelma on miltei kepeä. Kokemus jouk-

koon kuulumisesta kohottaa ja toisinaan on tarjolla 

ilmaista kahviakin. Mikään ei horjuta uskoa parem-

paan tulevaisuuteen. Vähitellen on vakavoitumisen 

vuoro. Kainommistakin tytöistä sukeutuu vihaisia 

taistelijoita, enää ei ole aikaa pelätä tai kursailla. 

Ollaan sodan käsittämättömissä pyörteissä. 

Viikkojen edetessä syvenevät epätoivon sävyt: 

valkoiset on pakko voittaa, tai kaikki on lopussa. 

Kun hävinneiden sekasortoinen kolonna lopulta 

vyöryy kohti rajaa säästääkseen henkensä, ei kuol-

leita enää ehditä pysähtyä hautaamaan. Heidät jä-

tetään perunakellareihin ja tienposkeen.

Kannon naisnäkökulma sisällissotaan on tuore ja 

kiinnostava, tympeisiin yksinkertaistuksiin sortu-

maton. Päähenkilöt ovat motiiveineen ja mielenmai-

semineen inhimillisen ristiriitaisia. Jokaista heitä 

kuitenkin elähdyttää ajatus siitä, että luokkasota on 

myös taistelu sukupuolten tasa-arvosta: »Jos tässä 

kerta vallankumousta meinataan, niin sillon pitää 

tehdä vallankumous naisten asemassa kanssa.» 

Naiset uskovat arvoonsa toimijoina, heidän pa-

nostaan tarvitaan. Lyhyeksi leikattu tukka, taito 

käsitellä ampuma-aseita ja hylätyt hameet – ollaan 

selvästi jonkin uuden äärellä. »Housut olivat vallan-

kumouksellinen vaate. Ne jalassa harppoi helposti 

lumessa, juoksi portaita ylös tai heitti jalan toisen 

päälle. Ei ihme, että miehet halusivat pitää housut 

yksinoikeutenaan.»

Jossain tarinan taustalla väikkyy – yllättäen 

– surumielinen huumorin häivähdys. Takavarikoi-

dusta kenkätehtaasta houkuttaisi ottaa mukaan 

mieluummin koreat juhlakengät kuin jykevät saap-

paat. Pakomatkalla rohkeus riittää vihdoin kömpe-

löön rakkaudentunnustukseen: »Kun sää oot niin… 

semmonen ihana.»

Sodan päättyessä naiskaartista ovat hengis-

sä vain harvat, ja heidänkin päämääränsä jäivät 

saavuttamatta. Kenties ainoasta toivonpilkkees-

tä vastaa Sigridin laimea, nahjusmainen ja kantaa 

ottamaton isä. Hän tekee »elämänsä ensimmäisen 

rohkean teon» pelastamalla kaksi naiskaartilaisen 

lasta orpokodista.

Veriruusujen dokumentaarinen ote on edellyttänyt 

mittavaa taustatyötä, mistä todistavat myös teok-

sen lopussa esitetyt lähdeviitteet ja kiitokset. Hä-

mäläismurteiden hienoudet, ajankuvan herkulliset 

yksityiskohdat ja historialliset faktat vakuuttavat, 

viihdyttävät ja ennen kaikkea koskettavat.

Kanto itse toteaa, että vaikka teoksen monet 

tapahtumat ja henkilöt ovat todellisia, vielä use-

ammat eivät ole. Historiallinen kehys on doku-

mentaarinen, mutta romaanihenkilöt elävät omaa 

elämäänsä. Veriruusujen viimeinen lause kertoo Sig-

ridistä vielä yhden seikan: kuolemaansa seuraavalla 

viikolla tyttö olisi täyttänyt kuusitoista vuotta.

anna pihlajaniemi

»Housut olivat vallan-
kumouksellinen vaate.»

Mietteitä molskin mestareilta 

Alajärvi, Erkki, toim.(200�): Raskaan sarjan runoja. 

Kustannus-Puntsi, Inari. Gummerus.1�1 sivua.

Urheilusankarien urotyöt, mutta myös värikäs yk-

sityiselämä, herättävät suomalaisissa intohimoja. 

Esimerkiksi Matti Nykäsen ja Mika Myllylän alkoholi-

pitoiset esiintymiset lööpeissä urheilu-uran hiipumi-

sen jälkeen toistuvat vuosi vuodelta, vaikka kumpi-

kaan ei ole vielä edennyt eduskuntaan saakka.

Painijat taitavat olla toista maata kuin talviurhei-

lijat. Ainakin yli 40 vuotta sitten Suomen painimes-

taruuden voittaneen Erkki Alajärven toimittamassa 

kokoelmassa Raskaan sarjan runoja he yllättävät. 

Molskin mestarit esiintyvät edukseen nimenomaan 

sanailijoina, vaikka kirjan loistava nimi ei aivan ku-

vaakaan sisältöä. Kaikkia tekosia en runoiksi nimit-

täisi, kun mukana on myös aforismeja, muita miet-

teitä,  lyhyttarinoita ja kuvitustakin. Kuvat ovat 

toimittajan – Alajärvi on  kulttuurin moniottelija 

Sodankylästä: kuvanveistäjä, lavastaja ja piirtäjä.

Muutkin molskilla kunnostautuneet  pohjoisen 

pojat ovat pärjänneet hyvin siviilielämässä. Oulu-

lainen Eero Suvilehto on tohtorismies, joka on työs-

kennellyt Sofiassa ja Reykjavikissa sekä julkaissut 

kohta kymmenkunta aforismikokoelmaa ja paljon 

muita tekstejä. Sodankylässä syntynyt olympiavoit-

taja (1976) Pertti Ukkola on siviilielämässä edelleen 

urheilullinen: tamperelainen painivalmentaja ja lii-

kuntatyöntekijä. Oulussa kunnallispolitiikkaa te-

kevä Osmo Hekkala tienaa leipänsä toimitusjohta-

jana, ja on julkaissut pari runokokoelmaa. Hän oli 

TUL:n lupaavimpia junioreita, sittemmin vuonna 

kirja-arviot

Mieltä liikuttaa muukin 
kuin mieshormoni.
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Painavaa puhetta 
ympäristövastuusta 

 Anja Portin, suom. (2008): Kaikesta jää jälki – pu-

heenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Avain. 

2�� sivua.

Monenlaisia eettisen kuluttamisen oppaita on jul-

kaistu, mutta tuskin yhtä perusteellisia ja kunnian-

himoisia kuin Kaikesta jää jälki. Kirjan näkökulma on 

huomattavasti laajempi kuin pelkästään kuluttajien 

opastaminen tekemään ympäristöystävällisiä osto-

päätöksiä. Pikemminkin teos kannustaa elämään 

globaalin ympäristökriisin oloissa mahdollisimman 

vastuullisesti. 

Tämä merkitsee paljon muutakin kuin kulutus-

valinnoilla vaikuttamista: vastuunkanto voi alkaa 

vaikkapa roskien keräämisellä lähiympäristöstä 

ja kehittyä globaaliksi ympäristövaikuttamiseksi 

saakka, kuten kansanedustaja Heidi Hautala maa-

lailee teokseen kirjoittamassaan artikkelissa.

Ennen kaikkea kirja tarjoaa suuren määrän tie-

toa ympäristömme tilasta ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä. Alan asiantuntijoiden yleistajuisissa ar-

tikkeleissa sekä niiden lomaan liitetyissä lyhemmis-

sä katsauksissa ja tietoiskuissa käydään läpi monia 

valveutuneelle kansalaiselle jo ennestään tuttuja 

asioita, kuten ilmastonmuutoksen perusteita ja 

ekologisen jalanjäljen käsitettä, mutta asioihin 

ennestään vihkiytyneellekin kirjoitukset tarjoavat 

runsaasti uusia tietoja ja näkemyksiä.

Syviinkin syntyihin johdattaa esimerkiksi tutkija 

Olli Tammilehto, joka peräänkuuluttaa muutosta 

koko talouden käsitteeseen. Nykyinen talouspuhe 

jättää ulkopuolelleen monenlaisen yhteisvaurau-

den, kuten ilmaiseksi hyödynnettävät vesivarat, 

metsät, laitumet, kalastusalueet sekä alkuperäis-

kansojen löytämien tai jalostamien kasvien hyödyl-

liset ominaisuudet. 

Suppean talouskäsitteen vallitessa tällaisten re-

surssien privatisoiminen ja kaupallistaminen edis-

tää talouskasvua, vaikka luonto ja ihmisten hyvin-

kirja-arviot

1966 MM-nelonen ja EM-viitonen raskaassa sarjas-

sa. SM-mitaleja kertyi uran aikana roppakaupalla.

Suomalaisten lisäksi mukaan on ympätty urhei-

lullisia »perivihollisia»: maailman ylivoimaisin ur-

heilija, kolminkertainen venäläinen olympiavoittaja 

Aleksandr Karelin – kuulu »Siperian karhu», kenraali 

ja nykyisin kansanedustajakin – sekä häntä vastaan 

paininut ruotsalainen, Haaparannassa syntynyt To-

mas Johansson.

Jos haluaisi arvioida Raskaan sarjan runoja -kokoel-

man lyhyen kaavan mukaan, voisi todeta, että am-

mattilaiskynäilijät Alajärvi & Suvilehto erottuvat jou-

kosta. Karelinin ja Johanssonin tekstit on julkaistu 

myös alkukielillä ja – sen verran ruotsia ja venäjää 

osaan – tuntuu että ne ovat huomattavasti »runol-

listuneet» käännöstyön seurauksena. 

Elämänmakuisia ovat silti kaikki molskin jo jät-

täneet mestaripainijat. Yleisinhimillisen rakkauden 

säkeet, mutta myös painimenneisyys ja urheilu-

historia vilahtelevat tuotannossa. Mieltä liikuttaa 

muukin kuin mieshormoni ja esimerkiksi Hekkala on 

romanttinen ja monipuolinen ympäristönsä tark-

kailija.

Johansson kiteyttää painijan ulkomuodon arvi-

oidessaan »Siperian karhua»: »Kuin luotu painiin 

/ on Karelin kyllä. / Toisilla ei  kädet /  nilkkoihin yl-

lä. / Niissä raajoissa on /  voima uskomaton.  / Kuin 

nostovarret ne toimii. / Selkä suorana seisaaltaan /  

mies maasta puolukat poimii.» 

Eero Suvilehdon osuus on kauimpana painiuras-

ta, vaikka kyseessä on Suomen ja Pohjoismaiden 

mestari vuosilta 1971–72. Aforismit ovat nasevia 

nyrkiniskuja, joskus ilkikurisesti nurinkurista todel-

lisuutta kommentoivia pikahavaintoja. Ehkäpä ne 

ovat kiteytyneetkin kovan – molskilla opitun – vään-

nön jälkeen: »Typeryys tarvitsee järkevimmät perus-

teet.» »Vastaus on sekin, että kysyjä ammutaan.» 

»Silmät avautuivat, kun kädet sidottiin.» Aseet niin 

kalliit, ettei varaa rauhaan.»

pentti stranius

vointi kärsisivät. Sen sijaan niiden sisällyttäminen 

jo valmiiksi talouden piiriin saisi tilanteen näyttä-

mään päinvastaiselta.

Tammilehto ja muutkin kirjoittajat muistuttavat 

toki myös luonnon itseisarvosta, jota ei voida mita-

ta rahassa. 

Tällaisten kysymysten ohella kirjassa käsitellään 

hyvinkin käytännönläheisiä arkisia asioita, kuten 

kestovaippojen ja kestoastioiden ekologisuutta ker-

takäyttöisiin vastineisiinsa nähden. Monelle uusi 

tieto lienee se, että biohajoavat astiat, joihin jotkin 

ravintolat ovat siirtyneet vastauksena kertakäyt-

töastioiden kritisointiin, kuluttavat luonnonvaroja 

vielä enemmän kuin kertakäyttöastiat.

Tutkija Ossi Naukkarinen puolestaan pohtii kiin-

nostavasti estetiikan suhdetta eettisyyteen ja eko-

logisuuteen. Yhtenä, aiemmin vähän käsiteltynä 

lähestymistapana hän tuo esiin »avarakatseisen es-

tetismin». Siinä on tarkoituksena luoda kaunista ym-

päristöä kaikkialle. Jos siis halutaan keittiöön kaunis 

graniittinen työtaso, tulisi pohtia esteettisestä näkö-

kulmasta myös niitä vaikutuksia, joita aiheutuu sen 

valmistuksen ja kuljetuksen yhteydessä sekä käytös-

tä poistamisen jälkeen. Ympäristölle vahingollinen 

toiminta on hyvin usein myös esteettisesti turmiol-

lista, joten tällainen lähestymistapa ei olisi ekologi-

sen näkökulman kanssa ristiriidassa ainakaan siinä 

määrin kuin suppeammin käsitetty estetismi. 

Kirja on huolellista työtä, myös esteettisesti. 

Sitä on miellyttävä selata, ja Sakke Yrjölän piirrok-

set ottavat kantaa siinä missä artikkelitkin. Ekolo-

gisetkin seikat on toki otettu huomioon. Lopussa 

kerrotaan, millaisen jäljen kirja on jättänyt. Se on 

esimerkiksi painettu kokonaan kierrätyskuidusta 

valmistetulle uusiopaperille. Ekologisuus näkyy 

päältäkin päin, koska kannet on valmistettu mär-

kälujasta paperista, jolloin erillistä suojapäällistä 

ei ole tarvinnut käyttää.

Ehkäpä tärkeimmät jälkensä teos jättää lukijaan-

sa. Se sopii myös hakuteokseksi, johon voi palata 

etsiessään tietoa aikamme keskeisistä ympäristö-

ongelmista. 

elias krohn 

Ympäristölle vahingollinen  
toiminta on usein myös 
esteettisesti turmiollista.

kulttuurivihkot 1 / 2009  ��



Pittoreski matka Kanadan talveen 

Hannu Niklander (2008): Hopeatornien maa. TAI-

teos. �0 sivua.

»Kun torni on hopeaa / se kiipeää kuin kylmä liekki.» 

Näin Hannu Niklanderin (s. 1951) uuden kokoelman 

viimeisessä runossa ympyrä sulkeutuu ja palataan 

teoksen nimeen Hopeatornien maa. Jo kirjan nimi 

ja kannen kirkontornien kuva viittaavat siihen, että 

Kanadaa lähestytään runoissa esteettisissä, romant-

tisessa ja kirkollisessakin hengessä.  

Karkkilalaisen ja vihtiläisen sanataiteen moniot-

telijan kuudes runokokoelma syntyi suurimmaksi 

osaksi rapakon taakse tehdyn kirjoitusmatkan ai-

kana. Vaikka takakannen teksti sanoo runojen hah-

mottelevan ranskalaista Kanadaa, niin ainakin mo-

kirja-arviot

net alkupään runot voisi sijoittaa mihin tahansa 

ajattomaan pohjoiseen ympäristöön. 

Teos sisältää paljon herkkiä ja talvisia tuokio- ja 

maisemakuvia. Näkymät karttavat turhaa mahti-

pontisuutta ja julistuksia. »Järveä sattuu, / sen jää 

lohkeilee, / kiinnittyy taas.» 

Kokoelman teemoja ovat matkan teko, luonto, 

kuolema, kaipaus, mieskertojan intohimo naiseen 

sekä ihmisten ohikiitävät kohtaamiset, jotka kui-

tenkin jättävät pysyviä muistoja. Klassisessa runo-

maastossa liikutaan.   

Kuvia ja adjektiiveja on ammennettu runsaalla 

kädellä. Välillä runot ovat liiankin täyteen ahdettu-

ja, välillä taas sopivan mielikuvituksellisia. »Ei lap-

sellisempaa metallia kuin kulta: / leikkikaluna kiil-

tävät kupoli, / aurinko jolle odottaisi vielä silmiä ja 

suuta.» 

Runolijan tyyli on monin paikoin ytimekäs. Hu-

moristiset aforismit ovatkin kokoelman helmiä: 

»Ole minun keisarinnani! / Tahdon nähdä uudet 

vaatteesi.» Niklander kirjoittaa muutenkin arjen 

huomioita ja pieniä tarinoita pilke silmäkulmas-

saan. »Tunnelin pimeässä / voi ja sopiikin suudella 

/ jotakuta lähellä istuvaa naista. / Niin isä opetti / 

joskus juovuspäissään.»   

Kirjoittajan aikaisemminkin runokokoelmissaan 

suosimat junat ja veturit toistuvat uuden kirjan 

teksteissä. Teema tulee esiin myös takakannesta, 

Hannu Niklander
Hopeatornien maa

TAI-teos

josta löytyy quebeciläisen veturipillin sävelasteikko. 

Juna-kuvaston käyttäminen elämän rinnastamisessa 

matkantekoon tai kihelmöivän tunnelman luomises-

sa eivät kuitenkaan ole omaperäisiä ideoita, joten 

teemaa olisi voinut käyttää säästeliäämmin.  

Runot pitäytyvät klassisessa, modernissa ulko-

asussa eivätkä leikittele uusilla tyyleillä. Niklande-

rin säkeitä on helppo lähestyä niidenkin lukijoiden, 

jotka eivät ole syvemmin perehtyneet lyriikan maa-

ilmaan. Sanoma on usein jo runon pinnassa. Koko-

elman myös lukee nopeasti yhdeltä istumalta, se 

tarjoaa henkevän välipalan maallisen hyörinän kes-

kellä. 

Tuottelias Niklander on julkaissut myös novel-

leja, matkakuvauksia ja romaanitrilogian, jonka 

ensimmäinen osa Aurinko katsoo taakseen (Atena 

1999) sai valtion kirjallisuuspalkinnon. Lisäksi mais-

teri on työskennellyt suomentajana, kriitikkona 

ja kirjoittajien kouluttajana. Uskoisin, että hänen 

suurin lahjakkuutensa ei piile lyriikassa, vaan muilla 

sanataiteen areenoilla. Runot ovat nättejä, mutta 

eivät mieleen jääviä. Ne eivät herätä suuria tuntei-

ta tai uusia huomioita elämästä. Niklander luo kui-

tenkin eheitä ja soivia runoja. Sanojen takaa aistii 

sympaattisen pohdiskelijan. 

elisa helenius  
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mielipide

Juuri tultuani Moskovasta, jossa kävin muun 

muassa Majakovski-museossa, luin kiinnostuneena 

Kulttuurivihkoista 6/2008 Pentti Straniuksen arvos-

telun Bengt Jangfeldtin teoksesta Panoksena elämä. 

Majakovski ja hänen piirinsä. Teos on minulle tuttu, 

ja pidän sitä harvinaisen kattavana Majakovski-elä-

mäkertana. Vain Jangfeldtin loppupäätelmä, johon 

arvostelijakin yhtyy, on hämmästyttävä. Sen mukaan 

Majakovski olisi kuollut »kolmannen kuoleman», kun 

Neuvostoliitto hajotettiin ja runoilija »katosi koulu-

jen ja venäläisten kirjakauppojen hyllyiltä».

Majakovskin teoksia on toki kirjakaupoissa, ja 

olen myös tavannut äskettäin korkeakouluista val-

mistuneita opiskelijoita, joiden tutkielman aihee-

na on ollut nimenomaan Majakovskin runous. Ma-

jakovski-museo Lubjankan pasaasissa on järjestetty 

uudelleen. Se on nyt laajentunut kolmeen kerrok-

seen, ja sen moderniin suunnittelutyöhön on ilmei-

sellä antaumuksella osallistunut nuoria taiteellisia 

kykyjä.

Ja kuinka voisi toisin ollakaan, kun on kysymyk-

sessä Majakovskin tasoinen venäläinen runoilija? 

Kysymyksessä ei ole veijari, joka laajojen ja aitoa 

lyyristä tunnetta kantavien runoelmiensa ohessa 

olisi sepustellut agitaatiorunoutta pelkästään lei-

päpalansa eteen ja valehdellut itselleen ja muille 

vääntäessään väkisin riimejä vallankumouksesta ja 

sen johtajasta. Jangfeldtin teoksesta ja ennen kaik-

kea Majakovskin tuotannosta astuu esiin ihminen, 

joka ei ylipäätään kyennyt teeskentelemään eikä 

näyttelemään ja jota vallankumous oli koskettanut 

sydänjuuria myöten. Ehkä hän oli (Straniuksen sa-

noin) »häiriintynyt narsisti», mene tiedä – mutta 

hän oli myös äärimmäisen antelias ja intohimoinen 

niin rakkaudessa kuin ystävyydessä. Totta on, että 

hän pelasi, petti ja hurjasteli. Mutta se, joka on syn-

nitön, heittäköön ensimmäisen kiven.

Kaikki olemme syntisäkkejä täällä, mutta Ma-

jakovski oli lisäksi runoilija. Hän kaatuu tai seisoo 

runoutensa perusteella. »Minä olen runoilija,» hän 

kirjoittaa niukkasanaisessa omaelämäkerrassaan. 

»Siinä kaikki mikä minussa on kiinnostavaa. Siitä 

kirjoitan. Minkä rakastan, minkä olen peluri ja myös 

Kommentti 
Majakovski-arvioon

minkä katsellut Kaukasian kauneutta – sen kaiken 

vain siksi, että niin on kertynyt sanoja.» Hänen maa-

ilmankuulut aikalaisensa arvostivat häntä syvästi. 

Boris Pasternak kirjoitti hänen itsemurhansa jäl-

keen runon Runoilijan kuolema (1930), jossa puhut-

telee Majakovskia (ote):

 Nukuit, poski vasten pielusta – ja nukuitkin

 minkä käpälistä lähti,

 vauhdilla kiilasit taas kerran

nuorten legendojen sikermään.

 Ja siihen päädyit sitäkin varmemmin,

kun yhdellä loikalla olit sen saanut kiinni.

Kuin tulivuori iski laukauksesi

juurella kyyhöttäviin pelkureihin.

Arvostuksissaan tiukka ja ankara Anna Ahmatova 

kirjoitti 1940 runon Majakovski 1913, jossa muistelee 

Majakovskin uran myrskyistä alkua (ote):

Nuoret kätesi eivät laiskotelleet,

kun pystytit hurjia rakenteita.

Ja kaikki, mihin vain kosketit,

näytti muuttuvan tyystin uudeksi,

minkä tuhosit, tuhoutui täydellisesti,

joka sanassa sykki tuomiosi.

Ahmatovan maineikkaassa runoteoksessa Runoel-

ma ilman sankaria esiintyy runoilijan prototyyppinä 

paitsi Osip Mandelstam myös Majakovski. Tuo oikea 

runoilija luo »rautaisia lakeja», ja maineen kultatuo-

lista piittaamatta hän juhlii riemuvoittoaan »erä-

maassa ja kanervanummella». Puolustajia hän ei tar-

vitse, hänen runonsa puhuvat hänen puolestaan. 

Majakovski ampui itsensä omassa työhuonees-

saan, omalle sohvalleen, ja itsemurha nostatti heti 

juorujen ja selitysten aallon. Ilmeisesti se velloo yhä, 

päätellen Straniuksen mainitsemasta, nykyhetken 

muodin mukaisesta »kohukirjasta», johon kaiketi si-

sältyy taas yksi mielikuvituksellinen ja epähistorial-

linen »selitys». Kuin ennakoiden Pasternak kirjoitti 

runossaan: »Nukuit, olit sijannut vuoteesi/ juorun 

päälle,/ nukuit, et vapissut enää, hiljenit.» Jangfeldt 

välttää juoruilun ja sivuuttaa skandaalikirjat tode-

ten, että Majakovskin elämä oli alusta alkaen kul-

kemista itsetuhon partaalla. Runoilijan elämänti-

lanne, yksinäisyys keskellä vieraaksi ja ahdistavaksi 

muuttuvaa maailmaa ja itsemurhaan päätyminen 

saavat selityksensä Jangfeldtin teoksen sivuilta − 

siinä määrin kuin itsemurha ylipäätään on selitet-

tävissä. 

Valitettavasti Majakovskia on suomennettu vain 

vähän, ja käännösten taso on kirjava, toisin kuin 

Ruotsissa, jossa käännöksiä on runsaasti ja kiinnos-

tus runoilijaa kohtaan pysyvää laatua. Venäjää tai-

tava lukija voi heittäytyä Majakovskin suurenmoi-

seen kieleen, hänen riimiensä uhkeuteen, hänen 

rytmiensä uhkarohkeaan poljentoon. Mutta mistä 

löytyisi nuori ja voimakas, venäjää taitava suoma-

lainen runoilija, mies tai nainen, joka ryhtyisi kieh-

tovaan työhön, Majakovskin runouden suomenta-

miseen?

marJa-leena mikkola

Otteet teoksista Boris Pasternak, Sisareni elämä, 2003 

ja Anna Ahmatova, Valitut runot, 2008, suomentanut 

Marja-Leena Mikkola.
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Kotimaisen realismin linnake on edelleen vahvoilla. Vuoden 

2008 aikana näkyi kuitenkin merkkejä siitä, että fantisointi ja sci-

fille ominainen spekulaatio valtaavat sijaa suomalaisesta proosas-

ta. Viime vuoden kansainvälinen huipputapaus nähtiin juuri scifin 

puolella, kun 30-vuotias esikoiskirjailija Hannu Rajamäki teki kus-

tannussopimuksen kolmesta tulevasta tieteisromaanista.

Kotimaan kamaralla syy realismin murenemiseen voi olla nuori-

sofantasian suosiossa tai dekkarin lähentymisessä kauhukirjalli-

suuteen. Yleisö on populaariviihteen puolella tottunut vampyyrei-

hin ja vaihtoehtoisten maailmojen ideoihin.

Jopa perinteinen kummitustarina tekee paluuta, sekin nuori-

soromaanin kautta. Stefan Nymanin Anna online käyttää kauhu-

filmeistä tuttua ideaa, uuden tekniikan (web-kameran) myötä au-

keavaa repeämää ihmisten väliseen sosiaaliseen todellisuuteen. 

Kummitustarinaa muistuttaa myös Marko Hautalan romaani It-

sevalaisevat. Hautala kertoo nuorten sulkeutumisesta omaan us-

konnolliseen kulttiinsa. Rippileirillä teinit hiipivät kurkistelemaan 

vedessä hohtavia kaloja todisteeksi siitä, että »kaiken tän paskan 

keskellä» on todellisia ihmeitä.

Nymanin tavoin Hautalakin rakentaa synkän, reaalimaailmasta 

luopumisen tunnelman. Nuoret ovat yksinäisiä ja erillään »aikui-

sen» maailman arvoinstituutioista. Hautalan romaanissa koulute-

rapeutti saa kyllä kosketuksen hohtavien kalojen kulttiin, mutta 

hänellä ei ole keinoja selittää löytämäänsä.

Hautalan tavoin vastausta repeytyneelle maailmalle haetaan 

ekologiasta, mykkien kalojen oudosta hohteesta tai hyönteisten 

pakonomaisesta uurastuksesta. Jälkimmäistä mallia kokeilee Tiina 

Raevaara esikoisromaanissaan, joka sekin oli vuoden 2008 rohkeita 

proosakokeiluja. Raevaara kuvailee ihmisten maailmaa tunnetun 

maailman tuhouduttua: henkilöt ovat ajatuksiltaan ja ymmärryk-

seltään nykyihmisen kaltaisia, mutta malli sosiaaliselle elämälle 

on muurahaisilta; esimerkiksi talo rinnastuu kekoon, joka säätelee 

asukkaidensa elämänrytmin.

Raevaaran romaani Eräänä päivänä tyhjä taivas sai kritiikeissä 

jokseenkin kiusaantuneen vastaanoton, koska perinteistä juonta 

sen enempää kuin muitakaan selityksiä henkilöiden tarkoituspe-

rille ei anneta. Lukijoille tarina toi mieleen Strugatskien Stalkerin 

tai tietokonepelit, joissa ihmiset on eristetty postapokalyptiseen 

autiomaahan.

Realismia haastavien kirjojen kunniaksi on todettava, että nii-

den tarinat eivät pyri utopioimaan elämästä tunnetun maailman 

ulkopuolella. Silloinkin kun miljöönä on nykyisen yhteiskunnan 

pakkojärjestelmiä liioitteleva dystopia, kuten Maarit Verrosen Kar-

soikkeli Teksti markku soikkeli

Kuvitus aleksi jalonen

Kalat ja muurahaiset pesivät 
kotimaiseen proosaan

sintavaiheessa, lukijalle jätetään tilaa tulkita, mikä meidän maail-

massamme johtaa samanlaiseen umpikujaan. Kirjan nimen mukai-

sesti meneillään on »karsintavaihe»: toisaalta kyse voisi olla 

evoluution kaltaisesta mekanismista, toisaalta Verro-

sen kuvailema yhteiskunta muistuttaa kovasti työ-

kansalaisuudelle omistautunutta Suomea.

Yhteistä edellisille romaaneille on biologisen ja 

sosiaalisen maailmanmallin limittäminen toisiinsa. 

Samaa voi sanoa Maria Peuran romaanista Vedena-

liset. Juoni rakentuu perinteiselle kaupunkiin muut-

tavan ylioppilaan kehityskertomukselle, mutta Peura 

paisuttaa tarinan siirtymäriitiksi, jossa jokainen etni-

nen ja kulttuurinen raja muotoilee mahdollisen »lauman» 

liityttäväksi. Kalaparvi on Peurallakin se symboli, joka 

edustaa kylmän kiihkeää yhteisöllisyyden tarvetta.

Peura kirjoittaa lennokkaasti, periaatteessa proo-

san oppisääntöjen vastaisesti tyylilajista toiseen 

hypähdellen. Myyteillä askarrellessaan hän saa 

tarinan kuitenkin näyttämään siltä kuin se etenisi 

itsekseen.

Tällainen improvisoinnin ilo on tärkeä vastapai-

no muuten niin laskelmoidussa spekulatiivises-

sa fiktiossa. Jos kirjailija ei luottaisi mielikuvituk-

seensa enemmän kuin proosan standardeihin, ei 

uusien tarinoiden julkaisemisella olisi tarkoi-

tusta.

Vastausta repeytyneelle 
maailmalle haetaan eko-
logiasta, mykkien kalojen 
oudosta hohteesta tai hyön-
teisten pakonomaisesta 
uurastuksesta.

 Markku Soikkeli on tamperelainen 
kriitikko ja kirjailija.
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