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HEIDI HAUTALA

  Euroopan parlamentin jäsen

   ihmisoikeusalivaliokunnan 
puheenjohtaja 

   tunnetaan monipuolisena 
vihreänä vaikuttajana 

   Erityisesti ihmisoikeudet, 
avoimuus, globaali 
oikeudenmukaisuus ja 
ympäristövastuullinen 
lainsäädäntö ovat Heidin 
ominta toiminta-aluetta

 

Tutustu Vihreät/EVA -ryhmän toimintaan Euroopan 
parlamentissa osoitteessa www.greens-efa.org

HUMAN RIGHTS DIARY

Read more at www.heidihautala.net

14th September
CONCERN OVER THE CRIMINAL CASE  
AGAINST OLEG ORLOV

 
CHAIRWOMAN OF EUROPEAN Parliament Subcommittee on Human Rights expressed on 
13th of September, at the meeting of the committee, great concern over the ongoing 
case against Russian human rights defender Mr Oleg Orlov, winner of the 2009 Euro-
pean Parliament Sakharov-prize for freedom of thought. The first hearing concerning 
criminal charges, case No. 310555, of libel against Mr Orlov was held today at District 
Court No. 63 in Khamovniki district in Moscow...

 

13th September

THE EU SHOULD NOT REVISE ITS POLICY ON CUBA
 

WELCOMING THE FOUR Cuban ex-prisoners, Human Rights Subcommittee Chair Heidi 
Hautala (Greens/EFA, FI), said that “they  had gone through a very difficult time. Condi-
tions of imprisonment were very harsh: bad hygiene and sanitary conditions, excessive 
heat and humidity, poor alimentation, solitary confinement.

We acknowledge and admire your strength and endurance, your faith and integrity 
to endure these very hard circumstances”. Ms Hautala also underlined that “releasing 
some of the prisoners and then sending them straight into exile is only partially a posi-
tive step. Another 115 political prisoners are still behind bars in Cuba.”...

 
10th September
EUROPEAN PARLIAMENT SUBCOMMITTEE
ON HUMAN RIGHTS AUTUMN HEARINGS

 
SUBCOMMITTEE ON Human Rights will hold on Monday 13th of September its first meet-
ing of the autumn term. The Committee will discuss the upcoming review of the UN 
Human Rights Council, human rights situation in Colombia, the release of political 
prisoners from Cuba, the controversial amendment to penal code of Tunisia and prison 
conditions in Kazakhstan.

 This autumn the Subcommittee will discuss human rights in the Western Balkans, 
death penalty, situation in prisons in Syria, Lebanon, Israel and Palestine, elimination 
of violence against women...



elias krohn

pääkIrjoItus

Ehkä kokoomus 
ehdottaa seuraavaksi 

leivän jakelun 
ja vastaanoton 

kriminalisoimista?

Onko kerjäläisellä oikeutta elää?
Kirjailija Marja-Leena Mikkola kuvaili yli 40 vuotta sitten näytelmälaulutekstissään, millainen 

kerjäläisen on oltava:

»sen on oltava alistuva, inhimillinen. sen on oltava murheellinen, ei vihainen. se ei saa olla koo-

kas, lapsi käy oikein hyvin. sen teitä pitää katsoa silmin kyyneltyvin. sen täytyy esiintyä yksin eikä 

joukoissa. – – Mitä siitä tulee, jos katukerjäläinen nousisi ylös aivan edessä? jos se oisi voimakas ja 

pystypäinen ja sillä oisi ase kädessä?»

Laulu tuntuu ajankohtaiselta tämän päivän kerjäläiskeskustelua seuratessa. Erona vain on se, 

että enää ei suvaita edes Mikkolan kuvailemaa alistuvaa ja murheellista kerjäläistä. »Häiritsevä ker-

jääminen» on ollut järjestyslaissa kiellettyä tähänkin saakka, mutta nyt sisäministeriön työryhmä 

esittää kaiken kerjäämisen kieltämistä. 

Kieltohanke liittyy muutamien kymmenien tai enintään satojen suomeen tulleiden romanian ro-

manien kerjäämiseen, josta on noussut heidän määräänsä nähden suhteeton kohu. kansanedustaja 

Ben Zyskowicz (kok.) perustelee kieltoa sillä, että »kerjääminen ei ole ihmisarvoinen tapa hankkia 

elantoa» (Helsingin sanomat 28.7.).

romanian romanien lisäksi suomessa näkee myös suomalaisia kerjäläisiä, ja leipäjonoissa seisoo 

säännöllisesti tuhansia suomalaisia. Niissäkään jonottaminen tuskin on ihmisarvoinen tapa hank-

kia elantoa. Ehkä kokoomus ehdottaa seuraavaksi leivän jakelun ja vastaanoton kriminalisoimista?

kukaan ei tosissaan uskone, että tällainen kieltolinja helpottaisi köyhyyttä, vähentäisi rikolli-

suutta tai tekisi kenenkään elämää ihmisarvoisemmaksi. tarkoituksena näyttääkin olevan ylläpi-

tää kiiltokuvamaista julkisivua, virheellistä mielikuvaa siitä, että suomi olisi kaikille asukkailleen 

hyvinvointivaltio. samankaltaisesti varjeltiin kulisseja entisessä Neuvostoliitossa; sielläkään ei 

kerjäämistä suvaittu.

On irvokasta, että kerjäämistä on kieltämässä juuri poliitikkojen ammattikunta, joka on itse 

täysin riippuvainen vaalirahoituksen kerjäämisestä. Ei olekaan ihme, että työryhmä esittää kri-

minalisoitavaksi nimenomaan »julkisella paikalla itseään elättääkseen» tapahtuvan kerjäämisen. 

Hyväosaisten väliset avunpyynnöt ja lahjonnan kaltaiset rahansiirrot on rajattu kiellon ulkopuolelle.

paradoksi on sekin, että kerjäämiskiellon kaltaisia »ratkaisuja» ajavat poliitikot ovat pääosin 

samoja, jotka ovat innokkaimmin kannattaneet suomen Eu-jäsenyyttä, Eu:n itälaajentumista 

muun muassa romaniaan ja niin sanottua vapaata liikkuvuutta unionin sisällä. Nyt, kun näiden 

päätösten seuraukset näkyvät katukuvassa, he laistavat sosiaalisen vastuun ja pyrkivät lakaise-

maan ongelmat maton alle.

kieltolinja paljastaa osaltaan uusliberalismiksi kutsutun ideologian autoritaarisuuden: Enää ei 

riitä, että torjutaan verovaroin rahoitettavat palvelut ja tulonsiirrot eli niin sanotut positiiviset 

vapaudet. Nyt myös negatiiviset vapaudet, kuten istuskelu kadunlaidassa hattu kourassa, ovat 

uhattuina. Lopulta tulee vastaan myös kysymys siitä, onko alistetuimmilla ihmisillä oikeutta elää. 

Ikäviä kaikuja historiasta kuultiin jo unkarissa, jossa paikallinen oikeistopuolue esitti romanien 

eristämistä leireille.

Romanian romanit ovat yksi Euroopan syrjityimmistä, ellei syrjityin kansanryhmä. romaniassa he 

elävät nälkäkuoleman ja mielivaltaisen väkivallan uhan alla. Muut Eu-maat, suomi mukaanlukien, 

miltei kilpailevat keskenään sillä, mikä maa on heille muuttokohteena vähiten houkutteleva.

Ensisijaista on tietysti puolustaa ihmisten oikeuksia heidän kotiseuduillaan. romaniaa on pai-

nostettava tässä ihmisoikeuskysymyksessä huomattavasti nykyistä voimakkaammin. Ensisijaista 

on kuitenkin myös kohdata jokainen hädänalainen hänen yksilöllisessä tilanteessaan, missä ta-

hansa hän onkin. romaneja majoittavat ja heidän asiaansa perehtyvät harvat kansalaisaktiivit eri 

maissa tekevät tässä arvokasta työtä virallisen »menkää pois» -linjan vastapainoksi.
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Monikulttuurisuutta vastustava filologi Jussi Halla-aho on monille  
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mona Hormia
Joensuulainen kulttuurin mukaansa imai-
sema entinen kemisti, nykyinen vapaa toi-
mittaja ja valokuvaaja.

satu virtanen
Tamperelainen kirjoittaja, sadunkertoja, 
rikossovittelija ja majakka-aktiivi. Eläinra-
kas ja kiltti käsityöihminen.

antti kanner
Fennisti ja orientalisti, joka pitää rytmi-
musiikista, soittaa rumpuja ja matkustaa 
säännöllisesti Kaakkois-Aasiaan perehty-
mään itämaisen kulttuurin erikoisuuksiin 
pintaa syvemmältä.

sami laaksonen
25-vuotias Meksikossa asuva runoilija ja 
kulttuurintutkija.

anna ruoHonen
Helsinkiläinen pätkätyöläinen, ikunen opis-
kelija ja järjestöaddikti, joka ei kestä tylsyyttä.

riikka ylitalo
Jyväskyläläinen kirjallisuuden opiskelija, 
joka tekee gradua Pentti Saarikosken runo-
kokoelmasta Mitä tapahtuu todella?.
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» kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja 
tasavertaisena arvoltaan ja oikeuksiltaan.» 
Ihmisoikeudet ovat verraten uusi käsite, jota 
vallanpitäjät saattavat käyttää kyseenalaisiinkin 
tarkoituksiin, vaikkapa sotiensa oikeuttamiseen. 
Alistettujen ihmisten kaipuu parempaan ja 
kamppailu oikeuksiensa puolesta ei sen sijaan 
ole pelkkä muoti-ilmiö. pureudumme tästä 
näkökulmasta muutamiin ajankohtaisiin 
ihmisoikeuskysymyksiin suomessa ja maailmalla. 
 
sivut 20 – 64

Oikeutta!

Suomessa pitää valtaa yhtenäinen eliitti, joka tätä nykyä tunnustaa 
globaalin reaalikapitalismin oppeja. Media on tämän eliitin 
äänitorvi. Ilmiön toinen puoli ovat toisinajattelijat, joiden on vaikea 
saada ääntään kuuluville. Päästämme teemapaketissa ääneen 
muutamia heistä. Pohdimme samalla maamme henkistä ilmapiiriä ja 
muutoksen mahdollisuuksia.



teksti rita jailo

Hallitusneuvotteluja hämmentäneen 
Vapauspuolueen mielestä 
ympäristönsuojelu ja kulttuurin tuki ovat 
vain »vasemmistolaista harrastusta».

Alankomaissa muodostetaan hallitusta ristiriitai-

sissa tunnelmissa. 31 edustajallaan kevään ennen-

aikaisten vaalien voittaja, liberaalipuolue VVD on 

tämän tekstin kirjoittamishetkellä aloittamassa 

kolmatta tunnustelukierrosta.

kumppaniehdokkaina tätä ennen ovat olleet 

sosiaalidemokraatit (pvdA), joiden kanssa yhteis-

työ kariutui melko nopeasti näkemyseroihin, ja 

toisella, neljä viikkoa kestäneellä kierroksella kris-

tillisdemokraatit (CDA) sekä oikeistoliberaalinen 

Vapauspuolue (pVV). suunnitelmana oli ottaa 

pVV kahden muun puolueen tosiasiallisesti muo-

dostaman vähemmistöhallituksen »luottokump-

paniksi». pVV eli Vapauspuolue on syntynyt vuon-

na 2004 liberaaleista eronneen Geert Wildersin 

ympärille, ja sillä on kesäkuun vaalien jälkeen 24 

edustajaa. pVV:n tuella hallitus olisi saanut yhdel-

lä paikalla enemmistön 150 paikan alahuoneessa.

Hollannin hallituskuvioista 
sekava vyyhti

Alankomaiden parla-
mentin alahuone tun-
netaan sinisistä tuoleis-
taan. Kuva: Wikipedia.

Wildersin 
taannoinen ehdotus 
»päärättiveron» 
keräämisestä herätti 
paheksuntaa yli 
puoluerajojen.

 Yhteistyösopimuksen ytimenä oli, että pVV 

tukisi hallituksen päätöksiä säilyttäen vapau-

tensa kommentoida ajankohtaisia asioita halu-

amallaan tavalla. tähän sillä olisikin ollut tarvet-

ta, koska uskontoon liittyvissä asioissa islamia 

kärkkäästi kritisoiva puolue on nopeasti sukset 

ristissä uskonnollisten arvojen puolesta puhuvi-

en kristillisdemokraattien kanssa. Muun muassa 

ympäristö- ja kulttuuritukien sekä kotouttamisen 

leimaaminen »vasemmistolaiseksi harrastuksek-

si» on synnyttänyt kokonaisen kansanliikkeen, 

ja puheenjohtaja Wildersin taannoinen ehdotus 

»päärättiveron» keräämisestä eli huivin käytön 

saattamisesta luvanvaraiseksi ja maksulliseksi he-

rätti paheksuntaa yli puoluerajojen. 

Wilders tunnetaan omapäisenä johtajana, jo-

hon puolue henkilöityy vahvasti.  samanaikaisesti 

eduskuntaryhmän ja puolueen puheenjohtajana 

toimiva Wilders on saanut kritiikkiä myös omien-

sa keskuudesta puoluejohdon läpinäkymättömyy-

destä.  Wilders on johtoasemansa lisäksi puolueen 

taustalla toimivan valitsijayhdistyksen ainoa jäsen. 

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat Wilders yksityis-

henkilönä ja hänen aiemmin perustamansa Vapaus-

puolueen ystävät -säätiö, jonka ainoa hallituksen 

jäsen hän on. Muut puolueen toimijat ovat muka-

na »kannattajan» tai »vapaaehtoisen» statuksella.

Kristillisdemokraattien sisällä keskustelu 

yhteistyön sallittavuudesta nousi kiivaaksi, ja 

Wilders irrottautui siitä syntyneeseen luotta-

muspulaan vedoten hallitusneuvotteluista. 

Yksittäiset kansanedustajat ja pitkän linjan po-

liitikot uhkasivat erota puolueesta, mikäli yhteis-

työsopimus astuisi voimaan. Vain yhdellä äänellä 

liberaalipuolueesta jääneet sosiaalidemokraatit 

pvdA puolestaan ilmaisivat kiinnostuksensa hal-

litusyhteistyöhön kristillisdemokraattien kanssa, 

jos neuvottelut kariutuvat. 

Neuvottelujen keskeytymisen jälkeen tehdys-

sä mielipidemittauksessa hollantilaiset toivoivat 

ensi sijaisesti alkuperäisen neuvottelukokoon-

panon palauttamista, toiseksi parhaana ratkai-

suna pidettiin juuri kaatunutta keskustaoikeisto-

yhdistelmää. kolmantena kansalaiset olivat 

valmiit näkemään kristillisdemokraattien yhteis-

työn sosiaalidemokraattien ja kahden pienem-

män  vasemmistopuolueen kanssa.

200 sANAA
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200 sANAA

Dokumentissa ruoditaan 
sankaritiedemiesten syntejä.

Secrets of the Tribe -elokuvan alussa sanotaan, 

että Napoleon Chagnon on ainoa antropologi, jota 

on syytetty kansanmurhasta. Elokuvan aiheena on 

antropologia, esimerkkinä erilaiset tiettyä heimoa 

tutkineet tiedemiehet. kansanmurhasyytös on 

vasta alkua.

Venezuelan alueella asuvia yanomani-intiaane-

ja tutkineiden antropologien joukosta löytyy mi-

tä kummallisimpia tyyppejä. Yksi on pikkupoikiin 

mieltynyt pedofiili, toinen menee naimisiin pai-

Antropologian musta sydän

kallisen teini-ikäisen tytön kanssa ja kirjoittaa ro-

manssistaan bestsellerin. on kuin viidakossa olisi 

jotain, joka saa länsimaisen tutkijan moraalisen 

kompassin täysin sekaisin.

syylliset kertovat elokuvassa oman tarinansa 

ja puolustavat tekojaan. Yhden miehen kansan-

murha on toisen yritys pelastaa intiaaneja kulku-

taudilta. ratkaisu on rohkea, mutta toimii erin-

omaisesti. Myös intiaanit pääsevät ääneen, eikä 

heillä ole mitään kovin kaunista sanottavaa kes-

kuudessaan asuneista tutkijoista.

juhana Pettersson

Secrets of the Tribe -dokumentti esitetään 
Lens Politica -festivaalin ohjelmistossa. Fes-
tivaali keskittyy poliittiseen elokuvaan ja tai-
teeseen ja järjestetään 3. –7. 11. 2010.

 http://www.lenspolitica.net

Dokumentti Secrets of the Tribe. Arvatkaa mikä 
 minipatsaista esittää kiimaista antropologia?

AIVOLOHKOLÄMMITINTyöväenkirjallisuus 
sai oman päivän

Yleisöryntäyksestä Päätellen työväki ei ole kadon-

nut suomesta mihinkään: ensimmäinen työväenkir-

jallisuuden päivä ylitti tavoitteensa ja veti paikalle 

yli tuhat kävijää. työväenmuseo Werstaalla tampe-

reella lauantaina 28.8. järjestetty tapahtuma käsit-

teli työväenkirjallisuutta monesta näkökulmasta.

tutkijat Mikko Lahtinen ja Erkki Sevänen sekä 

kansanedustaja Erkki Tuomioja keskustelivat työ-

väenkirjallisuuden roolista yhteiskunnassa ennen 

ja nyt. omaa suhdettaan työväenkirjallisuuteen 

pohtivat muun muassa Kari Hotakainen, Mikko 

Rimminen ja Hannu Salama. Yksimielisyyttä ny-

kypäivän työväenkirjallisuuden määrittelystä ei 

päivän aikana saatu, mutta sen monimuotoisuu-

desta kertoo jotain yhteiskunnallisten dekkarien 

vahva esiinmarssi.

Myös Kulttuurivihkot osallistui päivään alusta-

malla keskustelua 2000-luvun työväenkulttuu-

rista ja -lehdistöstä.  päätoimittaja Elias Krohn 

pohti, onko työväenkulttuuria kaikki viihde, mitä 

työväki kuluttaa, vai olisiko radikaalimpaa palaut-

taa keskusteluun sivistyksen ja korkeakulttuurin 

ihanteita. toimitussihteeri Katja Nissinen korosti 

vaihtoehtoisen median, pamflettikirjallisuuden ja 

yhteiskunnallisen teatterin merkitystä.

suuren suosion saanutta tapahtumaa aiotaan 

järjestää myös jatkossa. tapahtuman taustavoi-

mina ovat Werstaan lisäksi työväen sivistysliitto 

ja kansan sivistystyön Liitto.

anna-maria mäki-kuutti
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Helsingin Juhlaviikkojen The Author 
-esitys yritti saada katsojat tuntemaan 
syyllisyyttä fiktiivisestä väkivallasta 
nauttimisesta.

Moralisoivia esityksiä on kahta lajia. joissain he-

kumoidaan ja fiilistellään kauhealla meiningillä ja 

yritetään oikeuttaa se pistämällä loppuun moraa-

linen opetus. Valitettavasti on olemassa toinenkin 

moralisoivan esityksen tyyppi, nimittäin esitys jos-

sa moralisoidaan ihan tosissaan.

pahinta on, kun luulee menevänsä katsomaan 

seksillä ja väkivallalla ilkamointia, mutta saakin 

eteensä tylsää jeesustelua.

Näin kävi Helsingin juhlaviikoilla ohjelmistos-

sa olleessa näytelmässä The Author. teoksessa 

esitetään, että rankkoja aiheita, kuten insestiä, 

raiskaamista ja tietty iänikuista pedofiliaa teok-

sissaan moralisoinnin nimissä käsittelevä tyyppi 

saattaa itsekin olla pedofiilipervo.

tässä on näytelmän metatason koukku: mo-

ralisoihan The Author itsekin rankoista aiheista. 

ovatko siis tekijät oikeastikin oman teoksensa 

mukaan pedofiilipervoja?

Ei sentään. The Author on sen verran herraskai-

nen, että kaikille on selvää, missä mennään. Vaik-

ka tällainen ajatus heitetäänkin ilmaan, tekijät 

ovat kuitenkin moraalisesti puhtoisia kunnon ih-

misiä, joita iljettää, siis iljettää, kaikenlainen he-

kumointi.

Yleisö ei osallistu

The Author löytää huiPPunsa kohtauksessa, jos-

sa itseään esittävä näytelmäkirjailija kertoo run-

kanneensa katsellessaan lapsipornoa. tavallaan 

voisi siis sanoa, että hän pistää itsensä peliin. kat-

somosta käsin vaikutelma ei kuitenkaan ole tämä. 

Tim Crouch on esiintyessään turvassa, sillä teos on 

rakennettu niin, että me kaikki kyllä tajuamme, 

ettei hän oikeasti runkannut lapsipornon parissa.

Esitys yrittääkin vihjata, että ehkä joku toinen, 

joku muu rankkoja aiheita verevämmin käsittele-

vä tyyppi, joku rajoja rikkova henkilö, ehkä hän on 

sittenkin pedofiili…

sama ote näkyy myös esityksen tavassa ottaa 

yleisö mukaan teoksen maailmaan. Yleisöä syyl-

listetään siitä, että he nauttivat esityksistä, jois-

sa tapahtuu kauheita asioita. Yleisöllä on hyvät 

meiningit, kun lavalla raiskataan ja murhataan.

No, minä tunnustan. Minulla on usein ollut 

hauskaa, kun lavalla tapahtuu kauheita asioita. 

pidän väkivaltaisista elokuvista ja videopeleistä. 

Ymmärrän myös, että se on fiktiota, ja että oikeas-

ti nämä asiat ovat väärin. Näin ymmärtää myös 

näiden väkivaltaisten taide- ja viihdespektaakke-

leiden muu yleisö. tästä syystä en ihan hahmotta-

nut, mihin The Authorin moralisointi oikein perus-

tuu. Miksi minulla pitäisi olla huono omatunto?

katsomo on jaettu kahteen toisiaan tuijotta-

vaan osaan. Välissä ei ole näyttämöä ollenkaan, 

sillä myös esiintyjät ovat katsomossa. He ovat 

osa yleisöä, ja heidän syntinsä ovat meidän syn-

tejämme. Me olemme pedofiilipervoja. tai jotain 

sellaista.

Esityksen tarina käsittelee näytelmää, jossa 

kauheuksilla revittely viedään liiallisuuksiin. täs-

sä esityksessä ei vahingossakaan sorruta sellai-

seen. Yleisön keskuudesta puhuvat näyttelijät 

vetävät monologejaan istuma-asennosta, teatte-

rista tuttuun teatterityyliin. Yleisöä tuodaan mu-

kaan puhuttelemalla katsomoissa istuvia ihmisiä, 

mutta lopulta heidän (meidän?) osallistumisensa 

jää ohueksi. Ehkä vikana oli suomalainen tuppi-

suuyleisö, jota itsekin edustan. Ehkä näytelmän 

turhanpäiväisen syyllistämisen pohjavire tuntui 

vaivaannuttavalta.

Ei suklaata

Yleisöosallistuminen toimii huonosti, jos ylei-

sölle on epäselvää, kuinka paljon voi osallistua ja 

miten. se toimii vielä huonommin, jos ideana on, 

että osallistumalla yleisö todistaa itseään vastaan, 

allekirjoittaa omat syytöksensä.

rehellisyyden nimissä on pakko tunnustaa, et-

tä nämä teoksen merkitykseen liittyvät valituk-

sen aiheet eivät ole todellinen syy, miksi petyin 

esitykseen. Loppujen lopuksi olisin vain halunnut 

nähdä vähän sitä »shokeeraavaa, jopa väkivaltais-

ta» meininkiä, mitä meille luvattiin. tämä ei eh-

kä kuulosta kovin ylevältä, mutta omatuntoni on 

puhdas. se olisi ollut vain teatteria.

Vielä viimeinen pettymys. Esityksen esittely-

tekstissä sanotaan: »Naura näyttelijöiden kans-

sa, naputa jalallasi musiikin tahtiin, syö suklaata, 

käänny vierustoverisi puoleen.» En saanut suk-

laata, vaikka jotkut saivat. törkeää! törkeyden 

huippu!

  Tim Crouch: The Author
Näytelmä 
Ohjaus: Karl James & a smith 
Tuotanto: »news from nowhere» 
Helsingin Juhlaviikoilla 1.9. ja 2. 9. 2010.

teksti juhana Pettersson

kuva stePhen cummiskey

Liian pitkälle, ei tarpeeksi pitkälle

»pidän väkivaltaisista 
elokuvista ja video-
peleistä. Ymmärrän, 
että se on fiktiota, ja 
että oikeasti nämä 
asiat ovat väärin.»

Näyttelijät soluttautuneena yleisön joukkoon. Näyttämöä ei esityksessä ole ollenkaan.
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teksti hinriikka lindqvist

kuva ene-liis semPer

Mitä tapahtuu taiteelle kun raha määrää 
sisällön? 

Tallinnalaisen teatteriryhmä teater No99:n esi-

tys Kuidas seleta pilte surnud jänesele eli Kuinka 

selittää kuvia kuolleelle jänikselle on ravisteleva 

esitys nykykulttuurin tilasta Virossa. teoksen kriit-

tinen näkökulma on helposti yleistettäessä mihin 

vain valtioon, jossa taide porskuttaa apurahojen 

ja valtion tukien varassa ja kulttuuri määritetään 

sen mukaan, mikä on politiikan peluulle edullisin-

ta kyseisellä hetkellä. Esityksen ovat ohjanneet 

ja ideoineet Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper, ja sitä 

esitettiin elokuussa teatterikesä –festivaalilla 

tampereella.

Esitys pohjaa taiteilija Joseph Beuysin kuului-

saan performanssiin vuonna 1965. siinä Beuys 

kiersi kuollut jänis sylissään ympäri omaa näytte-

lyään ja selitti hartaudella jokaista taideteostaan.

Konteksteja, viitteitä ja lainauksia edestakaisin 

heittelevä esitys ei ainoastaan yritä kaivaa jyviä 

akanoista − eli kuka on eniten lukenut, kuka parhai-

ten osaa ulkoa taidehistoriansa −, mutta se myös 

leikkii huvittavasti ja hivenen julmastikin kulttuu-

ristereotypioilla. Viron yhteiskunnallista kehitystä 

Teatterikesän tarina kulttuurista
käsitellään sen kautta, millaisiin idioottimaisuuk-

siin taiteilijat joutuvat taipumaan rahan mahdin 

sanellessa ehdot. koko esityksen läpi pauhaava 

kysymys on, mitä »järkevä kulttuuri» oikeastaan 

on. Lavalla kulttuuriministeri pyrkii selittämään 

asioita diplomaattisen rationaalisesti. typerää 

ja lapsellista ministeriä kirjaimellisesti kustaan 

suoraan silmään.

Esityksen tanssikohtaukset ovat Mart Kangron 

luomuksia. Hurmoksellisinta koko esityksessä on 

urheilukulttuurin absurdiutta toitottava näytös, 

joka on sekoitus plastisuutta ja alkeellisinta per-

formanssihuuhaata. kaikessa älyttömyydessään 

kohtaus alleviivaa epämääräistä rajaa, joka hal-

linnollisten elimien puolesta yritetään urheilun 

ja taiteen väliltä pyyhkiä pois. samalla huomio 

kiinnittyy katsojaan, joka on tullut seuraamaan 

teatteria, pyhää taidetta, ja joka päätyykin fa-

nittamaan urheilusuoritusten totisuutta täynnä 

aggressiota, suorituspainetta ja täydellisyyden 

tavoittelua. tämä kuvaelma liitetään suoraan 

teat terikulttuuriin, tähän näyteperformanssiryh-

mään, jolla urheilusta toisinnettu hölmöys, angsti 

ja pelko epäonnistumisesta ilmenevät epätoivoi-

sena väkisin yrittämisenä.

Esitys nauraa sekä teatterikonventioille että 

taiteen seuraamisen tapakulttuurille. Ihmette-

lyyn osallistuvat ihmisen kokoiset jänikset, jotka 

saapuvat lavalle katsomaan taideteoksia ja pää-

tyvät pyörittelemään silmiään kuolemankielissä 

koheltavalle muka-improvisoivalle taidehörhöpo-

rukalle. jänisten äimistely tuntuu ulottuvan kat-

somoon asti, ja tätä kautta esitys kyseenalaistaa 

myös katsojien kyvyn määrittää katsomansa tai-

teeksi.

Kysymykseen taiteen olemuksesta ei vastata. 

Lopussa rahat loppuvat ja esiintyvä ryhmä joutuu 

pakkaamaan teatterin kasaan ja lopettamaan toi-

mintansa. teatterilta vaadittava empatia-arvo on 

saavutettu, vaikkei esityksen sisäinen maailma 

kulttuurimäärärahoja myöntänytkään.

200 sANAA

teater No99 (Viro): Kuidas seleta pilte surnud 

jänesele, idea, ohjaus, tuotanto, skenografia 

ja puvustus tiit ojasoo ja Ene-Liis semper, 

tanssit Mart kangro, dramaturgia Eero Ep-

ner, rooleissa rasmus kaljujärv, risto kübar, 

Andres Mähar, Mirtel pohla, jaak prints, Gert 

raudsep, Inga salurand, tambet tuisk, Mari-

ka Vaarik ja sergo Vares, tampereen teatteri-

kesä teatterimonttu 3. – 4.8.2010.

Virolaisessa näytelmässä »Kuinka selittää 
kuvia kuolleelle  jänikselle» taiteilijat 

joutuvat taipumaan vaikka mihin.
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Ihmisen kokoinen 
ihminen

OoPPera Skaalan Madame de Sade on Juha T. Kos-

kisen säveltämä ja Janne Lehmusvuon ohjaama 

teos, Yukio Mishiman samannimisen näytelmän 

pohjalta. se kertoo sadismin isänä tunnetun Mar-

kiisi de Saden vaimon tarinan.

Madame de saden aikana itse markiisi jää 

näyttämön ulkopuolelle. Hän on jättiläinen, jo-

ka varjostaa kaikkien läheistensä elämää. tässä 

näytelmä tekee samoin kuin useimmat muutkin 

tulkinnat aiheesta. De sade on elämää suurempi, 

paheellinen, shokeeraava, hirvittävä, voimallinen 

ja paholaismainen hahmo. Eräänlainen pahuuden 

suurmies.

Elämänkerrallisen materiaalin ja de saden omi-

en kirjoitusten valossa hän näyttäytyy kuitenkin 

ihmisenä siinä missä muutkin ihmiset. kirjeissään 

hän valittaa jatkuvasti rahahuolistaan. Vaimol-

leen hän äyskähtelee niin kuin ainakin mies, joka 

on istunut vähän liian kauan vankilan seinien si-

säpuolella. Helvetin ruhtinaaksi hän on kiinnos-

tunut aika arkisista asioista.

Historiallinen de sade näyttäytyy miehenä, jo-

ka halusi tulla tunnetuksi älykkönä ja kirjailijana. 

kirjallisten lahjojen puute on tuskallisen selvää 

silloin, kun lukee niitä hänen teoksistaan, joihin 

ei liity seksi. Hän oli parhaimmillaan ideoidessaan 

sekopäisiä ja rikollisia seksiakteja, mutta sellai-

sella meiningillä ei vielä hänen aikanaan päässyt 

filosofiksi. Niinpä hän yritti tuottaa säädyllisem-

pää tekstiä, mutta silloin hänellä ei ollut mitään 

sanottavaa.

Historiallinen de sade on traaginen hahmo, 

mutta sellaisena hän ei ole yhtään sen suurempi 

kuin kukaan muukaan. Vasta Yukio Mishiman kal-

taiset, jälkipolvien uudelleentulkitsijat ovat teh-

neet hänestä jättiläisen ihmisten keskuudessa.

juhana Pettersson

200 sANAA
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Totalitarismin rallit 
eivät tartu

Helsingin kauPunginteatterin musikaali Wicked 

eroaa teoksen maailmalla aiemmin nähdyistä ve-

risoista siinä, että sen ruotsalaisen ohjaajan on 

annettu tehdä jossain määrin omintakeinen teos.

Hans Berndtssonilla on ollut vapaudet päättää 

musikaalin lavastuksesta ja muusta estetiikasta 

vapaasti. Lisäksi hän on käsiohjelman mukaan 

ujuttanut tarinaan »hiuksenhienoja kaikuja» suo-

men historiasta.

Niin hiuksenhienoja kaiut olivat, etten minä ei-

vätkä seurueessani olleet katsojat niitä kuulleet. 

kuitenkin juuri Gregory Maguiren ja Winnie Holtz-

manin luoma tarina on Wickedin parasta antia.

Näytelmä on eräänlainen päällekirjoitus  L. 

Frank Baumin 1900 ilmestyneestä romaanista 

Ozin velho ja kertoo tapahtumat, jotka johtavat 

klassikkokirjan poliittiseen tilanteeseen.

tarina on yhdysvaltalaisille kovin tuttu vuoden 

1939 musikaalielokuvasta Ihmemaa Oz.

Eritoten lapsiyleisöön vetoava Wicked on tari-

na kahden naisen ystävyydestä. kaupunginteat-

terin versiossa se saa hetken homoseksuaalisiakin 

piirteitä. tärkeäksi teemaksi nousee kuitenkin to-

talitarismin ja rasismin vastustaminen.

Ajankohtaiset eläinten oikeudet ovat esillä, 

kun velhon fasismihallinto vangitsee ja vaientaa 

eläimet, yhteiskunnan pohjasakan.

Maria YliPään näyttelemä noita Elphaba nousee 

fasismia vastaan, kun taas tämän ystävä Galinda 

(Anna-Maija Tuokko) myötäilee diktaattoria mu-

kavuudenhalunsa vuoksi.

Esitys on näiden kahden naisen show, ja vielä 

enemmän tuokon. on makuasia, kumman laula-

misesta enemmän pitää. Ylipää näyttelee hieman 

sisäänpäin, kun taas tuokko jatkaa hänelle omi-

naista bimbon roolin korostamista.

tuokon soisi esittelevän joskus repertuaariaan 

laajemmin.

Elphabaan rakastuvaa prinssiä näyttelevä 

Tuukka Leppänen tekee hienon työn näyttelijä-

nä, laulajana ja myös tanssijana.

Ikävä kyllä Rebecca Evannen koreografia ei lain-

kaan hyödynnä lukuisia erinomaisia tanssijoita, jot-

ka kuoroon on kiinnitetty. Myös esityksen laulut 

ovat melko yhdentekeviä; tarttuvia ralleja ei kuulla.

Ursula Salo näyttelee vaikuttavasti diktaattorin 

käsikassaran roolin, ja Antti Langin Boq näytelmän 

traagisimpana henkilönä jää mieleen. Enemmän 

tilaa olisin toivonut upeasti laulavan Vuokko Hova-

tan vahvasti tulkitsemalle Elphaban pikkusiskolle.

Lavastus on vaikuttava, mutta jää silti hieman 

pahviseksi. suuren näyttämön tekniikkaa olisi voi-

nut käyttää enemmänkin. Huikean valosuunnitte-

lun ansiosta esteettinen vaikutelma on kuitenkin 

erinomainen.

ari lahdenmäki

Wicked. Helsingin kaupunginteatterin 

suuri näyttämö. sävellys ja lyriikat stephen 

schwartz, käsikirjoitus Gregory Maguiren 

romaanin pohjalta Winnie Holtzman, suo-

mennos Liisa ryömä, laulujen suomennos 

sami parkkinen, ohjaus Hans Berndtsson, 

koreografia rebecca Evanne, kapellimestari 

kristian Nyman, lavastus Mikael Varhelyi, 

valot palle palmé, puvut Elina kolehmainen. 

rooleissa mm. Maria Ylipää, Anna-Maija tu-

okko, tuukka Leppänen, ursula salo, Vuok-

ko Hovatta, Antti Lang ja Eero saarinen.

Yukio Mishima & Juha T. Koskinen: Madame 

de Sade. ohjaus: janne Lehmusvuo. kapelli-

mestari: Eva ollikainen. tuotanto: ooppera 

skaala. 11.8. ja 13. – 15. 8. 2010 korjaamolla

Essi Luttinen (etualalla) on itsensä 
kieltämisestä tyydytystä saava 
Madame de Sade. Taustalla reipas-
henkisemmin masokistisen siskon 
roolissa Mari Palo ja Yukio Mishi-
man roolissa Thomas Freundlich.

aitioPaikka
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teksti eero hirvenoja

Uusissa ranskalaiselokuvissa on rajana 
vain mielikuvitus. 

Ranskaa on totuttu Pitämään elokuvan alal-

la edelläkävijänä, onhan sillä perinteitä aivan 

keksinnön syntyajoilta eli Lumieren veljeksistä 

lähtien. 

Elokuvateorian ja koko taiteenlajin ymmär-

ryksen kannalta tärkeä, erityisesti ohjaajan mer-

kitystä korostanut auteur-ajattelu syntyi sekin 

ranskassa, Cahiers du cinéma -lehden piirissä 

1950-luvulla. tuolloin julkaisuun kirjoittivat esi-

merkiksi Francois Truffaut, Jean-Luc Godard ja 

Eric Rohmer, joiden omat työt muodostivat vuo-

sikymmenen lopulta lähtien niin kutsutun uu-

den aallon perustan. 

Nyt, puoli vuosisataa uuden aallon läpimur-

ron jälkeen ranskassa on vain vähän elokuvante-

kijöitä, joiden tuotanto täyttää vakavasti otetta-

van auteurin tunnusmerkit.

Yksi poikkeus on tinkimätön visionääri Gaspar 

Noé, jonka kaikki elokuvat ovat kohahduttaneet 

ja jakaneet mielipiteitä. Hänen uusin ohjaus-

työnsä Enter the Void ei ole poikkeus. 

Vimmaisesti etenevä elokuva alkaa tokiossa 

asustavan parikymppisen amerikkalaisen pikku-

diilerin oscarin (Nathaniel Brown) mielet räjäyt-

tävällä huumetripillä. se on vasta alkusoittoa. 

Hurjimman trippinsä oscar kokee sen jälkeen, 

ELokuVANurkkA

Ranskalainen kattaus Gaspar Noén Enter the Void 
muuttuu vielä psykedeelisemmäksi 

silloin, kun ruvetaan trippailemaan.

kun hän kuolee poliisin luotiin paikallisen baarin 

vessassa. Hörhökaverin puheet buddhalaisesta 

sielunvaelluskäsityksestä käyvät toteen, ja pian 

oscarin henki vaeltelee levottomana tokion yllä 

palaten välillä traumaattisen lapsuuden tuoki-

okuviin. oscarin insestiset mieltymykset saavat 

eräänlaisen täyttymyksen, kun hän syntyy uudel-

leen siskonsa (Paz de la Huerta) lapsena. 

Visuaalisesti (ja muutenkin) haastava Enter the 

Void saattaisi olla vieläkin häkellyttävämpi leffa-

trippi, jos sen katsoisi joidenkin päihdyttävien ai-

neiden vaikutuksen alaisena…

Omanlaisensa virtuoosi ranskalaisista eloku-

vantekijöistä on Delicatessenin (1991) ja Amélien 

(2001) ohjaaja Jean-Pierre Jeunet. Hänen kuudes 

pitkä elokuvansa Micmacs on tekijälleen tyypil-

lisesti kirkkaissa väreissä kylpevä ja kuvallisesti 

tyylittelevä aikuisten satu. 

tarinan keskushenkilön Bazilin (Dany Boon) 

elämän suuret tragediat ovat epäsuorasti ase-

teollisuuden aiheuttamia: isä kuoli raivatessaan 

maamiinoja, äiti menehtyi suruun, ja hän itse saa 

sattuman oikusta luodin päähänsä. Henki ei on-

neksi ole niin herkässä. Yhteiskunnan hylkäämien 

eksentristen ystäviensä avulla Bazil päättää an-

taa opetuksen petollisille asekauppiaille. 

jeunetin elokuva on paikoin naiivi, mutta sa-

malla ilmeisen vilpitön puolustaessaan tavallis-

ten ihmisten oikeuksia.  

Ranskalaisen PoPulaarielokuvan kansainvälises-

ti menestynein nimi Luc Besson aloitti elokuvien 

tekemisen 1980-luvulla. silloin hän lukeutui tyyliä 

sisällön ohi korostaneen Cinema du look -liikkeen 

keskeisiin ohjaajiin, Jean-Jacques Beineixin ja Leos 

Caraxin ohella. Besson oli jo tuolloin kolmikosta 

kaupallisimmin suuntautunut elokuvantekijä, ja 

se on vain korostunut vuosien myötä.

sarjakuvataiteilija Jacques Tardin teoksiin poh-

jautuva Adèle Blanc-Secin uskomattomat seikkai-

lut on viime aikoina pääosin tuottajan tontilla 

viihtyneen Bessonin ensimmäinen oma ohjaustyö 

neljään vuoteen. Louise Bourgoinin itsevarmasti 

näyttelemä Adèle Blanc-sec on menestyskirjailija 

ja peloton maailmanmatkaaja, jonkinlainen tintin 

ja Indiana jonesin naispuolinen vastine. Mieliku-

vituksellisissa seikkailuissaan hän kohtaa esimer-

kiksi muumioita sekä lentoliskon. 

Bessonin elokuvassa on suorastaan feministi-

nen pohjavire. Adèle nimittäin päihittää rohkeu-

dessa ja neuvokkuudessa kevyesti vastakkaisen 

sukupuolen edustajat. tämä ei ole toisaalta suu-

rikaan saavutus, sillä elokuvan mieshahmot ovat 

karikatyyreiksi maskeerattuja pölkkypäitä. 

suurellisesti tuotetun Adèle Blanc-Secin tehos-

teet kestävät vertailun vastaavien Hollywood -tuo-

tosten kanssa – ja jättävät yhtä onton jälkimaun.
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DVD-ArVIo
teksti jouni avelin

Väkivalta on kohtalon muoto
Seksuaalisesta manipuloijasta 
kertova Korpraali McB on makaaberi 
kauhutarina.

Don Siegel ja Clint EastWood tekivät viisi eloku-

vaa. Yhteistyö alkoi, kun universal ehdotti siegeliä 

Rautaisen Cooganin (1968) ohjaajaksi. katsottuaan 

siegelin Varastetut ihmiset (1958) skeptinen East-

wood totesi, että siegel »oli mies, joka pystyy te-

kemään kauhean paljon hyvin vähällä». Yhteistyö 

jatkui elokuvaan Pako Alcatrazista (1979) saakka. 

siegel myös rohkaisi Eastwoodia ohjaamaan, ja 

näyttelipä hän pikkuroolinkin baarimikkona East-

woodin esikoisohjauksessa Yön painajainen (1971). 

Vuosi 1971 oli Eastwoodin uran käännekohta. 

useiden menestyselokuvien ja komediallisen län-

nenmusikaalin Kultarynnäkön iloiset päivät (1969) 

jälkeen hän tunsi tarvetta irtisanoutua sekä väki-

valtaa pehmentävästä huumorista että sankariroo-

leistaan. peräjälkeen samana vuonna valmistuivat 

Korpraali McB, Yön painajainen ja psykopaattisen 

antisankarin muotokuva Likainen Harry, jonka oh-

jaustyötä tarjottiin ensin Eastwoodille. 

EastWood toi Siegelin Kourallinen dynamiittia 

(1970) kuvauksiin Albert Maltzin elokuvakäsikir-

joituksen Thomas Cullinanin romaanista The Begui-

led. Eastwood oli lukenut käsikirjoituksen yhdessä 

yössä ja myös siegel innostui tästä synkästä ja vä-

kivaltaisesta tarinasta. käsikirjoituksen onnellinen 

loppu oli kuitenkin muutettava, ja siegel jopa esitti 

Maltzille Roman Polanskin Rosemaryn painajaisen 

(1968) osoittaakseen, millaista tunnelmaa he haki-

vat. Vastahakoinen Maltz heitettiin hankkeesta 

ulos. uudet käsikirjoitusversiotkaan eivät tyy-

dyttäneet Eastwoodia ja siegeliä, jotka halusivat 

elokuvaan pahuutta ilman mitään sovitusta. Lo-

Eastwood ja siegel 
halusivat elokuvaan 
pahuutta ilman 
mitään sovitusta.

Pieni Amy (Pamelyn Ferdin) löytää haavoittuneen McBurneyn (Clint Eastwood). 

pullinen versio syntyi vasta kun apulaistuottaja 

Claude Traverse (ilman krediittejä) kirjoitti sen 

kokonaan uusiksi.

työryhmään kiinnitettiin leikkaajaksi kokenut 

mutta valtaosin televisiossa työskennellyt Carl 

Pingitore, musiikista vastasi Lalo Schifrin ja ka-

meratyöstä Bruce Surtees. »pimeyden ruhtinaak-

si» sittemmin kutsuttu Eastwoodin vakiokuvaaja 

surtees teki kokeita kynttilänvalolla ja asensi uni-

versalin äänieristettyyn studioon ikkunoiden ul-

kopuolelle vanhat valokaarilamput, jotka loivat si-

sätiloihin äärimmäisen kirkasta ja valkoista valoa. 

Korpraali McB on makaaberi kauhutarina Roger 

Cormanin ja Edgar Allan Poen hengessä. Louisi-

analaisen sisäoppilaitoksen saleja vartioivat suu-

ret muotokuvat, kynttilät lepattavat hämärissä 

käytävissä, kartanoa ympäröi vitaalisuudessaan 

kauhistuttava ja kostea luonto.

jalkaan haavoittunut jenkkikorpraali pelaste-

taan sisäoppilaitokseen Yhdysvaltain sisällisso-

dan loppumelskeissä. patologinen valehtelija ja 

demonisen seksuaalinen McBurney tärvelee pie-

nen yhteisön rauhan. Hän lumoaa naiset ja tuo 

päivänvaloon heidän tukahdutetut toiveensa ja 

pelkonsa. johtajattaren seksuaaliset fantasiat 

saavat näynomaisia, uskonnollisia muotoja. 

Lähes kannibalistisessa aktissa naiset lopul-

ta amputoivat McBurneyn haavoittuneen jalan, 

mutta hänen seksuaalinen manipulaationsa jat-

kuu raajarikkonakin. korpraali löytää todisteet 

johtajattaren ja hänen veljensä insestisestä suh-

teesta. »Viimeisellä ehtoollisella» McBurneylle 

tarjotaan illallinen, joka sisältää myrkkysieniä. 

Naisyhteisö löytää uudelleen yhteisymmärryksen 

tämän uhrauksensa kautta.

Korpraali McB on synkkyydessään lähes ehdo-

ton kertomus väkivallan mahdista. Eastwoodin 

mukaan se kertoo »sokean kohtalon arvoituksel-

lisista aikaansaannoksista». todellisuudessa itse 

väkivalta on tuo kohtalo. tarkkanäköisesti East-

wood onkin verrannut Korpraali McB:tä kostowes-

terniinsä Armoton (1992). korpraali McB floppasi 

täydellisesti ja tuotti vain miljoona dollaria. se 

kuitenkin loi pohjaa Eastwoodin työlle auteurina 

ja hänen myöhemmille antisankarikuvauksilleen. 

Kirjallisuutta

Eliot, Marc: Clint Eastwood. Viimeinen cowboy. Suom. 

Seppo Hyrkäs. wsoy, Helsinki, 2010.

Schickel, Richard: Clint Eastwood. Elämä ja elokuvat. 

Suom. Tarmo Haarala. Art House, Helsinki, 2004.

Don Siegel: Korpraali McB (The Beguiled). 

kuvaformaatti: 16:9 Anamorphic Full Frame. 

kuvasuhde: 1.78:1. kesto: 1 h 40 min. thomas 

Cullinanin romaanin The Beguiled (1966) 

pohjalta käsikirjoituksen laatineet john B. 

sherry (Albert Maltz) ja Grimes Grice (Irene 

kamp). Elokuvaaja: Bruce surtees. Musiik-

ki: Lalo schifrin. pääosissa: Clint Eastwood, 

Geraldine page, Elisabeth Hartman. Future 

Film oy, 2009.
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200 sANAA

Olivier Assayasin elokuva Carlos sisältää 
modernin terrorismin historian pitkän 
oppimäärän.

Elokuun loPulla järjestetyn Espoo Ciné -festi-

vaalin päätösviikonloppuna oli harvinainen tilai-

suus nähdä kuuluisasta vasemmistoterroristista 

kertova elokuva Carlos täydessä viiden ja puolen 

tunnin mitassaan. Vastikään uudelleen avatussa 

kino tapiolassa järjestetty näytös oli myyty lop-

puun jo useita päiviä etukäteen. paikalle uskaltau-

tunut yleisö jaksoi istua esityksen läpi kiitettävän 

sitkeästi. oli näytöksessä sentään kaksi väliaikaa.

ranskalaisen Olivier Assayasin ohjaama Carlos 

esitettiin ensi kertaa toukokuussa Cannesissa, 

ja samoihin aikoihin kolmeosaisena minisarjana 

ranskan televisiossa. Elokuvan suppeampi versio 

on tulossa näillä näkymin teatterilevitykseen suo-

messa ensi keväänä.

Carlos, oikealta nimeltään Ilich Ramirez San-

chez, syntyi Venezuelassa vuonna 1949. jo var-

hain vasemmistolaisen maailmankatsomuksen 

omaksunut keskiluokkaisen perheen poika kiin-

nostui opiskeluaikoinaan erityisesti palestiinan 

kysymyksestä. 

1970-luvun alussa Carlos liittyi palestiinan va-

pautuksen kansanrintamaan. joulukuussa 1975 

hän johti aseellista rynnäkköä Wienissä pidettyyn 

öljymaiden järjestön opEC:in kokoukseen. seuran-

nut panttivankitilanne ei sujunut aivan suunnitel-

lusti, mutta yhtä kaikki Carlosista tuli tämän jäl-

keen tunnettu ja pelätty. Hänet muistetaan myös 

liikanimellä »sakaali». 

panttivankidraaman jälkeen Carlos piileskeli 

vuosikausia eri Itä-Euroopan ja Lähi-idän sosialis-

Vallankumous, 
naisia ja aseita

teksti eero hirvenoja

Carlos alkaa epäillä, ettei lentokoneen kaappaaminen suju 
ihan niin hyvin kuin olisi voinut toivoa.

tisissa maissa. Hänestä tuli marxilaisen maailman-

vallankumouksen puolesta taistellut palkkasoturi, 

joka organisoi terrori-iskuja eri puolille maailmaa. 

Carlosilla oli läheisiä yhteyksiä esimerkiksi länsi-

saksalaisiin äärivasemmistolaisiin ryhmiin. 

Maineestaan huolimatta Carlos oli lopulta vain 

kylmän sodan pelinappula. Neuvostoliiton hajot-

tua liittolaiset hupenivat nopeasti. 1990-luvun 

alussa Carlos asui sudanissa. sieltä pitkään etsit-

ty lainsuojaton luovutettiin ranskalaisille viran-

omaisille vuonna 1994. 

Carlos istuu ranskassa elinkautista tuomiota 

kahden sikäläisen salaisen palvelun agentin mur-

hasta vuonna 1975. osa häntä vastaan suunna-

tuista oikeustoimista on yhä kesken. 

Assayasin elokuvan nimihenkilö (Carlosin tavoin 

Venezuelassa syntynyt Edgar Ramirez) on itsetie-

toinen ja äkkipikainen suoran toiminnan mies, joka 

kertoo aseiden olevan ruumiinsa jatkeita. Hänet 

esitellään myös melkoisena machona ja playboyna. 

Carlos oli maineensa huipulla naimisissa sak-

salaisen Magdalena Koppin (elokuvassa Nora 

von Waldstätten) kanssa, mutta samaan aikaan 

hänellä oli lukuisia satunnaisia naissuhteita. 

Carlosin nykyinen vaimo on hänen ranskalainen 

puolustusasianajajansa. kaksikko on viritellyt oi-

keusjuttuja Assayasin elokuvaa vastaan.

Carlosin toimia seurattiin aikanaan tarkkaan 

kansainvälisissä medioissa. Hän ei kuitenkaan 

ole saavuttanut lähimainkaan samanlaista ta-

runhohtoista mainetta kuin toinen latinalais-

amerikkalainen vallankumoustaistelija, Ernesto 

»Che» Guevara. Yksi syy lienee, että Carlos on yhä 

elossa. joka tapauksessa Carlosin kasvoja ei usein 

näe t-paidoissa ja julisteissa. 

Steven Soderberghin ohjaama kaksiosainen, 

yhteensä yli neljätuntinen Che (2008) on pohjim-

miltaan idealistinen, nimihahmonsa henkilökult-

tia osaltaan ylläpitävä teos. Assayasin mukaan 

Carlos-elokuvan tarkoituksena on puolestaan ol-

lut raottaa mystisyyden verhoa Carlosin henkilön 

ympäriltä. 

soderberghin elokuvassa pääosaa näytelleen 

Benicio Del Toron jyhkeä roolisuoritus jätti kaiken 

muun varjoonsa. Harva luultavasti edes muistaa, 

että myös ramirez näytteli kyseisessä elokuvassa. 

Carlosissa ramirezin roolityö on loistokas, mut-

ta sen lisäksi tilaa on annettu tapahtumien kehit-

telylle ja muille henkilöhahmoille. sivuhahmoista 

mieleenpainuvimpia on opECin panttivankidraa-

maan osallistunut höyrypäinen saksalaisterroristi 

»Nada» (Julia Hummer). 

Ohjaaja Assayas lähti mukaan Carlos -projektiin 

vasta pitkän harkinnan jälkeen. Vaikka lopputulos 

on kaikin puolin laadukas, elokuvasta heijastuu 

tilaustyön leima. Näin massiivinen tuotanto ei 

liene pääosin intiimejä draamaelokuvia tehneen 

Assayasin aivan ominta aluetta. 

Carlosissa käytetään huomattavan paljon aikaa 

kuvaamalla eri henkilöiden matkantekoa maasta 

toiseen. tämä on sikäli perusteltua, että Carlos ja 

hänen ryhmänsä jäsenet tekivät paljon »työmat-

koja». Elokuvan sujuvuuden kannalta tämä ei kui-

tenkaan ole ollut paras ratkaisu. 

kaikesta huolimatta Carlos kannattaa katsoa 

mahdollisuuksien mukaan pitkänä versiona, sillä 

teatterilevitykseen leikattu elokuva on tiettävästi 

alle kaksi ja puolituntinen torso. 

 Carlosin lyhyemmän version Suomen ensi-ilta on
7. 1. 2011.
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sodankylän elokuvajuHlat järjestettiin 
tänä vuonna (16. – 20. 6.) jo 25. kerran. Fes-
tivaaleilla nähtiin niin säestettyjä mykkäelo-
kuvia, koti- ja ulkomaisia klassikkoelokuvia 
kuin syksyn ensi-iltaelokuviakin. Tarjonta oli 
jälleen monipuolista ja laadukasta.

Ulkomaisia päävieraita olivat ohjaajat Te-
rence Davies Iso-Britanniasta, Pedro Cos-
ta Portugalista sekä Samuel Maoz Israelis-
ta. Yksi päävieraista oli lisäksi kotimainen 
näyttelijälegenda Vesa-Matti Loiri. Eloku-
vajuhlilla vierailivat myös espanjalainen Ja-
vier Rebollo, turkkilainen Pelin Esmer ja 
italialainen Pietro Marcello; kaikki kolme 
ovat ohjaajia.

Festivaaleilla on aina ollut kansainväli-
nen painotus, mutta tänä vuonna kotimai-
nen elokuva oli tavallista vahvemmin esillä. 
Mukana oli useita kotimaisia elokuvanteki-
jöitä, kuten ohjaaja-näyttelijä Kari Väänä-
nen, ohjaaja Saara Cantell ja näyttelijä Ville 
Virtanen.

Elokuvakirjallisuuden nimistä paikalla 
olivat englantilainen David Robinson sekä 
ranskalainen Bernard Eisenschitz.

Sodankylä-palkinto 
Anssi Mänttärille

Sodankylän elokuvajuhlien perinteeseen 
kuuluvat aamukeskustelut, joita johtaa fes-
tivaalijohtaja Peter von Bagh. Keskuste-
lut houkuttelivat suuren salillisen ihmisiä 
kuuntelemaan. Vieraista aamukeskusteluissa 
olivat eri päivinä Vesa-Matti Loiri, Terence 
Davies, Pedro Costa ja David Robinson. Kes-
kusteluissa käytiin läpi vieraiden elokuvauraa 
sekä koko elämää lapsuudesta ja nuoruudes-
ta alkaen.

Yhtenä aamuna nähtiin ja kuultiin myös 
paneelikeskustelu, jossa suomalaiset eloku-
vantekijät keskustelivat aiheesta »kotimaisen 
elokuvan suomalaisuus». Paneelia johti Yle 
Fiktionin draamapäällikkö, tuottaja Liselott 
Forsman. Keskustelussa näyttelijä Kari Vää-
nänen totesi, että suomalaisten ei olisi hyvä 
matkia muita kulttuureita. Väänänen haluaa  

sen sijaan nähdä elokuvia, jotka kertovat 
»meidän heimosta».

Festivaali on myöntänyt vuodesta 1988 
lähtien Sodankylä-palkinnon henkilölle, 
joka on edistänyt merkittävästi suomalais-
ta elokuvakulttuuria. Tänä vuonna palkin-
to myönnettiin ohjaaja Anssi Mänttärille.

»Se henkilökohtainen ja intiimi ihmis-
elämän havainnointi, jota Anssi Mänttäri 
on harjoittanut useissa charmikkaissa teok-
sissaan, kuuluu harvinaiseen ilmaisurekis-
teriin, jonka arvo nousee vuosi vuodelta», 
perusteluissa kiiteltiin. Mänttäriä luonneh-
dittiin myös Sodankylän elokuvajuhlien al-
kuräjähdyksen aiheuttajaksi. Festivaalit oli-
vat juuri hänen ideansa.

Tänä vuonna festivaaleilla esitettiin kolme 
Mänttärin elokuvaa: Huhtikuu on kuukausis-
ta julmin (1983), Kuningas lähtee Ranskaan 
(1986) sekä Palkkasoturi (1997).

Aiempina vuosina Sodankylä-palkinnon 
ovat saaneet muun muassa ohjaaja Matti Kas-
sila, näyttelijä Kati Outinen, elokuva-arkiston 
tutkija Pentti Pajukallio sekä useat  muut.

teksti riikka ylitalo

kuvat  santeri haPPonen ja Pilvi keto

Jo 25 vuotta elokuvia
yöttömässä yössä

Juhlavuosi toi Sodan-
kylän elokuvajuhlille 
ennätysyleisön. Juhlien 
historia oli vahvasti 
esillä, ja Sodankylä- 
palkinto myönnettiin 
festivaalien idean isälle.

Elokuvia esitettiin 
kellon ympäri, 
näytöksiä oli noin 120.

Menneiden festivaalien julisteita oli esillä 
portaikossa, jossa jonotettiin elokuviin.
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soDANkYLä

Festivaalin ja Euroopan historiaa

Elokuvajuhlilla paneuduttiin festivaalin 
omaan historiaan: Peter von Baghin uu-
desta suurtyöstä Sodankylä ikuisesti (2010) 
 esitettiin puolitoistatuntinen pilotti sekä var-
sinaisen sarjan ensimmäinen jakso.

Siinä nousevat vahvasti esiin toinen maail-
mansota ja muut Euroopan 1900-luvun his-
torian traagiset vaiheet, jotka olivat keskei-
siä Sodankylän alkuaikojen ohjaajavieraiden, 
kuten puolalaisten Jerzy Kawalerowiczin 
ja Krzysztof Zanussin tai neuvostoliit-
tolaisten Andrei Smirnovin ja Aleksei 
Germanin tuotannossa. Sodankylä ei tun-
nu olevan periferiassa vaan kaiken keskellä. 
Syrjässä se ei ollut toisessa maailmansodas-
sakaan: Lapin sodassa saksalaiset hävittivät 
Sodankylän maan tasalle.

Von Bagh on lisäksi kirjoittanut elokuva-
juhlien historiikin Sodankylä ikuisesti (WSOY 
2010), joka sekin sisältää muun muassa ulko-
maisten mestaritekijävieraiden haastatteluja.

Festivaalin taiteellisen toimikunnan jäse-

nistä elokuvajuhlilla esiintyi von Baghin lisäksi 
Mika Kaurismäki, joka esitteli ohjaamansa 
elokuvan Haarautuvan rakkauden talo (2009).

Mykkäelokuvat 
suurimpia vetonauloja

Elokuvajuhlien suosituimpia esityksiä olivat 
elävällä musiikilla säestetyt mykkäelokuvat. 
Eniten yleisöä sai Erich von Stroheimin 
Iloinen leski -elokuvan (1925) esitys. Se esi-
tettiin isossa teltassa, ja sitä säesti hollanti-
laisorkesteri Orchestra da Camera Oscura. 
Orkesterin kapellimestarina toimi Maud 
Nelissen, joka oli myös säveltänyt musiikin. 
Kotimaisista elokuvista suosituin oli Joonas 
Berghällin ja Mika Hotakaisen Miesten 
vuoro, joka esitettiin viimeisenä iltana ylei-
sön toiveuusintana.

Esityspaikkoja oli tänä vuonna neljä: elo-
kuvateatteri Lapinsuu, Kitisenrannan kou-
lu, suuri sirkusteltta sekä uutena pikkutelt-
ta. Elokuvia esitettiin edellisvuosien tapaan 
kellon ympäri, kaikkiaan yli 80, ja näytöksiä 
oli yhteensä noin 120. Elokuvajuhlien kävijä-
määrä oli yli 25 000; suurempi kuin minään 
aikaisempana vuonna.

Ohjelmatarjonta ei rajoittunut pelkästään 
elokuviin ja niiden tekijöihin tutustumiseen. 
Hotelli Sodankylässä järjestettiin neljänä il-
tana festivaaliklubi, jossa kuultiin laadukasta 
musiikkia. Esiintyjiä olivat Ismo Alanko Te-
holla, Anssi Mänttäri and small talkin’ boys, 
Cleaning Women ja Anssi Tikanmäen orkes-
teri (ATO).

Orpolasten tarina liikutti

Omia suosikkejani yhdestätoista katsomas-
tani elokuvasta olivat Jörn Donnerin oh-
jaama Kuulustelu (2009) ja Saara Cantellin 
Kohtaamisia (2009). Ulkomaisista elokuvista 
suurimman vaikutuksen teki elokuva Melody 
for a Street Organ (2009), jonka on ohjannut 
nykyisen Moldovan alueella syntynyt Kira 
Muratova. Muratovan oli tarkoitus olla yk-
si festivaalien päävieraista, mutta hän joutui 
perumaan vierailunsa.

Donnerin Kuulustelu kertoo desantista 
ja neuvostovakoilijana toimineesta kom-
munistista, Kerttu Nuortevasta (Minna 
Haapkylä). Elokuvassa seurataan hänen 
poliisikuulustelujaan vuosina 1942–1943. 
Näyttelijäntyö on vakuuttavaa ja ihmisen 
moraalisuutta käsitellään mielenkiintoi-
sesta näkökulmasta. Cantellin Kohtaamisia 
puolestaan kuvaa eri-ikäisten naisten elämän 

muuttumista tärkeiden kohtaamisten myö-
tä. Elokuvan tarinat ovat samaan aikaan itse-
näisiä sekä toisiinsa jollakin tavalla liittyviä.

Muratovan Melody for a Street Organ on 
tarina kahdesta orpolapsesta, sisaruksis-
ta nimeltä Nikita ja Aljona. He välttävät eri 
lastenkoteihin joutumisen hyppäämällä pois 
junasta, ja kohtaavat venäläisen elämänme-
non. Joulu on tulossa, ja ihmiset valmistau-
tuvat siihen karnevaalitunnelmassa.

Fantasianomainen mutta todelta vaikut-
tava tunnelma onkin yksi ydinasioista, joka 
jää mieleen Muratovan elokuvasta. Sisarus-
ten kohtalo tuntuu lohduttomalta, mutta 
elokuvan katsominen aiheuttaa ennemmin 
liikutuksen kuin ahdistuksen. Surullisesta 
lopusta huolimatta näytöksestä poistuessa 
ensimmäinen ajatus on se, kuinka hyvä elo-
kuvakokemus Melody for a Street Organ oli.

Olin Sodankylän elokuvajuhlilla vasta 
toista kertaa elämässäni. Festivaalin eksoot-
tinen sijainti, persoonallinen tunnelma sekä 
elokuvista aidosti kiinnostuneet ihmiset saa-
nevat minut ja monet muut paikalle seuraa-
vinakin vuosina. 

Arvostelu Peter von Baghin kirjasta 
Sodankylä ikuisesti sivulla 78.

 Kulttuurivihkojen videoreportaasi elokuvajuhlilta: 
http://www.kulttuurivihkot.fi

Mänttäriä luonneh-
dittiin sodankylän 
elokuvajuhlien 
alkuräjähdyksen 
aiheuttajaksi.

Sodankylää ja 
Fulleria Orionissa
25-vuotias Sodankylän elokuvajuhlat on 

yhtenä teemana kansallisen audiovisu-

aalisen arkiston elokuvateatteri orionin 

syyskaudella. Yöttömän yön elokuva-

juhlissa vierailleiden tähtien elokuvista 

nähdään muun muassa Samuel Fullerin 

Shokkikäytävä, Robert Wisen West Side 

Story ja Jean Rouchin Ranskalainen päivä-

kirja. Ensimmäisenä vuonna sodankylässä 

vieraillut samuel Fuller on ohjelmistossa 

myös omana teemanaan.

Yhden sarjan muodostavat Aki Kauris-

mäen elokuvat, hänkin keskeinen hahmo 

sodankylän elokuvajuhlien historiassa.

kotimaisista nimistä häntäkin voimal-

lisemmin on esillä dokumenttielokuvan 

professuurinsa taideteollisessa korkea-

koulussa vast´ikään päättänyt Kanerva 

Cederström. Hänen yhdentoista oman 

dokumenttielokuvansa lisäksi arkistos-

sa nähdään sarja hänen lempielokuviaan, 

Carte blanche á kanerva Cederström. 

 http://www.kava.fi

Ohjaaja Anssi Mänttäri palkittiin elämäntyöstään.
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ajatellaan, että kuvaaminen lissabonilaisessa 
ghetossa olisi sama asia kuin esimerkiksi se, 
että kuvaisimme Himalajalla», Costa sanoi 
Kulttuurivihkoille Sodankylässä.

Nämä asiat eivät Costan mukaan ole toi-
siinsa verrattavia. Hänen mukaansa eloku-
vien teko on kuitenkin hyvin raskasta sekä 
tekijöille että kuvattaville.

Elokuvajuhlien aamukeskustelussa Cos-
ta kertoikin, että tärkeintä on hänen mieles-
tään kuvaaminen ympäristön ehdoilla. Fon-
tainhas-trilogiaa kuvattaessakaan paikalle ei 
viety koko kuvausryhmää, koska se olisi ollut 
hyväksikäyttöä.

Rohkeasti yleisiä 
käsityksiä vastaan

Trilogian ensimmäinen osa Ossos kertoo 
slummien nuorista asukkaista ja siirtolai-
sista. Elokuvassa seurataan erityisesti itse-
tuhoista teinityttöä, joka synnyttää lapsen ja 
jättää tämän väkivaltaiselle isälleen.

Elokuvan ihmiset elävät alueella, joka on 
jo saanut purkutuomion. Näitä ihmisiä voi 
portugalilaisen kriitikon ja esseistin João 
Bénard de Costan mukaan kuvata vain 
kauhuelokuvan termein zombeiksi, unis-
sakävelijöiksi, vampyyreiksi ja mutanteiksi. 
Ajatusta on myöhemmin jatkettu toteamalla, 
että Ossos on »kauhuelokuva ilman kauhua».

Toinen osa In Vanda’s Room puolestaan 
keskittyy kuvaamaan heroiiniriippuvaisen 

Vandan arjen rutiineja. Elokuva on saanut 
Ranskan kulttuuripalkinnon (Foreign Cine-
aste of the Year) Cannesin elokuvajuhlilla 
vuonna 2002. Näin kävi siitä huolimatta, että 
monet poistuivat tuolloin katsomosta kesken 
elokuvan lehdistönäytöksen.

Monet lähtivät kesken In Vanda’s Room 
-elokuvan esityksen pois myös Sodankylän 
elokuvajuhlilla. Uskoisin, että tämä hidas, 
kolmetuntinen elokuva olisi kannattanut 
esittää toiseen kellonaikaan kuin myöhään 
illalla.

Colossal Youthin päähenkilö on Cap Ver-
den tasavallasta, Afrikasta, kotoisin oleva 
siirtolainen Ventura. Hänen vaimonsa on 
hylännyt hänet, ja elokuvassa kuvataan esi-
merkiksi hänen keskustelujaan naapureiden 
kanssa. Myös visuaaliset elementit kiinnittä-
vät huomion: moni kuva sopisi taideteoksek-
si sellaisenaan. Colossal Youth kilpaili Can-
nesin elokuvajuhlilla vuonna 2006. 

Costa kertoo tekevänsä elokuvia asioista, 
joihin hänellä on yksinkertaisesti mahdol-
lisuus päästä käsiksi. Monista mieleen tu-
levista aiheista hänen on todettava: »access 
denied», pääsy kielletty. Hän tuntuu kuiten-

Ohjaaja kritisoi 
elokuvabisnestä, tekee 

elokuvia köyhyydestä 
ja pyrkii ottamaan 

kuvattaviensa olosuhteet 
huomioon.

teksti riikka ylitalo

pedro Costan kuva elias krohn

Moni kuva sopisi 
taideteokseksi 
sellaisenaan.

Pedro Costalle 
ensisijaista on 
todellisuus

Elokuvassa Ossos 
seurataan slummissa asuvaa 

itsetuhoista teinityttöä.

portugalilainen elokuvaoHjaaja Pedro 
Costa (s. 1959) oli tänä vuonna yksi Sodan-
kylän elokuvajuhlien päävieraista. Viimeksi 
elokuvajuhlilla nähtiin portugalilainen teki-
jä vuonna 1990, jolloin festivaaleilla vieraili 
ohjaaja Manoel de Oliveira.

Pedro Costan elokuvia voisi luonnehtia 
kuvauksiksi karuissa olosuhteissa elävistä 
ihmisistä. Niissä on sekä dokumentaarisia 
aineksia että fiktion piirteitä. Guardian-leh-
dessä Costaa on kutsuttu »maailmaneloku-
van Samuel Becketiksi».

Sodankylän elokuvajuhlilla esitettiin kol-
me Pedro Costan elokuvaa, jotka muodos-
tavat Fontainhas-trilogian. Elokuvia Ossos 
(1997), In Vanda’s Room (2000) ja Colossal 
Youth (2006) ei ole ennen esitetty Suomessa. 
Ne sijoittuvat Lissabonin köyhimpään osaan 
ja kertovat ihmisten syvästä epätoivosta ja 
vieraantumisesta. 

»Minulle on sanottu, että kuvaaminen täl-
laisilla alueilla on liian tuskallista. Tällöin 
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kin luottavan siihen, että hänen ratkaisunsa 
elokuvien teossa ovat onnistuneita.

»Elokuvien teosta on olemassa käsitys, et-
tä jokaisen tehdyn elokuvan pitäisi olla ’suu-
rempi’ kuin edellisen. Pitäisi tehdä enem-
män ja enemmän, mutta itse teen tavallaan 
vähemmän ja vähemmän. Sen voisi ajatel-
la olevan huono asia, mutta en välitä siitä», 
Costa sanoo.

Toinen asia, jota vastaan Costa taistelee, 
on muutoksen ihannointi.

»En pyri muuttumaan elokuvantekijänä 
ja olemaan tuore, vaan pysymään sellaisena 
kuin olen. Tämä on tietysti riskialtista, koska 
kaikkialla puhutaan muutosten tärkeydestä 
ja maailman muuttumisesta.»

Costan elokuvat ovat voimakkaasti yhteis-
kunnallisia. Varsinaista poliittista päämäärää 
hänellä ei kuitenkaan elokuvantekijänä ole.

»Jotain tiettyä päämäärää olennaisempaa 
on se, että elokuvat kohtaavat todellisuuden. 
Elokuvat voivat olla runollisia, haaveellisia 
tai sisältää fantasian elementtejä, mutta tee-
man on aina oltava todellinen», Costa sel-
vittää.

Costan mukaan esimerkiksi Charles 
Chaplinin elokuvat ovat paljon »todempia» 
kuin monet nykyelokuvat. Chaplinin eloku-
vissa nähdään todentuntuisia ihmisiä, auto-
ja, ovia, katuja ja kadunnurkkia – sekä pieniä 
yksityiskohtia, kuten koira.

»Neilikkavallankumous» 
tärkeimpiä vaikuttajia

Pedro Costa on työskennellyt paitsi oh-
jaajana myös kuvaajana, käsikirjoittajana, 
apulaisohjaajana ja tuottajana. Hänen en-
simmäinen ohjaustyönsä O sangue (Blood, 
1989) kertoo kahdesta veljeksestä heidän 
isänsä kuoleman jälkeen. Jo tässä elokuvas-
sa visuaalisuuden merkitys korostuu. Costan 
elokuvissa avautuvia maisemia onkin verrat-
tu 1600-luvulla eläneen hollantilaistaiteilija 
Johannes Vermeerin maalauksiin.

Festivaalien aamukeskustelussa Pedro 
Costa kertoi, että ensimmäinen hänen näke-
mänsä elokuva oli yhdysvaltalainen musiik-
kifantasia Tom Thumb (Peukaloinen) vuodelta 
1958. Ohjaaja oli kiinnostunut eri taiteenla-
jeista jo nuorena:

 »Soitin nuorena kitaraa ja pohdin mu-
siikkialan sopivuutta itselleni, mutta eloku-
vat kiinnostivat lopulta enemmän.»

Costan mukaan hänen kehitykseensä mer-
kittävästi vaikuttanut tekijä oli Portugalissa 
vuonna 1974 tapahtunut niin sanottu neilik-
kavallankumous. Vallankumouksessa nuo-
ret radikaalit vasemmistolaisupseerit saivat 
kaadettua maata hallinneen oikeistolaisen 
sotilasjuntan.

Pedro Costa oli vallankumouksen aikaan 
teini-ikäinen. Hän kokee, että sen jälkeinen 
vapautunut ilmapiiri on vaikuttanut hänen 
uraansa. Hän mainitsee myös henkilökoh-
taisemman vaikuttajan: erään opettajan, jon-
ka kautta Costa tutustui elokuviin ja kirjal-
lisuuteen.

Liika suunnittelu on huono asia

Aamukeskustelussa Costa kertoi myös tun-
temastaan inhosta elokuvabisnestä kohtaan. 
Hän työskenteli elokuvauransa alkupuolella 
kuvausassistenttina ja apulaisohjaajana. Hän 
kyllästyi kuitenkin kaupallisten elokuvien te-
koon ja alkoi kerätä ystäviensä kanssa rahaa 
omaa elokuvaa varten.

Työn tuloksena syntyi vuonna 1994 Cos-
tan toinen elokuva, Casa de Lava (Down to 
Earth). Se kuvattiin Cap Verdessä eli samas-
sa Portugalin entisessä siirtomaassa, josta 
Colossal Youthin päähenkilökin oli kotoisin. 
Casa de Lava kertoo masentuneesta hoita-
jattaresta, joka matkustaa Lissabonista koti-
maahansa Cap Verdeen ja pitää seuraa tajut-
tomana olevalle siirtolaismiehelle.

Costa on säilyttänyt elokuvia tehdessään 
minimalistisen tyylinsä. Häntä ovat myös 
kiinnostaneet samantyyppiset teemat koko 
hänen uransa ajan. Karkeasti voisi sanoa, et-
tä hänen elokuvansa kertovat köyhistä ihmi-
sistä epätoivoisissa tilanteissa.

»Köyhät ihmiset joutuvat jatkuvasti ajat-
telemaan rahan puutetta», Costa totesi aa-
mukeskustelussa.

Ohjaajan mielestä elokuvaa ei pidä suun-
nitella liikaa ennen kuvausten aloittamista. 
Aamukeskustelussa hän korosti taiteellisen 
työn ja kuvaamisen ensisijaisuutta suunnit-
teluvaiheeseen nähden.

Pedro Costaa kuunnellessa ja hänen elo-
kuviaan katsellessa tulee mielikuva ammat-
titaitoisesta, eettisyyden huomioon ottavasta 
elokuvantekijästä. Hänen elokuviaan toivoi-
si esitettävän Suomessa enemmänkin, eikä 
vähiten niiden yhteiskunnallisen sanoman 
leviämisen vuoksi. 

»En pyri muuttumaan 
elokuvantekijänä ja 
olemaan tuore, vaan 
pysymään sellaisena 
kuin olen.»

»Elokuvat voivat olla runollisia, haaveellisia tai 
 sisältää fantasian elementtejä, mutta teeman on aina 
oltava todellinen», linjaa Pedro Costa.
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ElokuvaoHjaaja Saara Cantell oli yk-
si Sodankylän elokuvajuhlien kotimaisista 
kärkinimistä. Hänen toinen pitkä elokuvansa 
Kohtaamisia (2009) on novellielokuva, joka 
koostuu lyhyistä, osittain toisiinsa liittyvistä 
episodeista.

»Olen nyt Sodankylän elokuvajuhlilla tois-
ta kertaa elämässäni. 20 vuotta sitten olimme 
häämatkalla Jäämeren rannalla, ja kävimme 
samalla täällä. Täällä on ihana henki, ja festi-
vaali on hyvin sympaattinen», Cantell kuvaili 
Kulttuurivihkoille.

Poikkeuksellisella tavalla tehty uusi Koh-
taamisia-elokuva on menestynyt useilla elo-
kuvafestivaaleilla.

»Suunnitteluvaiheessa minulla oli useita 
tarinan ituja, joista oli tarkoitus tehdä lyhyt-
elokuvia. Vähitellen huomasin, että tarinat-
han liittyvätkin yhteen», Saara Cantell sanoo. 
Hän korostaa myös tuottaja Outi Rousun 
työn merkitystä Kohtaamisia-elokuvan on-
nistumisen kannalta.

Cantell kertoo rakastavansa novelleja ja 
niissä käytettävää kerronnan tapaa. Tämä nä-
kyy hänen töissäänkin. Kirjoitustyössä hän 
pitää tärkeänä sitä, että tekstiin jää aukko-
kohtia lukijan tai katsojan täytettäväksi.

»Kaikkea ei tarvitse selittää. Toinen asia, 
jota pidän erittäin tärkeänä kirjoittamisessa, 
on hetkessä oleminen.»

Kohtaamisia-elokuvassa on Cantellin mu-
kaan omaelämäkerrallisia aineksia.

»Osa henkilöistä on sellaisia, joilla on sel-
keä esikuva tai esikuvia todellisessa elämässä. 
Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi Martta-
mummo sekä narkkariäiti Emmi.»

Henkilöt 14–78-vuotiaita naisia

Cantell uskoo, että keski-ikäisenä ihminen 
uskaltaa käsitellä töissään itselleen tärkeitä 
asioita. Kohtaamisissa toteutuu hänen mieli-
kuvansa siitä, että on sattumaa, mitä elämäs-
sä kullekin tapahtuu. Lisäksi siinä  korostuu 

muiden ihmisten merkitys ihmisen elämän-
kulussa.

»Jean-Paul Sartren kuuluisan toteamuk-
sen mukaan ’helvetti on toiset ihmiset’. Itse 
ajattelen juuri päinvastoin.»

Cantellin mukaan taidetta tehtäessä ei ole 
syytä erottaa omaelämäkerrallisuutta yhteis-
kunnallisista pyrkimyksistä. Henkilökoh-
tainen on siis poliittista elokuvanteossakin. 
Yhteiskunnallinen päämäärä on joka tapa-
uksessa olennainen:

»Ei kannata tehdä elokuvaa, jos ei ole mi-
tään sanomaa, jota välittää katsojille.»

Saara Cantell on tehnyt aiemmin useita 
lyhytelokuvia sekä yhden pitkän elokuvan, 
lastenelokuvan Unna & Nuuk (2006). Can-
tell on ohjannut lapsia myös Vasikantanssi- 
(2003) ja Rajametsän tarinoita (2004) -tele-
visiosarjoissa.

»Eroa aikuisnäyttelijöiden kanssa työsken-
telyyn ei juuri ole. Lapsia ei ole vaikea ohjata, 
jos näyttelijävalinnat ovat hyviä. Paljon mer-
kitystä on siis castingin onnistuneisuudella.»

Kohtaamisia-elokuvassa päähenkilöt ovat 
hyvin eri-ikäisiä: nuorin roolihenkilö on 
14-vuotias ja vanhin 78-vuotias. Cantell sa-
noo, ettei pitäisi olla merkittävä asia, että 
päähenkilöt ovat juuri naisia.

»Toisaalta tämän tyyppinen elokuva mies-
ten elämästä tulkittaisiin tarinaksi ihmisyy-
destä», hän toteaa.

Tulossa kaksi pitkää elokuvaa

Saara Cantell oli kiinnostunut taidealasta jo 
lapsena. Hän kertoo olleensa 8–16-vuotiaa-
na mukana hyvässä teatterikerhossa. Noin 
15-vuotiaana ohjaaminen alkoi kiinnostaa 
näyttelemistä enemmän.

»Yksi mieleenpainuvimmista elokuvista 
on ollut Wim Wendersin ohjaama elokuva 
Berliinin taivaan alla (1987). Näin sen sellai-
sella hetkellä, jolloin olin itse aivan hukassa 
elämäni kanssa», Cantell sanoo.

»Näkemistäni lyhytelokuvista mainitsisin 
parhaaksi Pirjo Hokkasen ohjaaman elo-
kuvan Matka (1983). Myös muun  muassa 
brasilialaisen Walter Sallesin lyhytelo-
kuvat ovat tehneet minuun suuren vaiku-
tuksen.»

Cantellilla on tällä hetkellä kehitteillä kak-
si pitkää elokuvaa. Toinen niistä sijoittuu su-
kutilalle ja kertoo kolmen naisen elämästä. 
Teoksessa risteilee kolme eri aikakautta. Toi-
sen elokuvan aiheena ovat puolestaan noi-
tavainot 1600-luvulla. Kiinnostavia ja oma-
peräisiä aiheita käsitteleviä elokuvia on siis 
odotettavissa.

Cantellilla on itsellään tulevaisuutta kos-
keva toivomus: »Toivon, että joskus tekisin 
täydellisen lyhytelokuvan.»

Ajatus ei tunnu ollenkaan mahdottomalta. 

teksti riikka ylitalo

kuva elias krohn

Rakkaus novelleihin
synnytti episodielokuvan

Saara Cantell on käyttänyt omaa elämäänsä materiaalina Kohtaamisia-
elokuvassaan, mutta elokuvan sanoma on myös yhteiskunnallinen.

»tämän tyyppinen 
elokuva miesten 
elämästä 
tulkittaisiin  tarinaksi 
ihmisyydestä.»

Saara Cantell Sodankylässä.
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LEVYpALstA
teksti ville forss

Vapaat matkustajat

paanpa:

Avaruuspukuinen mies 

cdr

Luovaja 2010

ous Mal: 

Nuojuva halava cd

preservation 2010

pharaoh overlord: 

Siluurikaudella cd

Ektro records 2010

Levypalstalla pyörähdetään jälleen 
kerran populaarista ponnistavan uuden 
kokeellisen kotimaisen musiikin parissa. 
Ufoja, elektroakustista ambienssia ja 
sähköistä improvisaatiota.

TamPerelaisen Pasi Palosen yhden miehen yhtye 

paanpan edellinen albumi Ihmisen ja koneen väli-

sestä ystävyydestä (Luovaja, 2009) oli koko lailla 

mainio pakkaus elektronista ja akustista naivistis-

ta poppia. Hänen uusin levynsä Avaruuspukuinen 

mies on edeltäjäänsä huomattavasti kokeellisem-

paa ilmaisua edustava teos, jolta varsinaiset pop-

kappaleet puuttuvat lähes tyystin.

tekijänsä omaleimainen soundi ja lakoninen 

puhe/lauluääni on toki välittömästi tunnistetta-

vissa. Avaruuspukuinen mies on eräänlainen kon-

septilevy, jonka tematiikka on lainattu 1970-lu-

kulaisesta suomalaisesta ufokulttuurista. Muun 

muassa ufoaika- ja ultra -lehdistä tuttua arkisen 

kosmista kuvastoa palonen käsittelee kuivan hu-

moristiseen sävyyn. Albumin äänimaisemia lin-

kittää yhteen kappaleiden väliin pilkottu, ääneen 

luettu suomen ufotutkimuksen ufohavaintolo-

make. samaa estetiikkaa on aiemmin hyödyntä-

nyt myös sarjakuvataiteilija Marko Turunen leh-

dessään Ufoja Lahdessa.

Musiikkinsakin osalta Avaruuspukuinen mies on 

melkoinen outolintu. Varsinaiseksi avantgardeksi 

sitä ei osaa luokitella, mutta ei se pop-musiikin ka-

tegoriaankaan istu. äänimaailmassa yhdistyvät 

pulputtavat syntetisaattorit, jankuttava akusti-

nen kitara ja puhe- sekä lauluosuudet. Levy yllät-

tää, hämmentää, ilahduttaa ja kiehtoo. palonen 

on omaperäinen musiikintekijä, jonka tuotantoon 

kannattaa tutustua.

Vastaavanlaiset kosketusPinnat musiikin tul-

kintaan puuttuvat ous Malin albumilta Nuojuva 

halava. kansien abstrakti kollaasimainen design, 

lyhyen kuvailevasti nimetyt kappaleet (»parveke», 

»kumiseva», »talviaamu» ja niin edelleen), lähes 

olemattomat tekijätiedot ja musiikin ambienssi-

mainen olemus eivät tarjoa kuulijalle selkeää lä-

hestymistapaa. Musiikkiin on vaikea tarttua, kun 

se ei tarjoa kädensijaa. 

tämänkaltainen ilmaisu saattaa usein olla vie-

raannuttavaa ja jättää kylmäksi, mutta ous Malin 

hauraan kaunis ja säkenöivä musiikki on lämmin-

tä ja houkuttelevaa. utuisessa, elektroakusti-

sessa soinnissa on selkeää hengenheimolaisuut-

ta paavoharju-yhtyeen kanssa. tyylillisesti siinä 

kuuluu vaikutteita muun muassa ambientista ja 

glitchistä, joskaan mihinkään valmiiseen muottiin 

ei ous Malia helposti saa sovitettua.

kahden pienipainoksisen cdr-levyn jälkeen Nuo-

juva halava on ous Malin ensimmäinen hieman 

suuremmalle yleisölle suunnattu albumi, joka toi-

vottavasti myöskin löytää yleisönsä.

Pharaoh Overlord on emoBändinsä Circlen 

tapaan aiemmilla levyillään operoinut pitkälti 

heavy metallin vaihtoehtoisten muotojen ja pai-

kallaan junnaavan riffirockin parissa. uusimmalla 

albumillaan Siluurikaudella tällä kertaa viisihen-

kinen yhtye kolmine kitaristeineen on hylännyt 

rock-musiikin perusrakenteet ja sukeltaa vapaan 

improvisaation syviin vesiin.

Levyn kolme pitkää kappaletta omaavat kukin 

vahvasti oman identiteettinsä. Avausraita »Vesi-

torni» on ilmavaa, pieniin eleisiin luottavaa imp-

rovisaatiota. »Valujuhla» on puolestaan puhtaan 

ekstaattista free jazzia rock-instrumentaatiolla. 

Levyn päättävällä »piirroksella» kuuluu etäisiä 

kaikuja bluesista. koko albumin läpi kulkee vah-

van intensiivinen tunnelma ja asiansa osaavien 

muusikoiden varma ote.

Erityisen radikaalina irtiottona ei levyä kui-

tenkaan voi pitää, kun ottaa huomioon yhtyeen 

jäsenten laaja-alaisen tuotannon aiemmissa yh-

teyksissä ja yhtyeissä (muiden muassa rättö & 

Lehtisalo, sweetheart, Aavikko, plain ride), jotka 

kattavat varsin perusteellisesti populaarin ja ko-

keellisen musiikin eri genret. Siluurikaudella ei siis 

ole mikään suuri yllättäjä, mutta kenties entises-

tään vahvistaa tekijöidensä aseman suomalaisen 

kokeellisen musiikin kentällä.

 http://www.luovaja.com/
 http://www.preservation.com.au/
 http://www.ektrorecords.com/
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saamelaislaPsia Haettiin väkisin kotoa 
ja vietiin Suomen valtion kouluun. Heitä 
kiellettiin puhumasta äidinkieltään. Hei-
dän omaisuuttaan tuhottiin ja varastettiin. 
Heitä kohdeltiin toisen luokan kansalaisina 
ja tapettiin. Pitäisikö Suomen selvittää, mitä 
saamelaisille on tehty 1900-luvulla?

»Kuolleilla ei ole ihmisoikeuksia», ulko-
ministeriön juristit totesivat oikeuslääke-
tieteen professori Helena Rannalle. Hän 
oli syksyllä 1996 jättänyt heille luonnoksen 
YK:lle kirjoittamastaan raportista Bosnia ja 
Hertsegovinan kansanmurhasta. Rantaa asia 
jäi vaivaamaan.

»Periaatteessa, juridisesti kuolleilla ei ole 
oikeuksia, vaan ainoastaan elävillä. Puhuin 
kuitenkin asiasta ulkomaalaisen juristin 
kanssa, joka ymmärsi mitä tarkoitin. Minulle 
kerrottiin, että Geneven sopimuksista löytyy 
epäsuorasti tätä tukevia kohtia».

Kuolleilla on esimerkiksi oikeus tulla hau-
datuksi omaan nimeään kantavaan hautaan 
oman uskontonsa vaatimalla tavalla. 

Ranta on ollut toteuttamassa tätä myös 
saamelaisten kohdalla. Helsingin yliopis-
ton biolääketieteen anatomian osastolle oli 
säilötty 400–500 luurankoa ja yli 1500 pää-
kalloa. Ne oli kerätty 1850–1930-luvuilla 
ympäri Suomea, kertoi Yliopistolainen-lehti 
vuonna 1999. Osa oli ryöstetty haudoista, osa 
tuli lääketieteelle ruumiinsa luovuttaneilta, 
osa oli vankilassa kuolleiden luita ja osa pe-
räisin professorien ulkomaisista vaihtokau-
poista. Saamelaisten luita tarvittiin, koska 
samaan aikaan oli meneillään suomalai-
sen kansakunnan rakentamisen projekti. 

Saamelaisten
vaiettu historia
Suomalaiset ovat syyllistyneet vielä 1900-luvulla 
kolonialisaatioon ja terroriin vähemmistökansaa kohtaan.

Ketomellan perinneyhdistys on pystyttänyt muistomerkin Ouniksen terrorin uhrien muistolle.
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 Suomalaisista piti tehdä fyysisten ominai-
suuksien perusteella germaaneja, ja saame-
laisia tarvittiin mongolien osaan.

Kymmeniä vuosia myöhemmin luut pää-
tyivät Rannalle. Hän ehdotti Helsingin 
yliopistolle, että pitäisi perustaa Luuneu-
vottelukunta pohtimaan luiden kohtaloa. 
Norjassa vastaavanlainen kokoelma oli saa-
nut aikaan ison riidan, mutta Suomessa 
asia onnistuttiin hoitamaan melko hiljai-
sesti kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. 
Saamelaiset olivat ainoita, joilla oli luiden 
suhteen vaatimuksia. Niitä palautettiin en-
simmäisen kerran haudattavaksi Inarin hau-
tausmaalle vuonna 1995. Myöhemmin loput 
luut päätettiin tallettaa saamelaismuseoon 
Siidaan. Rannan mielestä kokoelma kertoo 
suomalaisen antropologian historiasta. Hän 
muistuttaa, että tuolloin tiede ja sen säännöt 
olivat toiset.

»Tämän päivän ihmiset eivät ole vastuussa 
menneiden sukupolvien teoista».

Pakolaisina omassa maassaan

Mitä kuolleiden ihmisoikeudet sitten tar-
koittavat nykypäivän saamelaisille? Rannan 
mukaan ne ovat ennen kaikkea perheen-
jäsenten oikeutta saada tietää, mitä heidän 
omaisilleen on tapahtunut.

»Minulta on usein kysytty, miksi tutkin 
kuolleita enkä auta eläviä. Olen sanonut, että 
epätietoisuus omaisten kohtalosta on eloon-
jääneen kirous.»

Menneisyyden ongelmana on se, että se 
ei katoa elävien mielestä. Koetut ihmisoike-
usrikkomukset ja epäoikeudenmukaisuus 
voivat nostattaa uusia konflikteja. Mosku-
elokuvan ilmestyessä vuonna 2002 Lapissa 
kohistiin, koska elokuvan nähtiin esittävän 
Mosku sankarina huolimatta hänen osal-
lisuudestaan kolttiin kohdistuneeseen so-
ta- ja terroriretkeen. Veli-Pekka Lehtola 

kirjoittaa suomalaisten kolttiin kohdistu-
neesta koloniali saatiosta Olli Löytyn teok-
sessa Rajan ylityksiä. Mosku ja kenraali M. 
A. Wallenius hyökkäsivät Venäjän puolel-
le Petsamoon vuonna 1919 ja vangitsivat, 
orjuuttivat ja ryöstivät kolttia. Retken yksi-
tyiskohdat ovat jääneet selviämättä, vaikka 
Wallenius kirjoitti siitä 1930-luvulla teokses-
saan Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä. Hänen 
aikalaisensa, maanmittari ja pasifisti Karl 
Nickul vastusti teosta sen ilmestymisen ai-
kaan julkisesti sekä samoin kolttien kohtelua.

On vaikea sanoa, kuinka laajamittaista 
saamelaisiin kohdistunut kolonialisaatio ja 
terrori on ollut. Toinen tapaus löytyy länsi-
rajalta, Enontekiöltä. 

»Ounis- ja Pallastunturin ympärille vedet-
tiin 83 kilometriä pitkä rengasaita. Saame-
laiset ajettiin pois, suurin osa poroista vie-
tiin ja ainakin neljä saamelaista murhattiin», 
kertoo Kari Autto. Hän on entinen rajavar-
tiolaitoksen luutnantti, joka on selvittänyt 
Ounas- ja Pallastunturin kansallispuiston 
seutujen paikallishistoriaa.

Tapahtumat ajoittuvat 1910- ja 1920-lu-
vuille. Kansallisvaltiot vetivät omia rajojaan 
ja jakoivat saamelaisten alueet neljän val-
tion alueelle. Tämä rajasulku teki heistä pa-
kolaisia omassa maassaan. Samanaikaisesti 
suomalaiset tulivat etelästä ja aloittivat po-
ronhoidon. Joskus tarvittavat maat ja porot 
saatettiin ottaa rikoksen kautta. Autto uskoo 
nimismiehen tienneen tapahtumista ja anta-
neen niille hiljaisen siunauksensa ellei jopa 
johtaneen tapahtumia.

Kari Autto kutsuu tapahtumia Ouniksen 
vaietuksi terroriksi, koska tapahtumat ovat 
yleisessä tiedossa, mutta niistä ei puhuta.

»Kaikki täällä tietävät mitä on tapahtunut, 
mutta siitä ei puhuta. Toin tapahtumat julki-
seen tietoisuuteen kuusi vuotta sitten.»

Hän haluaisi tehdä aiheesta vielä elo kuvan.

Saamenkielinen opetus niukkaa

Ranta muistuttaa totuuskomissioiden perus-
tamisen ongelmasta. Ne ovat trendikkäitä, 
mutta niiden vaikuttavuus riippuu paljon 
totuuskomissiolle annetusta mandaatista.

»Valtio voi estää epämiellyttävien asioiden 
käsittelyn aika helposti rajaamalla sen man-
daatin ulkopuolelle».

Suomessa tämä saattaisi tarkoittaa esimer-
kiksi maanomistuskiistojen rajaamista pois. 
Ruotsissa on selvitetty kymmenisen vuotta 
sitten saamelaisiin kohdistunutta laajamit-
taista pakkosterilisaatio-ohjelmaa. Ranta tie-
tää, että Suomessakin on ollut pakkosterili-
saatio-ohjelma.

»En tunne sitä kovin hyvin, mutta se koh-
distui ainakin vammaisiin ja kehitysvam-
maisiin. En tiedä, kohdistuiko se esimerkiksi 
romaniväestöön. Asiahan ei ole kovin kau-
kainen, sillä yksi EU-maa sai viime vuon-
na Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta 
tuomion romanien pakkosterilisaatiosta». 
Maa oli Slovakia, joka toteutti ohjelman 
2000-luvun alussa keskellä sivistynyttä Eu-
rooppaa.

Menneisyys on myös nykyisyyttä. Saame-
laiset saivat oikeuden käydä koulua saameksi 
vasta vuonna 1992. Vähemmistövaltuutettu 
Johanna Suurpää on vaatinut jo parin vuo-
den ajan Helsinkiä tarjoamaan saamelaisil-
le heidän perustuslaillista oikeuttaan saada 
opetusta äidinkielellään. Presidentti Tarja 
Halonen totesi elokuussa 2009 saamelais-
ten saavan nihkeästi palvelua saameksi. Saa-
melaisten karvalakkilähetystö tulikin Helsin-
kiin vaatimaan valtiolta oppikirjoja omalla 
äidinkielellään.

Suomessa tunnetaan huonosti saame-
laisten historia. Lapsiasiavaltuutettu Ma-
ria-Kaisa Aula harmitteli vuosi sitten suo-
malaisten oppikirjojen edelleen kuittaavan 
saamelais- ja romanivähemmistöjen histo-
rian parilla lauseella. Se antaa suomalaisille 
myös syyn olettaa, että me emme ole syyl-
listyneet kolonialisaatioon ja ihmisoikeus-
rikoksiin maamme itsenäisyyden aikana. 

Kari Autto (vas.) esittelee Ketomellan kotiseutu-
museossa saamelaisten käyttämien esineiden  
kokoelmaa.

»Kaikki täällä tietävät 
mitä on tapahtunut, 
mutta siitä ei 
puhuta.»
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Vammaisuuden käsite on muuttunut vii-
me vuosikymmenten aikana huimasti. Myös 
paradigma on muuttunut – vammaisuutta 
on ryhdytty käsittelemään sosiaalisesta nä-
kökulmasta. Vammaisia henkilöitä ei enää 
nähdä pelkästään objekteina, eivätkä he ole 
enää pelkästään hyväntekeväisyyden, lääke-
hoidon tai sosiaaliturvan kohteita vaan oi-
keuksien haltijoita, subjekteja, jotka voivat 
vaatia oikeuksiaan ja tehdä omaa elämäänsä 
koskevia päätöksiä vapaasti ja tietoon perus-
tuvan suostumuksen nojalla, yhteiskuntansa 
aktiivisina jäseninä.

Samalla pyritään vammaisen henkilön 
täyteen osallistumiseen. Tasa-arvopolitiikan 
tavoitteena on yhdenvertaisten mahdolli-
suuksien turvaaminen. Silti pakottavan lain-
säädännön puute vaikeuttaa esteettömyyden 
ja saavutettavuuden toteutumista.

Asenneilmastossa on tapahtunut muu-
tos: vammaisten ja vammattomien lasten ja 
nuorten kohtaamiset päiväkodeissa, kouluis-
sa ja vapaa-aikana ovat muuttaneet asenteita 
positiivisemmiksi. Myös koulujen suvaitse-
vaisuuskasvatus on vaikuttanut samansuun-
taisesti.

Vammaisia henkilöitä pidetään silti mo-
nesti edelleen »kohteina» ja ihmisinä, jot-
ka viihtyvät pelkästään omissa ryhmissään. 
Vammaisista ihmisistä on stereotyyppinen ja 
homogeeninen kuva. Näin heitä ei heti näh-
däkään yksilöinä tarpeineen, ominaisuuksi-
neen, rooleineen ja elämäntilanteineen. 

Suomi allekirjoitti YK:n yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista heti sen 
astuttua voimaan vuonna 2007. Tällä hetkellä 
sopimuksen on allekirjoittanut 144 jäsenval-
tiota, ja 85 valtiota on ratifioinut sen. Suomi 

ei ole niiden joukossa. Lainsäädäntö on vasta 
muuttumassa, valitettavan hitaasti.

»Tämä on sopimus, jota ei olisi pitä-
nyt tarvita, koska vammaisilla henkilöillä 
on samat oikeudet kuin kenellä muulla ta-
hansa», on sopimuksen hyväksyneen YK:n 
yleis kokouksen puheenjohtaja suurlähettiläs 
Don McKay kuvaillut sen merkitystä.

Todellisuus on silti jotain muuta. Vam-
maiset henkilöt niin Suomessa kuin kaik-
kialla muuallakin Euroopassa ja maailmassa 
kohtaavat jatkuvasti syrjintää ja epätasa-ar-
voista kohtelua elämän kaikilla alueilla. 

Tutkimusta arjen ratkaisuista 

»Vammaisyleissopimus täydentää jo voi-
massa olevia ihmisoikeussopimuksia, mutta 
sen saavuttaminen oli silti hiljainen vallan-
kumous, jossa määritellään isoja asioita. Ne 

Asenteet vammaisia ihmisiä kohtaan ovat 
muuttuneet myönteisemmiksi, mutta silti he 
kohtaavat yhä syrjintää kaikilla elämänalueilla.

Objektista

teksti juha säijälä

kuvat minna kallinen

Osallisuuteen
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on saatu yllättävän vaivattomasti sopimuk-
seen. Sillä vahvistetaan, että kaikki ihmis-
oikeudet ja perusvapaudet kuuluvat kaikille 
vammaisille henkilöille ja heidän on voitava 
nauttia niistä», painottaa Ann-Marie Lind-
qvist, yksi Suomen harvoista vammaistut-
kijoista.  

Hän on tutkinut lisensiaattityössään kehi-
tysvammaisten henkilöiden osallisuutta tut-
kimuksessa ja hoivajärjestelmässä kansalai-
suusnäkökulmasta (Delaktighet för personer 
med utvecklingsstörning i en forsknings-och 
omsorgskontext granskat ur ett medborgar-
perspektiv).

»Tutkimuksessani kehitysvammaiset hen-
kilöt olivat kanssatutkijoita, jotka olivat mu-
kana myös tulkinnoissa», hän kertoo. Har-
vinainen tutkimusmenetelmä pysyy samana, 
kun Lindqvist tällä hetkellä syventää tutki-
musaihettaan väitöskirjaksi. Siihen hän ottaa 
mukaan hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan 
ja hoitajan välisen dialogin. 

»Mitä tehdään arjessa? Miten syntyvät 
ratkaisut kehitysvammaisen henkilön asu-
misesta, rahan käytöstä, vapaa-ajasta, pu-
keutumisesta? Miten hänen toiveensa ja tar-
peensa tuleva ymmärretyiksi – vai tulevatko 
ne? Kaikki tapahtuu jossain kontekstissa, jo-
ka vaikuttaa lopullisiin päätöksiin.»

»Osallistujat ovat parhaimpia esittele-
mään ongelmia ja kuvaamaan elämäntilan-
teitaan ja tutkija paras analysoimaan koottua 
aineistoa. Tutkimus tuleekin nähdä kuin yh-
teisenä seikkailuna tutkijan ja osallistujien 
välillä.»

Lindqvist on tehnyt pitkän työuran vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijänä. Hänel-
lä onkin tutkimukseen sosiaalityöntekijän 
perspektiivi. Lisäksi hän pohtii, miten tut-
kimusta voidaan hyödyntää käytännön työssä 

sekä käytäntöä tutkimuksessa. 
Lindqvistiä kiinnostaa, kuin-
ka kehitysvammaisen henki-
lön osallisuutta voitaisiin yhä 
lisätä.

Medikalisoinnista 
ihmisoikeuksiin

Simo Vehmas on kuvannut 
vammaistutkimuksen histo-
riaa teoksessaan Vammaisuus 
(2005). Euroopassa ja erityi-
sesti Englannissa akateemi-
sen yhteisön ulkopuolella toi-
mineiden vammaisaktivistien 
kirjoituksilla on ollut merkit-
tävä osuus vammaisuutta kä-
sittelevien sosiaaliteoreettis-
ten mallien kehittymisessä. 
Englantilaisen vammaisliik-
keen peruspilariksi muodos-
tunut ajatus ja lähestymistapa, joka erottelee 
fyysisen vamman ja vammaisuuden sosiaa-
lisena tilanteena, on levinnyt laajasti myös 
muualle. 

Sosiaalisen vammaistutkimuksen piirissä 
käydään edelleen keskustelua periaatteiden 
sisällöstä ja oikeellisuudesta. Tärkeä muutos 
oli siis tutkimuksellisen painopisteen siir-
tymisessä medikalisoinnista sosiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin tekijöihin. Myös eettiset 
kysymykset ovat saaneet entistä enemmän 
jalansijaa vammaistutkimuksen kentällä. 
Muun muassa sikiötutkimus ja -seulonta 
ovat innoittaneet eettispainotteisia tutki-
muskysymyksiä.

Sosiaalinen vammaistutkimus on 1970- 
ja 1980-luvuilla lähinnä Yhdysvalloissa ja 
Englannissa syntynyt akateeminen oppiai-
ne. Se on saanut alkunsa pitkälti vammaisten 

ihmisten poliittisesta aktivoitumisesta sekä 
kyllästymisestä perinteisiin tieteellisiin se-
litysmalleihin vammaisuuden luonteesta. 

Sosiaalisen vammaistutkimuksen lähtö-
kohtana on vammaisuuden ymmärtäminen 
sosiaalisena, poliittisena ja kulttuurisena 
ilmiönä. Vammaistutkimuksessa käytetyt 
metodit ja teoriat ovat pitkälti sosiologias-
ta johdettuja. Englannissa painotus on ollut 
marxistinen, kun taas Yhdysvalloissa vam-
maistutkimus on saanut vaikutteita pragma-
tismista, jossa tutkitaan ihmisten toiminnan 
ehtoja ja merkityksiä. 

Myös sosiaalisen konstruktionismin pe-
riaatteet, poliittisuus sekä sitoutuminen 
vammaisten etujen ajamiseen ja heihin 
kohdistuvan syrjinnän poistamiseen ovat 
voimakkaasti esillä vammaistutkimuksessa. 
Nykyään on esillä vammaisuuden tarkastelu-

Ann-Marie Lindqvist tekee tutkimusta yhdessä vammaisten 
ihmisten kanssa.

Vammaisia henkilöitä pidetään 
monesti ihmisinä, jotka viihtyvät 
pelkästään omissa ryhmissään.
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tapana myös ihmisoikeusmalli. Sen mukaan 
päähuomio tulisi kiinnittää vammaisten  ih-
misoikeuksiin ja niiden toteutumiseen ja 
toteuttamiseen. Tämä lähtökohta on myös 
YK:n yleissopimuksen perustana.

Ilka Haarni on tehnyt vammaisten henki-
löiden hyvinvointia ja elinoloja koskevan ra-
portin vuonna 2006. Hän päätyi siihen, että 
kokonaiskuvan saaminen vammaisten hen-
kilöiden asemasta, elinoloista ja hyvinvoin-
nista on hankalaa tiedon pirstaleisuuden, 
erilaisten tietolähteiden vertailuongelmien 
ja tiedon puuttumisen vuoksi.

Raportista käy ilmi, että tutkimustieto on 
pirstaleista eikä kaikki tutkimus täytä tieteel-
lisen tiedon kriteereitä, mikä osoittaa vam-
maistutkimuksen marginaalisuuden myös 
tutkimuksen kentässä. Vammaistutkimus on 
Haarnin mukaan vaarassa syrjäytyä erilaisten 

sosiaali- ja terveyspoliittisten 
selvitysten tekemiseksi, ellei 
sen itsenäistä asemaa vahvis-
teta. Vammaisten palveluista 
on tarjolla enemmän tietoa 
kuin vammaisten henkilöi-
den elinoloista. Palvelujär-
jestelmän rinnalle tarvitaan 
kokonaisvaltaista ihmisoi-
keudellista ja yhteiskunnal-
lista ajattelua. Haarni katsoo 
monitieteisen vammaistut-
kimuksen tutkimusohjelman 
tarpeelliseksi, jotta vammais-
tutkimuksen asema vahvis-
tuisi ja vammaisten olosuh-
teet saataisiin perusteellisesti 
tutkittua. 

Tällä hetkellä vammaistut-
kimus on vähäisten ja satun-
naisten projektirahoitusten 

sekä tutkijoiden harrastuneisuuden varas-
sa. Tutkimukselta puuttuu institutionali-
soitunut asema ja riittävä, pysyvä rahoitus. 
Vammaistutkimustyötä on Suomessakin 
tehty lisääntyvästi eri tieteenaloilla, vaikka 
omana oppiaineena vammaistutkimusta ei 
toistaiseksi Suomessa ole. 

Osallisuus syntyy osallistumisen 
kautta

Ann-Marie Lindqvistin lisensiaattityön kes-
keisin johtopäätös oli positiivisen erityiskoh-
telun tarve. 

»Jotta kehitysvammaiset henkilöt voivat 
osallistua, tarvitsemme erilaisia tukimuo-
toja, ja tämä ei onnistu ilman positiivista 
erityiskohtelua», hän näkee. Positiivisella 
erityiskohtelulla Lindqvist tarkoittaa muun 
muassa tilannetta, jossa ryhmää tuetaan eri-

tyisin toimenpitein tai järjestelyin, jos tämä 
on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen 
asemaan.

»Osallistumista ei voi antaa, kuten ei val-
taakaan, vaan se tapahtuu ainoastaan osallis-
tumalla. Jotta osallistuminen olisi mahdol-
lista, se vaatii henkilöltä itseltään toimintaa, 
jota varten taas tarvitaan tukimuotoja ja po-
sitiivista erityiskohtelua.»

Lindqvist kysyykin, mitä kehitysvam-
maisen oikeuksille merkitsevät esimerkiksi 
tietoon perustuvat käytännöt. Onko selko-
kielisiä materiaaleja tarjolla? Saavatko kehi-
tysvammaiset henkilöt tietoja oikeuksistaan 
ja velvoitteistaan esimerkiksi tuki- ja hoito-
suunnitelmia tehtäessä? Miten he ovat mu-
kana tuossa prosessissa?

»Ennen kokousta asiakkaan pitäisikin tie-
tää mistä on kyse, jotta hän voi vaikuttaa sii-
hen. Tässä tulee esiin juuri ajatusmalli siitä, 
että vain osallistumisen kautta syntyy osalli-
suus», Ann-Marie Lindqvist painottaa. Hän 
tuo tilanteen käytännön tasolle:

»Suunnittelukokoukseen osallistuu iso 
ryhmä: omaiset, työntekijät asuntolasta, so-
siaalityöntekijät. Tällöin on tärkeää pohtia, 
miten asiakas voi olla mukana siinä niin, et-
tei keskustelu mene yli ymmärryksen. Monet 
asiat käsitellään nopeasti ja siksi onkin tär-
keää, että asiakas on mukana kun kokouksen 
asialista laaditaan.»

Kehitysvammaisella on usein vaikeuksia 
niin puheen tuottamisessa ja ymmärtämi-
sessä kuin muussakin kommunikaatiossa. 
Tämä tuleekin ottaa huomioon. 

»Täytyy käyttää erilaisia kommunikaation 
tukikeinoja, kuten kuvia ja viittomia, jotta 
asiakas ymmärtää olevansa mukana ja kä-
sittää, että kyse on päätöksenteosta hänen 
omista asioistaan. Viime vuosina on tullut 

Vammaistutkimukselta puuttuu 
institutionalisoitunut asema ja 
riittävä, pysyvä rahoitus.

Tommi Kivimäki työskentelee Me Itse -yhdistyksessä vammaisten 
itsemääräämisoikeuden puolesta.
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hyviä apuvälineitä, muiden muassa keskus-
telumatto, talking mats. Sillä asiakas kertoo 
mieltymyksistään kuvien avulla, ja näin kes-
kustelua voidaan viedä eteenpäin.»

Talking Mats -menetelmä on kehitetty tu-
kemaan mielipiteiden ilmaisemista ja kes-
kusteluun osallistumista silloin, kun hen-
kilö hyötyy puhetta tukevasta ja korvaavasta 
kommunikoinnista. Menetelmässä havain-
nollistetaan käsiteltäviä asioita ja niiden 
merkityksiä kuvilla, mikä samalla jäsentää 
myös itse keskustelun kulkua. Lindqvistin 
mukaan keskustelumatto on alue, jota voisi 
kehittää yhä enemmän. Omassa ammatis-
saan hänellä on siitä pelkästään positiivisia 
kokemuksia. Tuki- ja palvelusuunnitelman 
laatimisen jälkeen oleellista on Lindqvistin 
mukaan saattaa sekin vaihtoehtoiseen muo-
toon eli kuviksi tai selkokieliseksi tekstiksi.

Yhteinen maailma kaikille 

Julkisen sektorin kasvaessa kaikissa kehit-
tyneissä teollisuusmaissa 1970–80-luvuilla 
nousi esiin keskustelu asiakkaan osallisuu-
desta. Samanaikaisesti syntyi useita eri yh-
teiskunnallisia liikkeitä: homoseksuaaleille, 
värillisille, naisille, ja vammaisille. Suomes-
sa vammaisten henkilöiden oikeuksien aja-
miseen herättiin verrattain myöhään.

Kymmenen vuotta täyttävä Me Itse -yh-
distys on kehitysvammaisten henkilöiden 
valtakunnallinen uraauurtava järjestö. Sen 
keskeisimpinä tavoitteina ovat omien oi-
keuksien tunnistaminen, toiminta niiden 
puolesta, hyvä elämä muiden joukossa ja 
siirtyminen vajaavaltaisuudesta itsemää-
räämiseen.

Yhdistys painottaa sitä, että muut ihmi-
set ovat hoitaneet asioita liian kauan kehitys-
vammaisten henkilöiden puolesta: »Meidän 
täytyy oppia itse hoitamaan asioitamme. Me 
tarvitsemme tukea, mutta emme holhousta. 
Haluamme vaikuttaa meitä koskeviin suun-
nitelmiin. Toiveisiimme ja tarpeisiimme tu-
lisi suhtautua vakavasti. Haluamme esteet-
tömän ja turvallisen ympäristön kaikille.»

Me Itse -johtoryhmän puheenjohtajana 
toimii Tommi Kivimäki, hyvinkääläinen 

34-vuotias kansalaisaktiivi. Hänen mukaan-
sa yhdistyksen toiminnassa on tärkeintä se, 
että saa vaikuttaa ja tuoda esiin kehitysvam-
maisten hyvää ja tasapuolista elämää valta-
väestöön nähden. YK:n vammaisyleisso-
pimusta yhdistys ei ole Kivimäen mukaan 
käsitellyt vielä kovin hyvin.

»Yritämme kuitenkin vaikuttaa siihen, että 
Suomi ratifioisi sen mahdollisimman pian.»

Hän näkee sopimuksen tärkeällä tavalla 
yksityisyyttä, itsemääräämistä ja ihmisarvoa 
parantavana. »Eli kehitysvammaisella on sa-
mat oikeudet kuin muillakin.»

Jokaiselle kehitysvammaiselle henkilölle 
tehtävä tuki- ja palvelusuunnitelma on hy-
vin keskeinen tekijä, joka määrittää heidän 
jokapäiväistä elämäänsä. Millainen tapa teh-
dä palvelusuunnitelma on Kivimäestä hyvä 
ja asiakasystävällinen?

»Sellainen, jossa 
päämiestä kohdellaan 
ihmisenä ja että hä-
nen mielipiteillään on 
arvoa. Mutta tärkeim-
pänä on se, että hän 
saa itse kertoa mitä 
todella haluaa, ettei-
vät vain lähihenkilöt 
kerro tätä.»

Useista syrjintäkiel-
loista huolimatta voi-
massaoleva lainsää-
däntö ei vielä turvaa 
riittävällä tavalla vam-
maisten ihmisten oi-
keuksia eikä takaa riit-
täviä ja toimivia keinoja 
syrjintä- ja oikeuksien 
loukkaamistapauksiin 
puuttumiseksi.  Tä-
män vuoksi tarvitaan 
lainsäädännön uudis-
tamista ja yhtenäistä-
mistä sekä valvonnan 
kehittämistä. 

YK:n vammaisyleis-
sopimuksessa on vel-
voite osallistaa ja ottaa 

mukaan vammaiset henkilöt ja heidän jär-
jestönsä valvontaprosessissa täysimääräi-
sesti. Sopimuksella vahvistetaan, että kaik-
ki ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuuluvat 
kaikille vammaisille henkilöille, ja heidän on 
voitava nauttia niistä. 

Me Itse -yhdistys linjaa: »Meillä on oi-
keus elämään, vapauteen, onnen tavoitte-
luun ja yhdenvertaiseen kohteluun muiden 
ihmisten joukossa. Keskeinen ihmisoikeus 
on tulla ymmärretyksi. Useat meistä tarvit-
sevat tukea tullakseen ymmärretyksi. Mei-
dän täytyy saada myös tietoa ymmärrettä-
vällä kielellä. Tuen saaminen ei voi perustua 
kuntien määrärahoihin vaan meidän tarpei-
siimme.» 

eli kertomus siitä, miten KOM-teatteri
juuttui hissiin matkalla ensi-iltaan.

Teksti: Juha Itkonen
Ohjaus: Kalle Chydenius
Esitysdramaturgia: Pekka Milonoff
Lavastus: Eeva Ijäs
Rooleissa: Laura Malmivaara, Vilma
Melasniemi, Juho Milonoff, Niko Saarela,
Pekka Valkeejärvi sekä Kalle Chydenius,
Juha Itkonen ja Pekka Milonoff

Liput 26 /24 /14,- KOM-toimisto,
Kapteeninkatu 26, puh. 6841 841
myös Lippupalvelu

ENSI-ILTA 13.10.2010

www.kom-teatteri.fi
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Claude Debussyn musiikkiin  
pohjautuvassa tanssiteoksessa  

Fauni-metsänhaltia herää päivä-
uniltaan eroottisesti latautuneena.
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teksti ja kuvat mona hormia

»Miekö kyllästynyt mediaan?» joensuu-
lainen tanssitaiteilija Risto Lång, 41, huu-
dahtaa haastattelun mahdollisuutta kysyt-
täessä.

Tämäkään ei olisi ihme. Niin monta leike-
kirjaa hänellä on jo täyttynyt lehtihaastatte-
luista ja mediatiedotteista. Lång on voittanut 
paritanssikilpailuja, esiintynyt kansainväli-
siä palkintoja voittaneessa lyhytelokuvassa ja 
dokumenttielokuvassa, toiminut mainos- ja 
valokuvamallina sekä ennen kaikkea kiertä-
nyt tanssitaiteilijana ympäri Suomen ja ul-
komaidenkin estradeja.

Långia vain piristää vielä yksi ympärillä 
pörräävä toimittaja, etenkin naispuolinen. Ei 
siis epäilystäkään, ettei kyseessä olisi taitei-
lija, jolla on synnynnäinen esiintymisvietti.

Alan uranuurtaja

»Ei tällaisia hulluja kai muita ole», nauraa 
Lång kommentoiden työtään tiettävästi aino-
ana esiintyvänä pyörätuoli-soolotanssijana. 
»Tänä vuonna sooloiluni aloittamisesta tulee 
kymmenen vuotta.»

Långin tanssista on sanottu sen edustavan 
englantilaista kurinalaista koulukuntaa, il-
man turhia yleisöä kosiskelevia show-elkeitä. 
Liikekieli on viimeisteltyä ja tarkkaa. 

»Moni on sanonut, että kun tulen lavalle, 
he näkevät ensin vain pyörätuolin, mutta kun 
aloitan, he näkevät vain meikäläisen», Lång 
kertoo saamastaan palautteesta naureskel-
len samalla hajulle, joka itsekehusta saattaa 
leyhähtää.

Tämä on helppo uskoa, sillä jo pelkästään 
Långin kaunispiirteiset ja dramaattiset kas-
vot ovat ilmeettöminäkin ilmeikkäät. Kun 
näkee hänen tanssivan, yläruumiin liike-
kieli on niin ilmaisuvoimaista, ettei jalko-
jen osuutta edes kaipaa. Pyörätuoli tuntuu 
tuovan tanssiin jopa tärkeän lisäelementin.

»Pyörätuoli ei ole aina välttämättä este eikä 
hidaste, vaan ainakin minulle se on toiminut 

enemmän kiihokkeena. En ole vammastani 
katkera, koska enhän ole mitään menettä-
nyt, kun tällaiseksi synnyin. Koskaan en ole 
osannut edes kaivata kävelemistä. Jossain 
vaiheessa harmittelin vain sitä, etten pysty 
tanssimaan. Mutta nythän on tuokin asia 
järjestyksessä», mies virnistää.

Liikuntarajoitteisia luontaisempi viite-
ryhmä Långille on aina ollut niin sanotut 
«terveet«. Myös keikoista mieluisimpia ovat 
esiintymiset kaiken kansan kulttuuritapah-
tumissa, vaikka kovin kysytty esiintyjä hän on 
vammaisjärjestöjenkin tempauksiin.

»En ole itse mikään vammaisaktivisti, mut-
ta kaikki keikat ovat silti yhtä arvokkaita.» 

Esiintymisten ohessa Risto Lång on syk-
systä 2007 alkaen suorittanut monimuoto-
opintoja Helsingissä sijaitsevassa Keskus-
puiston ammattiopistossa. Opinahjo on 
yksi Suomen kuudesta tanssialan perustut-
kintoon valmistavasta oppilaitoksesta.

Vaikka tanssija on paiskinut alan töitä jo 
toistakymmentä vuotta, on tutkinnolla oma 
merkityksensä.

»Tuntuu hyvälle saada tämäkin haave to-
teutettua ja ihan oikea titteli nimen eteen. Ja 
sitten on mahdollisuus myös opettaa. Pitäi-
sihän minun joskus seuraajakin hommata.»

Tuhkimotarinan aineksia

Risto Lång syntyi kuusilapsisen perheen 
kuopukseksi maaseudulla, Ylä-Savossa si-
jaitsevan Kiuruveden kunnassa. Perheen ta-
loudellinen tilanne oli vaatimaton, eikä sitä 
parantanut se että juuri ennen nuorimmai-
sen syntymää perheen isä häipyi kuvioista, 
eikä tätä sen koommin juuri nähty.

»Minulla todettiin synnynnäinen selkä-
ydinvamma MMC jo pienenä. Jalat ovat 
vain koristeena.» 

Esteetikon elkeet näkyivät pojassa jo pie-
nenä. Äidin peilipöydän äärellä kävi kuhina, 
kun Risto-poika kokeili äidin meikkejä pitki-

ne tummine kiharoineen. Äitikin hemmot-
teli iltatähteään ompelemalla tälle punaisia 
satiinipaitoja ja muuta koreaa.

»Olin ihan eri universumista kuin muut 
pennut. Tykkäsin jo tuolloin kaikesta, mikä 
kiiltää.»

Kouluikään tullessaan äidin silmäterä 
muutti kirkolle vanhimman siskonsa luo ja 
sai ensimmäisen pyörätuolinsa. Pitkät tum-
mat kiharatkin leikattiin.

»Kyllä lapsuudesta jäi silti onnellinen mie-
likuva, vaikka köyhiä oltiin. Äiti oli aina mi-
nulle tärkeä kannustaja, joka uskoi mahdol-
lisuuksiini. Ja italialaisen temperamenttini 
olen perinyt ehdottomasti häneltä.» Lång on 
juuri viettänyt äitinsä kuoleman 20-vuotis-
muistopäivää.

Nuoruudestaan Lång muistaa kirkkaasti 
erään merkittävän hetken lämpimänä lop-
pukesän yönä, jolloin uni ei tullut silmään.

»Läksin yölenkille, vaikka satoi ja salamoi. 
Yhdellä tutulla suoralla pysähdyin katso-
maan taivaanrantaa, joka oli hurjan näköi-
nen, kuin tulessa. Yhtäkkiä olin transsin-
omaisessa tilassa ja sain varmuuden, että 
minusta tulee vielä jotakin, enkä jää sinne 
pikku kylälle mätänemään.»

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan 

Långin tanssiminen alkoi aluksi paritanssi-
harrastuksena. Merkantiksi kouluttautunut 

Tanssia ilman askeleita
Tanssitaiteilija Risto Lång nauttii flirttailusta yleisön ja kameran kanssa. 
Hän on kotoinen yhdistelmä peräkylän poikaa ja maailmanluokan diivaa, 
jolle pyörätuoli ei ole hidaste vaan vauhdin takaaja.

»kun tulen lavalle, 
yleisö näkee ensin 
vain pyörätuolin, 
mutta kun aloitan, 
he näkevät vain  
meikäläisen.»

kulttuurivihkot 5  / 2010  29



mies aloitteli 14 vuotta sitten yhteiselämää 
vaimonsa kanssa vastikään Joensuuhun aset-
tuneena, kun hän huollatti kesää vasten tuo-
linsa renkaita.

»Tanssia harrastava renkaiden huoltaja oli 
kiinnittänyt huomionsa huoliteltuun ole-
mukseeni. Käytin tuolloin kiiltonahkakenkiä 
ja aina valkoista paitaa. Hän kertoi vaimonsa 
valmentavan pyörätuolitanssipareja ja kysyi 
olisinko kiinnostunut. Ja olinhan minä, vä-
littömästi. Olin aina ihaillen seurannut kil-
patanssia.»  

Valmentajasta, kilpatanssija Lea Mönk-
kösestä tuli Långin oma tanssipari. Tanssi-
minen alkoi vaivihkaa viedä miestä uusille 
urille, kun pari nappasi kisoista voiton toi-
sensa jälkeen. Menestys huipentui Kouvo-
lassa vuonna 1998, jolloin Lång ja Mönkkö-
nen saavuttivat voiton 10-tanssin Suomen 
mestaruuskilpailujen ensimmäistä kertaa 
järjestetyssä Combi 2 -sarjassa. Lisäksi kol-
men vuoden kilpatanssiuraan mahtui alue-
mestaruus sekä kaksi SM-pronssimitalia.

»Aluemestaruuden voitto oli ensimmäi-
nen ihana elämys tanssiuralla. Siellä oli pa-
reja ja vastusta kivasti, ja silloin tajusin myös 
selättäneeni äidin kuolemasta alkaneen pa-
niikkihäiriöni. Ja tietysti SM-kullankin saa-
vuttaminen tuntui upealta.»

Mönkkösen vetäydyttyä kilpailemises-
ta Lång tuskaili tanssikärpäsen puremansa 
kanssa tovin, kunnes onnekkaat sattumukset 
seurasivat jälleen toisiaan. Mies työskente-
li yliopiston teologian laitoksella kirkkomu-
siikin professori Hilkka Seppälän alaisena. 

Seppälä puolestaan tunsi säveltäjäprofessori 
Erkki Salmenhaaran.

»Seppälä oli vaikuttunut kilpatanssivoi-
toista kertovista lehtileikkeistäni, ja sanoi 
vain yhtenä päivänä minulle: ‘Tiedätkö mi-
tä, Risto. Tietäisin yhden henkilön, joka voi-
si säveltää sinulle. Mikäs tanssilaji se voisi 
olla?’ En ottanut proffan puheita ollenkaan 
todesta. Mutta näin sävellys tilattiin minulle 
ihan lahjaksi, ja minulle jäi ikuiseksi mystee-
riksi miten Seppälä sai Salmenhaaran sävel-
tämään tuntemattomalle ihmiselle.»

Em. sana oli siksi yksikössä, koska voittoja 
oli vain yksi, lehtileikkeitä silti monta.

Sävellys Valse fauteuil roulante - valssi 
pyörä tuolille, sellolle ja pianolle kuvaa teki-
jänsä mukaan pyörätuolilla kulkevien ihmis-
ten haaveita ja taisteluja elämän ja liikku-
misen puolesta. Sävellys keskittyy kuitenkin 
tanssiin, ei vammaisuuteen. Koko  työryhmän 
järkytykseksi Salmenhaara siirtyi ajasta ikui-
suuteen juuri ennen hänelle valmisteltua 
 ensi-iltaa.

»Ilman erästäkään työvoimatoimiston 
työntekijää en olisi saanut sitä yliopiston 
työtä enkä olisi tavannut Seppälää. Kaikki 
on ollut kohtalon johdatusta», Lång toteaa.

Koreografiksi projektiin lupautui joensuu-
lainen tanssitaiteilija ja -pedagogi Jari Kart-
tunen. Paikallisen elokuvatuottaja Markku 
Kurosen kanssa sovittiin myös teoksesta teh-
tävästä lyhytelokuvasta, jonka käsikirjoitus 
pohjautuisi tanssiesitykseen. Elettiin vuot-
ta 2000. Långin tie modernin soolotanssin 
parissa alkoi.

»Ikimuistettava hetki oli Pyörätuolivals-
sin ensi-ilta Joensuun kaupunginteatterilla 
marraskuussa 2002, jossa esitystäni seuraa-
massa olivat myös Jorma Uotinen ja Aira 
Samulin.»

Valssi-elokuva alkoi valmistuttuaan elää 
tahollaan omaa elämäänsä. Sitä esitettiin 
ympäri maailmaa eri elokuvafestivaaleilla. 
Heinäkuussa 2003 Italian Mompeon kan-
sainvälisillä lyhytelokuvafestivaaleilla Valssi 
vei ulkomaisten lyhytelokuvien sarjan voiton. 
Elokuva esitettiin loppuvuodesta myös Suo-
men televisiossa.

Kaksipiippuinen julkisuus

Valssin myötä Långin persoona herätti myös 
televisioammattilaisten huomion, ja niin 
valmistui vuonna 2005 Långista vaimonsa 
kanssa TV1:lle dokumenttielokuva Risto ja 
Minna. Julkisuus alkoi ruokkia itseään siinä 
määrin, että Joensuun kokoisessa kaupun-
gissa Lång ei nykyään enää voi liikkua tun-
temattomana − vaan tokkopa tahtoisikaan.

»Hiveleehän se jollain tavalla, kun tunte-
mattomatkin ihmiset moikkailevat. Toisaalta 
toispuoleinen tunteminen vaikuttaa myös si-
ten, ettei innosta lähteä minnekään itsekseen 
istuksimaan.»

Haastattelun puitteissa tapahtuu asiaa ku-
vaava tilanne joensuulaisen kulttuuriravin-
tolan edustalla. Nuori pitkätukkainen heppu 
tulee tervehtimään ja kysymään kuulumisia. 
Lång kertoilee tuttavallisesti tulevista kei-
koistaan, ja rupattelun päätteeksi toivotel-
laan hyvät jatkot kädestä pitäen.

»En tunne koko ihmistä», kuittaa Lång 
miehen poistuttua.

Lång kokee Joensuun silti juuri sopivaksi 
asuinpaikaksi itselleen. 

»Täällä on monia mahdollisuuksia, ja tääl-
tä käsin on hyvä tehdä keikkoja eri puolille 
Suomea.»

Motiivina provokaatio

Kun seuraa Långin sulavaa liikehdintää väki-
joukossa tai ahtaissa oviaukoissa, paljastavat 
pienet tanssilliset eleet tanssijuuden olevan 
miehessä syvällä. Androgyyninen Fauni-taruolennon rooli ei ole Risto Långin persoonalle kovinkaan kaukaa haettua.

»koskaan en ole 
osannut edes 
kaivata kävelemistä.»
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»Tanssi on minulle paitsi elämäntapa, 
myös keino shokeerata ja provosoida. Kun 
minulta ei jää lapsia, en halua olla Mister 
Nobody, vaan haluan jäädä ihmisten mie-
liin. Ja jäänhän elokuviin ja leikekirjoihin», 
summaa omiakin koreografioita tehtaillut 
mies.

Lång on sympaattinen yhdistelmä vaati-
matonta peräkylän poikaa ja maailmanluo-
kan diivaa. Nopeasti soljuva puhe on höys-
tetty Savon ja Pohjois-Karjalan murteiden 
sopuisalla sekoituksella.

»Olen julkisuudenkipeä. Rakastan flirt-
tailla yleisön ja kameran kanssa», Lång 
myöntää. 

»Olin kerran mainoskuvauksissa, joissa 
kuvaaja minulle totesi: ’Kamera rakastaa si-
nua, ja sinä kameraa!’. Hän oli juuri ähel-
tänyt tuntitolkulla ammattimallin kanssa, 
mutta meillä homma hoitui nopeasti.»

Lång on toiminut myös eroottisena valo-
kuvamallina. Mustavalkokuvista koostuva 
näyttely oli Kiasmassa vuonna 2003. Tuol-
loin sivun kokoinen kuva Helsingin Sanomis-
sa oli vaatimattomuutta korostaville sukulai-
sille kauhun paikka.

»Joillakin sukulaisilla on kamerakammo, 
mutta minä taidan olla toista maata», nau-
raa Lång.

Mieheksi Lång on harvinaisen huoliteltu. 
Jokainen hiuskin on paikoillaan. Ripsien ja 
kulmien värjäys hoidetaan parturin yhtey-
dessä säännöllisesti silloinkin, kun jääkaa-
pissa on pelkät valot. Auringon pilkahdus saa 
miehen välittömästi ulos paistattelemaan ja 
väriä ottamaan jo valmiiksi tummapohjai-
selle iholle.

Kuntoaan Långin on vaalittava paitsi työn-
sä myös arjessa selviytymisensä takia. Yläk-
ropasta on löydyttävä voimia koko kehon 
edestä hänen siirtyessään esimerkiksi au-
toon. Viikkojärjestykseen kuuluvat kymme-
nien kilometrien pituiset kelailulenkit sekä 
salitreenit.

Kullanarvoinen taustatuki

»Risto on kehittynyt kymmenessä vuodessa 
huikeasti», kertoo Långin soolotanssin ura-
kehitykseen voimakkaasti vaikuttanut tanssi-
taiteilija ja -pedagogi Jari Karttunen.

Pohjois-Karjalan tanssiopiston Joensuu-
hun vuonna 1992 perustaneella Karttusella 
on pitkä vaikutushistoria tanssialalla sekä 
laaja näkemys Suomen nykytanssin tilasta. 
Nykyään pääkaupunkiseudulla vaikuttava 

mies näkee tanssitaiteen kokonaisuudessaan 
olevan menossa yhä monivivahteisempaan ja 
poikkitaiteellisempaan suuntaan.

»Nykytanssissa sekoitetaan vapaasti eri 
tyylien liikekieltä ja ammennetaan vaikuttei-
ta monista ilmiöistä itseilmaisun välineiksi. 
Tanssijuus on tapa jäsentää omaa kehoaan ja 
mieltään suhteessa maailmaan.»

Musiikkia ja tanssityylin sanelemia askel-
kuvioita tärkeämmäksi lähtökohdaksi on yhä 
enemmän tullut tanssiteos sekä itse tanssija, 
jolla voi eri teoksissa olla toisistaan hyvinkin 
poikkeava liikekieli.

»Ristonkin kanssa aloitin Valssin koreog-
rafian suunnittelun hänen persoonaansa ja 
edellytyksiinsä tutustumalla. Koreografian 
tuli soveltua niin elokuvaan kuin tuleville 
yleisökeikoillekin. Työskentely oli mosaiik-
kimaista sisältäen keskusteluja ja kokeiluja», 
Karttunen muistelee.

Vuonna 2006 ensiesityksensä saanut De-
bussyn musiikkiin perustuva tanssiteos Fauni 
on Långin ja Karttusen yhteisistä projekteis-
ta toinen, jonka esityksiä koreografian tekijä 
Karttunen edelleen seuraa.

»Sain idean Faunista jo Valssin harjoituk-
sissa, joissa näin Riston olemuksessa Fau-
ni-taruolentoa.  Tästä kehkeytyi vähitellen 
molemmille halu tehdä seksuaalisuutta kä-
sittelevä teos, joka puhuttelisi ehkä laajem-
massakin mielessä.» 

Liki saman ikäisten miesten toiminta on 
kaukana kisälli-oppipoika-asetelmasta huo-
limatta Karttusen pedagogin roolista. 

»Toimintamme on nykyään kahden taitei-
lijan tasavertaista yhteistyötä. Parhaimmil-

laan se on joustamista ilman kompromisseja. 
Onhan Ristollakin vahvana taiteilijana voi-
makkaita näkemyksiä.»

Långin opintojen loppusuora kohti tans-
sialan perustutkintoa häämöttää. Karttunen 
näkee tärkeäksi paperien saamisen alalta.

»Tanssijan ammattinimike vahvistaa am-
matti-identiteettiä, ja opintojen myötä oman 
työn yhteiskunnallinen aspekti syvenee. On 
myös hyvä oppia arvioimaan suorituksiaan 
sekä oppia vastaanottamaan kritiikkiä muil-
takin.»

Karttusen tulevaisuuden haaveisiin kuu-
luu myös Fauni-tanssiteoksen tuottaminen 
elokuvaksi Valssin tavoin. Miesten hedel-
mällinen yhteistyö ei siis näytä loppumisen 
merkkejä. 

Sukupuoliroolit jatkokäsittelyyn

Långilla on menossa toipumisaika suureh-
kosta operaatiosta. Vähitellen on tarkoitus 
kiihdyttää vauhti taas ennalleen. Jossain 
vaiheessa pitäisi laitattaa kuntoon myös ol-
kapää, joka »tipahti» kesken Karjaan keikan.

»Faunilla jatkan, ja Jarin kanssa alamme 
miettiä opinnäytetyötä. Haaveissa olisi tehdä 
ainakin jossain vaiheessa Drag Queen -esi-
tys. Eiköhän se sopisi minulle paljon pa-
remmin kuin esittää jotakin maskuliinista 
urosta, missä roolissa varmaan häpäisisin 
itseni.»

Viimeisin palaute Turun keikalta sai it-
sensä Långinkin hämilleen. Nainen yleisöstä 
kirjoitti Fauni-esityksen nähtyään: »Lavalla 
esiintyi suurin ja kokonaisin mies, jonka olen 
koskaan nähnyt.» Viestin mukana tuli kutsu 
Pirkanmaan kiertueelle.

»Elämä on liian lyhyt tuhlattavaksi. Vaik-
ka olen pessimistinen realisti, niin lähden 
soitellen sotaan.»

Risto Lång, milloin on tanssimisen lopet-
tamisen aika?

»Ei koskaan. Sanoin Valssia katsomassa 
olleelle Aira Samulinille aikovani tulla mies-
puoliseksi Aira Samulin II:ksi. Siihen hän 
nauraen vastasi: ‘Sen minä kyllä uskon!’» 

Kadulla Risto Lång on kaikkien tuttu, mutta hän 
tunnistaa ’tutuistaan’ vain osan.

»tanssi on minulle 
paitsi elämäntapa, 
myös keino 
provosoida.»
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IHmisoikeuksissa ei Venäjällä ole hur-
raamista. Heinäkuussa presidentti Dmitri 
Medvedev hyväksyi FSB:n (Venäjän liitto-
valtion turvallisuuspalvelu) valtaoikeuksia 
lisäävän lain, ja kesällä Habarovskin alueen 
tuomioistuin määräsi paikallisen internet-
operaattorin estämään pääsyn Youtube-
sivus tolle, sillä sivustolla on tuomioistui-
men mukaan »ekstremististä materiaalia». 
Toimittajille Venäjä oli IPI:n eli kansainväli-
sen lehdistöinstituutin mukaan viime vuon-
na maailman viidenneksi vaarallisin maa, ja 
toimittajia on murhattu 2000-luvun kulues-
sa. Suomessa useasti vieraillut, vuonna 2006 
murhattu Anna Politkovskaja on vain yksi 
monista. Toimittajien murhat selviävät har-
voin, eikä niiden tekijöitä saada kiinni, tilaa-
jista puhumattakaan.

Oli kuitenkin toivoa herättävää tavata ve-
näläisiä ihmisoikeuksien puolustajia hei-
näkuun lopulla Helsingissä järjestetyssä 
FINROSFORUM 2010 -konferenssissa. 
Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin ta-
voitteena on kannustaa kansalaisyhteistyötä 
Suomen ja Venäjän välillä tukemalla kansa-
laisaloitteita demokratian, ihmisoikeuksien 
ja sananvapauden edistämiseksi. Kulttuu-
rivihkot tapasi Vuosaaressa erään Venäjän 
ihmisoikeusliikkeen johtavista hahmoista, 
Memorial-järjestön toiminnanjohtajan Tat-
jana Kasatkinan. 

»Kansan viholliset» 
puolustavat ihmisoikeuksia

Memorial on vuonna 1989 perustettu ihmis-
oikeusjärjestö, joka toimii Venäjän ohella 

myös muissa IVY-maissa. Nykyään järjes-
töllä on paikallisosastoja ympäri Venäjää, 
mukaan lukien Tšetšeniassa. Työntekijöitä 
on yhteensä 240, ja järjestö tarjoaa esimer-
kiksi ilmaista lakiapua. 

Nykyään Memorialin työ on näkyvintä 
Tšetšeniassa ja sen lähialueilla. Toiminta 
Tšetšeniassa on kuitenkin vaakalaudal-
la, sillä työskentely ja asuminen siellä on 
vaarallista. Monia Memorialin neljästä-
kymmenestä Tšetšeniassa asuvasta työn-
tekijästä on uhkailtu, ja maan presidentti 
Ramzan Kadyrov on jopa kutsunut Me-
morialin työntekijöitä »kansan viholli-
siksi». Viime vuonna Memorial joutuikin 
keskeyttämään toimintansa Tšetšeniassa 
puoleksi vuodeksi, mutta aloitti sen sit-
temmin uudelleen.

teksti ja valokuva sini korhonen

»�Länsimaiden�on�
autettava�Venäjää�
pelastamaan�itsensä»

Helsingissä järjestettiin heinäkuussa neljäs Suomalais-venäläisen 
kansalaisfoorumin konferenssi. Auringon paistaessa ja meren liplattaessa 
tuntui melkein oudolta, että olimme kokoontuneet ortodoksisen kirkon 
leirikeskukseen Vuosaareen puhumaan ihmisoikeusloukkauksista ja muista 
synkistä asioista Venäjällä. Puhuttavaa valitettavasti riitti, olihan Venäjä 
esimerkiksi viime vuonna toimittajille maailman viidenneksi vaarallisin maa.
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Työ muuallakin Venäjällä kytkeytyy osit-
tain Tšetšeniaan: tšetšeenitaustaisia lapsia 
ei oteta kouluun, ambulanssit kieltäytyvät 
kuljettamasta tšetšeenejä, tšetšeenien avio-
liittoja ei rekisteröidä, muslimeja vainotaan 
uskonnon takia ja niin edelleen. Memorialin 
perustajajäsenen Lev Ponomarjovin mu-
kaan Venäjällä vainotaan ihmisiä yhä myös 
poliittisten, erityisesti vasemmistolaisten 
mielipiteiden takia. Kasatkina huomauttaa, 
että Memorialin toiminnan olisi tarkoitus 
olla konflikteja estävää, mutta olosuhteiden 
pakosta joudutaan keskittymään enemmän 
konfliktien jälkihoitoon.  

Sananvapauden kehittymisestä

Biologin koulutuksen saanut Kasatkina ker-
too ajautuneensa Memorialin toimintaan 
1990-luvun alussa puolivahingossa tutta-
vien kautta. Aluksi Kasatkina juonsi Radio 
Rossii -kanavalla radio-ohjelmaa, jossa hän 
keskusteli vieraiden kanssa päivänpolttavista 
ihmisoikeuskysymyksistä. Kasatkinan omat 
kokemukset ihmisoikeusliikkeessä viimeis-
ten parinkymmenen vuoden aikana kuvaavat 
sananvapauden kehittymistä Venäjällä ylei-
semminkin. 

Kasatkinan mukaan Neuvostoliiton ha-
joamisen jälkeen toimittajat pystyivät työs-
kentelemään Venäjällä melko vapaasti. 
Vielä vuonna 1994 alkaneen ensimmäisen 
Tšetšenian sodan aikana toimittajilla oli 
suhteellisen vapaat kädet. Kasatkinan oma 
radio-ohjelma jatkuikin kymmenen vuotta. 
»Toista Tšetšenian sotaa oli pedattu hyvin, 
esimerkiksi Moskovan kerrostaloräjähdyk-
sillä, ja sotaan valmistauduttiin parem-
min. Toisen sodan alettua vuosituhannen 
vaihteessa myös toimittajien vapaudet ka-
ventuivat. Vaikka jotkut lehdet pyrkivät yhä 
kertomaan totuuden, on itsesensuuri men-
nyt niin pitkälle, että välillä on jopa järjes-
tetty tiedotustilaisuuksia, joissa käsitellyistä 
asioista uskaltavat kirjoittaa ainoastaan ul-
komaalaiset toimittajat», kertoo Kasatkina.

Haluammeko ummistaa 
silmämme?

Memorialin rahoitus tulee etupäässä ulko-
mailta. Tämä on Kasatkinan mukaan tois-
taiseksi ainoa vaihtoehto, sillä »vaikka jotkut 
venäläisetkin tahot olisivat valmiit meitä ra-
hoittamaan, emme uskalla ottaa heiltä rahaa 
vastaan. Koskaan ei tiedä, mitä seuraavaksi 

tapahtuu.» Esimerkkinä Kasatkina kertoo 
Memorialin järjestämästä koululaisten kir-
joituskilpailusta, joka itsessään toimi valis-
tavana työnä, levittäen tietoa ihmisoikeuksis-
ta koululaisten ohella myös opettajille. Eräs 
kilpailun tukijoista oli Mihail Hodorkovs-
ki. Kuusi vuotta sitten kilpailu piti kuiten-
kin lopettaa lahjontasyytteiden takia. »Meille 
sanottiin, että on kaivettava, kunnes jotain 
löytyy», totesi eräs tapauksen tutkijoista myö-
hemmin epävirallisesti Kasatkinalle. Järjes-
tölle asetettiin puolentoista miljoonan ruplan 
sakko. Memorial riitautti asian, ja lopulta oi-
keus totesi sen syyttömäksi. Järjestö vapautet-
tiin sakoista, mutta se vei puolitoista vuotta 
ja lukemattomia työtunteja. Memorialin pe-
rustoimintaa pyöritetäänkin erilaisten kan-
sainvälisten ja ulkomaalaisten tahojen tuella.

Kasatkina huomauttaa, että länsimaat 
voivat vain tukea Venäjää, eivät pelastaa si-
tä: »vain me itse voimme muuttaa maam-
me».  Ulkomainen tuki auttaa kuitenkin pe-
lastamaan ihmishenkiä, ja informaatiolla on 
voimaa. Asiat edistyvät, kun ulkomaalaiset 
nostavat kansalaisjärjestöiltä kuulemansa 
asiat esiin tavatessaan venäläisiä vallanpi-
täjiä. »Jos yritämme puhua heille suoraan, 
meitä ei kuunnella. Ulkomaalaisia ei sen si-
jaan pystytä vaientamaan», valottaa Kasatki-
na nykyistä tilannetta. »Kansainvälinen soli-
daarisuus ja tuki ovat siis meille ensiarvoisen 
tärkeitä», korostaa Kasatkina. Memorial on 
saanut asiaansa eteenpäin esimerkiksi Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen avulla, 
kun Venäjä on saanut ihmisoikeustuomio-
istuimesta langettavia päätöksiä Memoria-
lin sitä vastaan nostamissa kanteissa. »Valtio 
on maksanut korvauksia uhreille, mutta va-
litettavasti lainsäädäntöään se ei ole valmis 
muuttamaan», toteaa Kasatkina.

Politkovskajan ja viime vuonna murhatun 
Natalia Estemirovan murhien Kasatkina ei 
usko selviävän koskaan, sillä »niiden selvit-
täminen on epäedullista». Kysymykseeni pe-
losta Kasatkina toteaa hiljaa: »totta kai pe-
lottaa, varsinkin sen jälkeen, mitä Annalle 
[Politkovskaja] ja Natashalle [Estemirova] 
tapahtui. Siksi keskeytimme toimintamme 
Tšetšeniassa puoleksi vuodeksi. Toiminnan 
on kuitenkin jatkuttava, vaihtoehtoa ei ole.» 
Näiden sanojen jälkeen ei tee mieli kysellä 
toiminnan vaaroista enempää. Voi vain iloita 
Venäjän puolesta siitä, että siellä on Kasatki-
nan kaltaisia ihmisiä. 

ramzan kadyrov 
on jopa kutsunut 
ihmisoikeusjärjestö 
Memorialin työnteki-
jöitä »kansan viholli-
siksi»

Tatjana Kasatkina vieraili heinäkuussa  
FINROSFORUMissa Helsingin Vuosaaressa.
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Euroopan unionista 
ihmisoikeuksien turvaaja?

Maailman ihmisistä jopa 
neljä miljardia elää oikeusvaltion 

ulkopuolella. Heidi Hautala uskoo EU:n 
ihmisoikeuspolitiikan edistymiseen, 

vaikka kehitys ei olekaan suoraviivaista.

teksti  anna ruohonen

kuvat mari mäkiö

EuroParlamentaarikko Heidi Hautalaa 
(vihr.) on nimitetty Suomen ihmisoikeuspo-
litiikan »grand ladyksi», ja hän onkin toimi-
nut ihmisoikeuksien puolesta jo vuosia eri 
tahoilla, viime vuoden ajan erityisesti Euroo-
pan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan 
puheenjohtajana. Juuri ennen kesälomille 
jäämistään Euroopan parlamentti hyväksyi 
lähes yksimielisesti Hautalan raportin ih-
misoikeuspuolustajien suojelusta. Raportin 
avulla muistutetaan ihmisoikeuksien mer-
kityksestä, pyritään vahvistamaan ihmisoi-
keuspuolustajien asemaa ja tarjotaan konk-
reettisia keinoja ihmisoikeuspuolustajien 
suojeluun. Kulttuurivihkot tapasi Hautalan 
keskustellakseen raportista, ihmisoikeuk-
sista ja ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta. 
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 Raportti tulee Hautalan mukaan tarpeeseen, 
sillä monissa maissa ihmisoikeusaktivistien 
ja esimerkiksi asianajajien tilanne on vai-
keutunut. 

Hautala huomauttaa, että usein esitetään 
laskelmia esimerkiksi siitä, kuinka paljon 
ihmisiä maapallolla elää köyhyysrajan ala-
puolella. Harvemmin kuitenkaan muiste-
taan, että maailmassa jopa neljän miljardin 
ihmisen ihmisoikeudet jäävät toteutumatta, 
koska oikeusvaltioperiaate ei toteudu esi-
merkiksi Kiinassa, Venäjällä, Keski- ja 
Kaakkois-Aasian maissa, Pohjois-Afrikas-
sa ja Lähi-idässä, ja tästä seuraa ongelmia 
ihmisoikeuksien suhteen. Alttiimpina vai-
nolle ja oikeuslaitoksen väärinkäytölle ovat 
juuri ihmisoikeuspuolustajat. »Ihmisoi-
keudet liittyvät läheisesti demokratiaan, ja 
ihmisoikeus puolustajien olemassaolo on 
edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle. 
Tämä saattaa vaikuttaa kehäpäätelmältä, 
mutta on tärkeä todella ymmärtää, että ih-
misoikeudet eivät toteudu itsestään. Tarvi-
taan sellaisia ihmisiä, jotka ihmisoikeuksia 
puolustavat – usein oman turvallisuutensa ja 
mukavuutensa kustannuksella», huomauttaa 
Hautala ja penää kansainväliseltä yhteisöltä 
vastuuta ihmisoikeuspuolustajien turvalli-
suudesta. Keskeisessä asemassa ovat kan-
sainväliset järjestöt. Sellaiset tahot kuten Yh-
distyneet kansakunnat, Euroopan neuvosto 
ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjes-
tö ovatkin solmineet erilaisia ihmisoikeuksia 
koskevia sopimuksia ja julistuksia. 

Euroopan unionilla on Hautalan mu-
kaan jo nyt hyvät, EU-maita ja diplomaat-
tisia neuvostoja velvoittavat suuntaviivansa 
ihmisoikeuspuolustajien suojelusta, mutta 
ongelma on se, että edes EU:n omat edus-
tajat eivät aina toimi niiden mukaan. Nyt 
hyväksytyn raportin avulla pyritäänkin pa-
rantamaan EU:n toimintaa. Raportin val-
mistelussa on ollut mukana monia eri ta-
hoja, ja raporttia voidaan Hautalan mukaan 
pitää eräänlaisena EU-parlamentin vahva-
na vaatimuksena muille EU-toimijoille, esi-
merkiksi vasta työtään aloittavalle uudelle 
ulkosuhdepalvelulle.

Euroopan unionille on löydyttävä 
yhteiset pelisäännöt.

Hautala on luottavainen tulevaisuuden 
suhteen ja näkee erityisesti Lissabonin so-
pimuksen pohjalta mahdollisuuksia ih-
misoikeuspuolustajien aseman ja ylipäänsä 
ihmisoikeuspolitiikan vahvistamiseksi. Tär-
keää olisi luoda selkeät yhteiset pelisäännöt 
EU:n sisälle. Tällä hetkellä eri maiden lin-
jat poikkeavat Hautalan mukaan toisistaan: 
»Erimielisyydet jäävät helposti vakan alle. 
Esimerkiksi Tšetšenia-kysymyksessä Poh-
joismaiden hallitukset olivat valmiimpia toi-
mimaan kuin esimerkiksi Ranskan, Saksan 
tai Espanjan.» Suunta on Hautalan mielestä 
kuitenkin hyvä, sillä Euroopan parla mentti 
on aktiivinen ja edesauttaa keskustelua eri 
toimijoiden välillä. Ihmisoikeusvaliokun-
ta toimii eräänlaisena katalysaat torina. 
Hautala esittää myös kritiikkiä: »Tällä het-
kellä monien maiden diplomaatit seurus-
televat mieluummin diktaattorien kuin 
ihmisoikeus puolustajien kanssa.» Suomen 
tilannetta Hautala pitää pääsääntöisesti 
 hyvänä: »Ulko ministeriössä on hyvä ihmis-
oikeusyksikkö, jonka presidentti Halonen 
perusti ulkoministerinä ollessaan.»  Hau-
tala kuitenkin myöntää, että Suomikaan ei 
ole aina halunnut sekaantua muiden mai-
den ihmisoikeus asioihin. Toisinaan on help-
poa piiloutua EU:n selän taakse. »Kohotin 
kyllä kulmakarvojani lukiessani erään Suo-
men Moskovan-suurlähetystön virkamiehen 
haastattelua, jossa virkamies totesi, että lähe-
tystön ei tarvitse tukea Moskovan Gay Pride 
-tapahtumaa, sillä se on EU:n tehtävä. Tällä 
tavoin jäsenmaat voivat mennä EU:n selän 
taakse näissä kysymyksissä, vaikka todelli-
suudessa ne usein kulisseissa toppuuttele-
vat EU:ta muiden, esimerkiksi kaupallisten 
intressien takia.» 

Eräs ongelma on Hautalan mukaan jako 
EU:n sisäisiin ja ulkoisiin ihmisoikeusasi-
oihin. »On kysytty, miten voidaan puuttua 
muiden ongelmiin, kun oma pesä on selvit-
tämättä. Tätä autoritääristen maiden halli-
tukset mielellään hyödyntävät. Esimerkiksi 
vuosi sitten Ruotsin ollessa puheenjohtaja-

maa Kiina nosti ihmisoikeuskeskusteluissa 
esiin saamelaisten aseman Ruotsissa.»

Hautala tunnustaa ongelman ja toteaa, 
että EU:n olisi vahvistettava myös omaa ih-
misoikeuspolitiikkaansa, »onhan se ristirii-
taista, että europarlamentissakin on välillä 
vaikea saada EU:hun liittyvää kritiikkiä  läpi.» 
Hautala ottaa esimerkiksi median keskit-
tymisen yksiin käsiin Italiassa ja romani-
väestön aseman vaikkapa Unkarissa. Hau-
tala huomauttaa, että yhden ihmisen voimat 
ovat rajalliset: »Itse joudun lähes päivittäin 

 kirjoittamaan eri maiden hallituksille, suur-
lähettiläille tai viranomaisille ja pyytämään 
heitä lopettamaan ihmisoikeuspuolustajien 
vainoamisen. Joskus minulta myös kysytään, 
enkö välitä Suomen ihmisoikeusongelmista. 
Totta kai  välitän, mutta oma tehtäväni liittyy 
kuitenkin vahvasti ulkosuhteisiin.»

Turvakaupunkeja 
ja hätäviisumeita

Raportistaan Hautala nostaa erityisen tär-
keiksi EU:n yhteisen ulkomaanedustustojen 
ihmisoikeusyhteyshenkilön nimittämisen, 
paikallisstrategioiden luomisen, turvapaik-
kakaupunkien perustamisen ja hätäviisu-
mien myöntämisen. Viisumipolitiikka on 
ihmisoikeuspuolustajien kannalta Hauta-
lan mukaan ensiarvoisen tärkeää, sillä ih-
misoikeuspuolustajat on toisinaan saatava 
nopeasti turvaan. Kyse ei ole aina turvapai-
kan tarpeesta. »Ihmisoikeuspuolustajat ha-
luavat jatkaa työtään ja yleensä toivovat, että 
he voisivat palata kotimaahansa. Heidän tar-
peensa suojeluun on siis väliaikaista.» 

Eri jäsenmaiden viisuminmyönnön tuli-
si Schengen-sopimuksen ja konsuliohjei-
den pohjalta olla samankaltaista ja jokaisen 

on tärkeä todella 
ymmärtää, ettei-
vät ihmisoikeudet 
toteudu itsestään.
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jäsenmaan tulisi tunnustaa ihmisoikeus-
puolustajien akuutti hätä. »On kuitenkin 
hämärän peitossa, miten eri maat antavat 
viisumeita. Ulkoministeriöt vastaavat ih-
misoikeuspolitiikasta, mutta sisäministeri-
öt myöntävät viisumit, ja sisäministeriöitä 
taas ohjaavat usein liioitellut turvallisuus-
intressit», huomauttaa Hautala. Tämä nä-
kyy Hautalan mukaan yleisestikin viisumi-
politiikassa. Hän ottaa esimerkiksi Suomen 
ja tšetšeenit: »tuntuu, että Suomi on tiuken-
tanut viisumien myöntämistä Pohjois-Kau-
kasukselta tuleville, sillä se pelkää heidän 
hakevan turvapaikkaa.» 

Irlannissa ja Espanjassa on käytössä niin 
sanottu hätäviisumi, ja tämänkaltainen 
käytäntö pitäisi Hautalan mielestä saada 
koko EU:n laajuiseksi. Toinen raporttiin 
sisältyvä konkreettinen ehdotus ihmisoi-
keuspuolustajien aseman parantamiseksi 
on erityisten turvakaupunkien perustami-
nen. »Eri maissa, esimerkiksi Norjassa ja 
Tšekinmaalla on ollut aloitteita tällaisten 
perustamiseksi, ja nyt tarkoituksena on 
koota näitä aloitteita yhteen. Ihmisoikeus-
puolustajat ovat usein toimittajia ja kirjai-
lijoita, ja voidakseen elää kuihtumatta on 
tärkeää, että he voivat tehdä työtään. He 
voivat näin rikastuttaa kaupungin kult-
tuurielämää.» Tähän tarvitaan eri tahojen, 
valtion, kaupungin ja ehdottomasti myös 
kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Julkisella 
tuella kansalaisjärjestöt voisivat ottaa suo-
jiinsa ihmisoikeuspuolustajia, ja kaupungit 
voisivat tarjota heille esimerkiksi asunnon 
tai työskentelytilat.

Ei pelkkää edistystä

Vaikka Hautala uskoo eurooppalaisen yhteis-
työn voimaan, joutuu hänkin toteamaan, että 
2000-luvulla ei ole tapahtunut ainoastaan 
positiivisia muutoksia: »On itsestään selvää, 
että terrorisminvastainen taistelu on heiken-
tänyt ihmisoikeuspuolustajien asemaa koko 
maailmassa. Eri maista tulee koko ajan esi-
merkkejä siitä, että ihmisoikeuspuolustajia 
yritetään leimata rikollisiksi ja valtion vihol-
lisiksi. Rikosten ’tunnusmerkit’ ovat suoras-
taan häkellyttäviä, yleisiä ovat esimerkiksi 
sellaiset kuten ’kansallistunteen loukkaami-
nen’ ja ’valtion turvallisuuden vaarantami-
nen’. Äskettäin Syyriassa esimerkiksi tuomit-
tiin lähes 80-vuotias ihmisoikeusasianajaja 
Haitham Al-Maleh kansallistunteen louk-
kaamisesta. Tunisiassa puolestaan on juuri 
kriminalisoitu ’valtion taloudelliset suhteet 
vaarantava yhteydenpito ulkomaalaisiin’.» 

Hautala huomauttaa, että vaikka eri 
maiden perustuslaeissa turvataan sellai-
set ihmisoikeudet kuten sananvapaus sekä 
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, ne kui-
tenkin usein kielletään rikoslain pykälillä, 
ja niiden varjolla torjutaan myös  poliittisen 
opposition oikeudet. Esimerkkinä Hautala 
mainitsee Ruandan ja toteaa, että maan hal-
litus käyttää hyväkseen vuoden 1994 kansan-
murhaa ja sen varjolla kriminalisoi tekoja, 
jotka »saattaisivat johtaa etniseen vihanpi-
toon. Tuntuu, ettei mitään ole opittu men-
neisyydestä.»

Vaikka Hautala suhtautuu tulevaisuuteen 
innokkaan optimistisesti, herää kuitenkin 
kysymys, pelaako EU kaksilla korteilla yh-

täältä ihmisoikeuksia ja toisaalta jäsenmai-
den kaupallisia etuja ajaessaan. Raportissa 
todetaan esimerkiksi, että »niistä kolman-
sista maista, jotka ryhtyvät kauppasuhtei-
siin EU:n kanssa, tehdään ’ihmisoikeus-
arviointi’». 

Nykyisissäkin vapaakauppasopimuksissa 
on ihmisoikeuslausekkeet, mutta niiden pai-
noarvo ei ole suuri. Hautala uskoo seuraavi-
en kuukausien näyttävän mihin suuntaan ti-
lanne kehittyy ja toteaa, että tulevaisuudessa 
ihmisoikeustilanteen arviointiin on enem-
män paineita. Hän kuitenkin myöntää, ettei 
kysymys ole helppo. 

Hautala nostaa esiin Kolumbian tilanteen. 
Hänen mukaansa oikeisto haluaa mahdol-
lisimman tiivistä yhteistyötä Kolumbian 
kanssa, vaikka vasemmisto, vihreät ja osa 
liberaaleista ovat huomauttaneet suurista 
ongelmista esimerkiksi ammattiyhdistys-
liikkeen ja lehdistönvapauden suhteen. »Jos-
kus tekeekin mieli kysyä, ottaako europarla-
mentti edes itse itseään vakavasti», huokaa 
Hautala. Käytäntö ja ylevät periaatteet eivät 
siis aina kohtaa, kun kauppa ja ihmisoikeu-
det joutuvat vastakkain. »Kyse on siitä, mikä  
on ihmisoikeuspolitiikan painoarvo politii-
kassa yleensä. Kaupan kannalta tilanne ha-
lutaan usein nähdä liian ruusuisena. Tär-
keää tässä tilanteessa olisi läpinäkyvyys: eri 
 intressit hallinnon sisällä ja jäsenmaiden 
toisistaan poikkeavat näkemykset pitää saa-
da julki.» Tästä voi Hautalan kanssa olla vain 
samaa mieltä – läpinäkyvyys olisi hyvä alku 
tiellä kohti globaalia demokratiaa ja ihmis-
oikeuksia. 

Ihmisoikeuspuolusta-
jia yritetään leimata 
rikollisiksi ja valtion 
vihollisiksi.

»Terrorisminvastainen taistelu on heikentänyt  
ihmisoikeuspuolustajien asemaa koko maailmassa», 
toteaa Heidi Hautala.
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Vuoden 2009 Iranin presidentinvaalei-
hin liittyneitä demokratiamielenosoituksia 
on kutsuttu Twitter-vallankumoukseksi, sil-
lä sosiaaliset mediat näyttelivät suurta roolia 
mielenosoittajien viestinnässä. Presidentti 
Mahmoud Ahmadinejadin vaalivoittoa pi-
dettiin epäselvänä ja »hävinneen» oppositio-
ehdokas Mir-Hosein Musavin kannattajat 
lähtivät liikkeelle.

Opposition kannattajat tekivät ulkomais-
ten avustajien tukemana palvelunestohyök-
käyksiä hallituksen sivuille. Hallitus pyr-
ki sulkemaan erilaisia verkkosivuja, joita 
mielenosoittajat käyttivät tiedottamiseen-
sa. Anonymous-hakkeriryhmä ja piraattien 
Pirate Bay tukivat mielenosoittajia luomal-
la sensuurinkiertojärjestelmän, jonka avul-
la mielenosoittajat pääsivät tiedon äärelle. 
Vastaavia hankkeita oli useampia.

twitter-valllankumouksen yHteydessä 
Nokia Siemens Networks sai huonoa mai-
netta. Yhtiö oli nimittäin myynyt vuonna 
2008 Iranille teknologiaa, jonka avulla kan-

salaisten nettiyhteyksiä voitiin valvoa epäta-
vallisen tehokkaasti. Teknologian avulla oli 
mahdolista lukea ja jopa muuttaa sähköpos-
tien ja muun nettiviestinnän sisältöä. Iranin 
kesäkuun 2009 vaalimielenosoituksien ai-
kana maan nettiyhteyksien nopeus tipahti 
kymmenesosaan normaalista, ja asiantun-
tijat arvelivat tämän johtuneen valvontatek-
nologian käytöstä. Nokia Siemens Networks 
olikin pian boikotin kohteena.

EurooPan Parlamentin ihmisoikeusali-
valiokunta järjesti kesäkuussa 2010 kuule-
mistilaisuuden ihmisoikeuksista ja uudesta 
informaatioteknologiasta. Kuulemistilaisuu-
dessa Nokia Siemens Networksin markki-
nointijohtaja Barry French pahoitteli sitä, 
että yhtiön myymää urkintateknologiaa on 
käytetty Iranissa opposition tukahduttami-
seksi. Nokia Siemens Network on myös sa-
nonut lopettaneensa valvontateknologian 
myynnin.

Europarlamentaarikko Heidi Hautala 
on pitänyt asioita esillä EU:ssa. Hänen mu-

kaansa »nyt on pohdittava vakavasti, pitäisi-
kö standardia muuttaa siten, että epädemo-
kraattisiin maihin myytäviin verkkoihin ei 
voitaisi lisätä valvontamahdollisuutta. Mitä 
tehdään, jos hallitus vaihtuu epädemokraat-
tiseksi? Myös demokraattisten maiden lain-
valvontaviranomaisten valvonnassa on pal-
jon tehtävää.»

Myös iranilainen rauhannobelisti Shirin 
Ebadi on kritisoinut voimakkaasti Nokia 
Siemens Networksin toimintaa kotimaas-
saan. 

Nokia Siemens Networks on Nokian ja 
Siemensin puoliksi omistama yhteisyritys. 

Nokia Siemens 
Networks 
vastaan Twitter-
vallankumous

Vaalimielenosoituk-
sien aikana netti-
yhteyksien nopeus 
tipahti kymmenes-
osaan normaalista.

teksti  tomi toivio

kuvitus maikki rantala

Nokian puoliksi omistaman 
yrityksen urkintateknologiaa 
käytettiin Iranissa opposition 
tukahduttamiseen.
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eksikon valtion sota 
huumevälittäjiä vastaan 
on käynnissä jo kolmat-
ta vuotta. Melkein mitkä 
tahansa keinot ovat sal-

littuja silloin, kun päämääränä on huume-
kartellien vallan kitkeminen. Siviilit eivät 
välty armeijan ja erikoisjoukkojen mielival-
lalta. Silti huumesodan uutisointia leimaavat 
menestystarinat: pidätykset, huume-erien 
tuhoamiset ja tunnustukset. Totuus on kui-
tenkin jotain muuta kuin mitä nämä voitto-
tarinat antavat ymmärtää.

Huumeiden vastainen kamppailu on »ma-
talan intensiteetin sotaa», jatkuvaa, tasaista 
kahinointia, joka ei koskaan räjähdä täysi-
mittaiseksi rytistykseksi. Kuolonuhreja on tä-
nä vuonna tullut päivää kohden enemmän 

kuin kolmena aikaisempana vuonna. Vuo-
den 2009 päivätahti oli 22 ruumista. Tahdin 
kiihtyminen kertoo huumesodan muuttumi-
sesta yhä väkivaltaisemmaksi, tai ehkä kuol-
leisuuden kasvu selittyy halulla pullistella 
ennen heinäkuussa olleita vaaleja.

Jos väkivallan kierrettä ei katkaista ajoissa, 
Meksiko saattaa ajautua samanlaiseen pitkä-
aikaiseen sisäiseen konfliktiin kuin Somalia. 
Yksityiset turvapalvelut kukoistavat, ja nii-
den kannalta tilannetta on vaikeaa olla ver-
taamatta Afganistaniin tai Irakiin.

Virallisten lukujen mukaan Meksiko on 
yhä Latinalaisen Amerikan turvallisimpia 
maita. Maassa kuolee väkivallan uhreina 23 
henkeä jokaista sataatuhatta asukasta koh-
den. Kolumbiassa rekisteröitiin huume-
sodan pahimpina aikoina sata kuollutta 

 jokaista sataa tuhatta asukasta kohti, mutta 
nykyään Kolumbiassa kuolee vuodessa vä-
kivaltaisesti 40 ihmistä jokaista sataatuhat-
ta kohden. Joissakin Meksikon osavaltioissa, 
kuten Guerrerossa, ollaan samalla tasolla. 

Paikalliset erot väkivallassa ovat edelleen 
huomattavia. Pohjoista Chihuahuan osa-
valtiota voidaan pitää tällä hetkellä eräänä 
maailman vaarallisimmasta alueista. Väki-
valtaisesti kuolleita on ollut siellä vuonna 
2009 lähes 32 joka päivä.

Toisaalta Meksikon pääkaupunki on eräs 
maailman turvallisimmista metropoleista. 
Siellä kuolee väkivaltaan ainoastaan kaksi ih-
mistä joka päivä. Vuonna 2008 vain pienen 
pieni Tlaxcalan osavaltio välttyi huume sodan 
kuolinuhreilta kokonaan. Pitkällä aikavä-
lillä erityisesti kansainvälisiä suuryhtiöitä 

Taistelu huumekartelleja vastaan 
toimii naamiona Meksikon luisulle 

kohti totalitarismia.

Huumesota
sy t y t tä ä

Meksikon
liekkeihin

teksti sami laaksonen

kuvitus miika immonen
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 palvelevat turvajoukot voivat muodostua to-
delliseksi ongelmaksi. Jopa yksityisarmei-
jat ovat lisäämässä vaikutusvaltaansa. Myös 
kansalaisten arvaamattomat ja välittömät re-
aktiot väkivallan kasvuun saattavat osaltaan 
pahentaa tilannetta.

Huumesodan vaikutuksia ja 
taustaa

Huumesotaan johtaneiden tapahtumien 
juuret ulottuvat ainakin 15 vuoden taakse. 
Nykyinen kriisi sai alkunsa Carlos Sali-
naksen presidenttikauden lopussa, jolloin 
uusliberaalit reformit ravisuttivat Meksi-
koa. Vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen, 
Kanadan ja Meksikon välillä astui voimaan 
ensimmäisenä päivänä tammikuuta 1994, 
jolloin zapatistit julistivat olevansa sodassa 
Meksikon valtiota vastaan.

Seuraava presidentti Ernesto Zedillo as-
tui virkaansa silloisen laman aattona joulu-
kuussa 1994. Hänen vaalilupauksiinsa oli 
kuulunut tilanteen rauhoittaminen eteläi-
sessä Chiapasin osavaltiossa. Hän pyrki eli-
minoimaan zapatistien vastarinnan kaksi-
naamaisella politiikalla. Zapatistien kanssa 
solmittiin aselepo, mutta samalla armeijan 
erikoisyksiköt lähetettiin tappamaan intiaa-
niyhteisöissä asuvia ihmisiä tai polttamaan 
heidän kotinsa.

Eräs esimerkki valtiojohtoisesta väkivallas-
ta on kuuluisa Actealin joukkomurha, joka 
tapahtui 22.12.1997. Zedillo johti president-
tikautensa ajan hiljaista vallankaappausta, 
jossa lainsäätäjät, perustuslaki ja oikeuslaitos 
ohitettiin. Armeijalle luovutettiin vastuu jul-
kisesta turvallisuudesta, ilman että kansalla 
oli siihen mitään sanottavaa.

Huumeiden vastaista sotaa tutkineen Ar-
turo Alvaradon mukaan: »Zedillo loi tur-
vallisuusjärjestelmän, jota hyödynnetään 14 
vuotta myöhemmin ilman, että sen toimin-
taa olisi arvioitu millään lailla. Turvallisuus-
joukoille annetaan lisää rahaa ja tehtäviä, 
kuten kansallisen poliisin virka. Toiminnan 
kivijalkana on valtiollinen ennaltaehkäisevä 
poliisiyksikkö, PFP. PFP puolestaan on tun-
nettu osallisuudestaan moniin viimeaikai-
siin väkivaltaisuuksiin.»

Tarina saa jatkoa vuoden 2006 presiden-
tinvaaleista. Felipe Calderón voitti vaalit 
erittäin kyseenalaisissa olosuhteissa aino-
astaan kahdensadantuhannen äänen enem-

mistöllä. Vaikka vaalituomioistuin totesi 
vaalien aikana sattuneen useita vakavia rik-
komuksia, edes äänten uudelleenlaskentaa ei 
viety läpi opposition presidenttiehdokkaan 
Andrés Manuel López Obradorin ja hänen 
kansanliikkeensä toivomalla tavalla.

Calderón otti vastaan presidentinnau-
hansa kongressin huutomyrskyn säestämä-
nä ensimmäisenä päivänä joulukuuta 2006. 
Vasemmistolaisen Demokraattisen vallan-
kumouspuolueen (PRD) edustajat olivat pyr-
kineet valtaamaan puhujankorokkeen, jolla 
presidentit vaihtaisivat rituaalisesti nauho-
ja keskenään. Kansallisen toimintapuolueen 
(PAN) edustajat kuitenkin valtasivat korok-
keen itselleen ennen kuin PRD ehti paikalle. 
Uusi presidentti joutui silti tulemaan sisään 
takaovesta ja hoitamaan muodollisuudet rei-
lussa minuutissa, jonka jälkeen hän vetäytyi 
kongressista helikopterilla.

Varsinaisten lainsäätäjien kongressira-
kennusta ympäröi kymmenien kilometrien 
muuri ja tuhansia sotilaita, jotka olivat val-
mistautuneet pysäyttämään suuremmatkin 
väkijoukot. Kukaan ei odottanut Calderónin 
tekevän huumeliigoille mitään vielä tuossa 
vaiheessa. Jo maaliskuussa 2007 huumei-
den vastaista sotaa oltiin kuitenkin virittele-
mässä käyntiin.

Valtion määrärahoja ryhdyttiin keskittä-
mään turvallisuustoimiin heti uuden presi-
dentin kuusivuotiskauden alussa. Calderón 
on ehtinyt jo kolmessa vuodessa sijoittaa 
ainakin 14 miljoonaa euroa huumesotaan, 
joista lähes puolet on osoitettu puolustusmi-
nisteriölle. Vaikka luvut ovat suomalaisittain 
vaatimattomia, tarkoittavat ne kuitenkin ai-
kaisempien määrärahojen tuplaamista. To-
dellinen hinta lienee kuitenkin lähempänä 
kymmentä miljardia pesoa eli reilua 525 mil-
joonaa euroa. Epäilijät pitävät summaa sijoi-
tuksena, sillä heidän mukaansa Calderónin 
hallitus pyrkii toimillaan vain pääsemään 

osalliseksi laittomista pääomatuloista. Eri-
näisten epävirallisten arvioiden mukaan 
huumekartellit tienaisivat jopa 23 miljardia 
dollaria vuodessa.

Kolmen vuoden aikana on kuollut vähin-
tään 14 000 ihmistä. Epävirallisia hauta-
usmaita löydetään jatkuvasti, joten todelli-
nen uhriluku saattaa olla paljon suurempi. 
Tämän hetkisten tietojenkin mukaan kuollei-
ta on vähintään 16 sodan jokaiselle päivälle. 
Arturo Alvaradon mielestä Meksikossa ele-
tään ennennäkemättömän väkivallan aika-
kautta, josta ovat vastuussa niin rikollisliigat 
kuin sotilaat ja liittovaltion poliisitkin.

Alvaradon mukaan armeijalla on omat 
syynsä osallistua huumesotaan: »Armeija 
ei ole halukas hoitamaan uusia tehtäviään 
pelkästään siksi, että siellä oltaisiin huolis-
saan turvallisuudesta tai hallinnosta. Siellä 
tiedetään, että tulevaisuudessa siintää todel-
linen konflikti, jossa ei ole kyse ainoastaan 
huumeiden välittämisestä. Lopulta kyse on 
sodasta siviileitä vastaan.»

Armeijalla on nyt enemmän valtaa kuin 
koskaan Meksikon vallankumouksen jäl-
keen. Silti sille annetaan yhä enemmän 
valtaa ja siviilihallinnon tehtäviä. Alva-
rado uskoo Meksikon olevan matkalla kohti 
totali tarismia: »Ongelma liittyy siihen, että 
hallitus hyväksyy oikeusjärjestyksen rikko-
mukset. Kaikki toimii poliittisin perustein. 
Nykyiset kuvernöörit ja viranhoitajat ovat 
ottaneet asemansa kaupallisten motiivien 
ajamina. He eivät ymmärrä sitä poliittista 
hintaa, mikä heidän sokeutensa takia jou-
dutaan maksamaan. Heidän toimettomuu-
tensa, välinpitämättömyytensä, vääristynyt 
oikeuskäsityksensä, korruptionsa ja jatkuva 
ihmisoikeuksien rikkomisensa on johtanut 
olosuhteisiin, joissa sosiaalinen väkivalta on 
mahdollista.»

Alvaradon mukaan: »Huumekartellien 
vallan heikentäminen ei takaa huumesodan 
onnistumista. Jos toimeentuloa ei enää kyetä 
hankkimaan yhdellä järjestäytyneen rikolli-
suuden alalla, toimijat siirtyvät helposti kid-
nappauksien tai ryöstöjen pariin. Laittomat 
liiketoimet vuorottelevat parempien mah-
dollisuuksien puutteessa. Siksi kaikenlainen 
väkivalta Meksikossa kasvaa. Toissijaisiin 
vaikutuksiin ei kiinnitetä huomiota. Kaikki 
viittaa siihen, ettei hallituksella ole mitään 
selvää strategiaa huumesodan varalle.»

Lopulta kyse on 
sodasta 

siviileitä vastaan.
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Meksikon kansasta on tulossa täysin lain-
suojaton. »Hallituksen välinpitämättömyys 
voi saattaa meidät keskelle väkivallan epide-
miaa, jota ei hillitä laittamalla sotilaat ka-
duille ja julistamalla ulkonaliikkumiskielto.»

Kansallinen 
itsemääräämis oikeus vaarassa

»Meridan aloite» on Yhdysvaltojen ja Mek-
sikon välinen yhteistyöhanke, joka neuvo-
teltiin vuonna 2007 George W. Bushin ja 
Meksikon presidentin Felipe Calderónin 
hallitusten välillä. Asiasta ei yleensä mainita, 
mutta Meridan suunnitelma kattaa myös yh-
teistyön Keski-Amerikan valtioiden kanssa, 
vaikka niiden rooli onkin toissijainen. Sopi-
mus allekirjoitettiin 30.6.2008. Yhdysvallat 
suostuu rahoittamaan Meksikon huumei-
den vastaista sotaa yhteensä 1,7 miljardilla 
dollarilla kolmen vuoden ajan. Meksikolle ei 
kuitenkaan anneta suoraan rahaa tai aseita, 
vaan summa sijoitetaan infrasruktuurin ke-
hittämiseen. Sopimus velvoittaa Meksikon 
jakamaan huumekartelleihin liittyvät tiedus-
telutietonsa Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi 
rajavalvontaa tiukennetaan. 

Meridan aloitetta on arvosteltu yksipuo-
liseksi, koska se ei pyri puuttumaan Yhdys-
valtojen sisäisiin huumemarkkinoihin. Sen 
voidaan myös sanoa yksinkertaistavan asi-
oita, sillä sosiaalisia ongelmia pyritään sen 
puitteissa ratkomaan sotilaallisin keinoin. 
Kyse on poikkeuksellisen laajasta yhteistyös-
tä, koska sopimus koskee suoraan useita Yh-
dysvaltojen ja Meksikon ministeriöitä. On 
kuitenkin vaikea kuvitella, että Yhdysvallat 
rahoittaisi Meksikon viranomaisten toimin-
taa täysin ilman poliittisia tai taloudellisia 
motiiveja. Huumesota tarjoaa pohjoiselle 
naapurivaltiolle historiallisen laajat oikeu-
det puuttua Meksikon sisäisiin asioihin.

Kriitikkojen mukaan Meridan aloitteen pe-
rimmäisenä tarkoituksena on sosiaalisen vas-
tarinnan kriminalisointi. Eräs mahdollinen 
strategia tämän tavoitteen toteuttamiseksi 
voisi olla huumerikollisten ja aktivistien se-
koittaminen toisiinsa, tahallisesti tai vahin-
gossa. Meridan suunnitelma nähdään hank-
keena, joka edustaa matalan intensiteetin 
sotaan puhtaimmillaan. Tähän mennessä on 
tullut ilmi jo useita ihmisoikeusloukkauksia.

Huumekaupan ongelmia ei ratkaista niin 
kauan kuin Yhdysvalloissa on huumeille hy-

vät markkinat ja kova tarve myydä aseteolli-
suuden tuotteita ulkomaille.

Meridan suunnitelman osakseen saama 
kansainvälinen huomio on kuitenkin nos-
tanut armeijan rikkomukset osaksi julkis-
ta keskustelua. Meksikolaiset järjestöt ovat 
viimeisen kahden vuoden ajan yrittäneet 
epätoivoisesti saada aikaan kriittistä kes-
kustelua maan katastrofaalisesta ihmisoike-
ustilanteesta sekä ongelmista, joita aiheutuu 
kun poliisin tehtävät delegoidaan armeijalle. 
Oikeusvaltio ei ole kyennyt takaamaan yksit-
täisten kansalaisten koskemattomuutta. Mi-
kä pahinta, useat kansalliset instituutit ovat 
menettäneet uskottavuuttansa liittoutues-
saan presidentin puolelle kansaa vastaan.

Yhdysvaltalainen demokraattisenaattori 
Patrick Leahy pyysi Yhdysvaltojen senaattia 

jäädyttämään sadan miljoonan dollarin edes-
tä rahoitusta Meridan aloitteelle vuoden 2009 
elokuun alussa, koska huumesodan aiheutta-
ma ihmisoikeustilanne on niin huolestutta-
va. Leahyn aloite kumpusi useiden kansain-
välisten järjestöjen vetoomuksista. Amnesty 
International pyysi vastikään Yhdysvaltain 
kongressia pidättämään 15 prosenttia Meri-
dan aloitteen rahoituksesta siihen asti, kun-
nes Meksikon valtio voi taata yksilöllisten oi-
keuksien toteutumisen. Human Rights Watch 
puolestaan on vedonnut Barack Obaman 
hallitukseen, ettei se hyväksyisi väitettä, että 
Meksiko olisi täyttänyt ihmisoikeusvaatimuk-
sensa. Järjestön mukaan eräs suurimmista 
ongelmista liittyy siihen, että sotilastuomiois-
tuimet jakavat hyväksi käyttötapauksissa oike-
utta siviilituomio istuinten sijaan. Meksiko ei 
ole sen mielestä myöskään kyennyt tutkimaan 
ilmoitettuja väärinkäytöksiä, kuten raiskauk-

sia, murhia, kidutustapauksia, katoamisia ja 
mielivaltaisia pidätyksiä, jotka kaikki jäävät 
näin ollen rankaisematta.

Yhdysvaltain senaatti päätti kuitenkin 
vuoden 2009 elokuun puolivälissä aloittaa 
Meridan aloitteen rahoittamisen alkuperäis-
ten suunnitelmien mukaan näyttämällä vih-
reää valoa kaikelle hankkeen rahoitukselle.  
Ihmisoikeusjärjestöjen toivomaa 15 prosent-
tia ei siis jäädytetty. Meridan aloitteelle oli 
pelkästään vuonna 2009 varattu noin 600 
miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltojen Meksikon suurlähetys-
tön neuvonantajan John Feeleyn mukaan 
ihmisoikeusongelma ei ole olennainen: 
»Armeijan osallistuminen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaiseen taisteluun on vält-
tämätöntä ja väliaikaista, koska poliisit ei-
vät kykene hoitamaan tätä tehtävää. Ei ole 
mitään muuta tahoa, joka kykenisi osal-
listumaan huumeiden vastaiseen sotaan. 
Luotamme Meksikon hallitukseen tahtoon 
kunnioittaa ihmisoikeuksia.»

Köyhyys on todellinen ongelma

Olipa hallituksien kanta mikä tahansa, tur-
vallisuuspolitiikkaa rakennetaan heikoin pe-
rustein. Meridan aloitetta ehdittiin jo ennen 
sen hyväksymistä kritisoida siksi, että sillä oli 
paljon yhteistä aiemmin Kolumbiassa toteu-
tetun suunnitelman kanssa. Meridan aloite 
pyrkii ratkaisemaan turvattomuuden ja jär-
jestäytyneen rikollisuuden kaltaisia moni-
mutkaisia sosiaalisia ongelmia sotilaallisin 
keinoin.

Meksikon huumesota on johtamassa sa-
manlaisiin tuloksiin kuin Kolumbiassa. Siellä 
isot valtion väkivaltamonopolin haastaneet 
huumekartellit alkoivat armeijan painostuk-
sesta hajota pieniksi soluiksi. Tämä ei kuiten-
kaan ratkaissut ongelmaa, vaikka valtio saat-
toi paikoin vahvistaa otettaan maan sisällä. 
Pienet huumekauppiaiden ryhmät eivät ole 
niin helposti tunnistettavissa, koska ne eivät 
toteuta aivan yhtä kunnianhimoisia myynti-
hankkeita kuin suuret liigat. Ne ovat nuoril-
le yhä lähestyttävämpiä vaihtoehtoja, sillä ne 
eivät juuri erotu muista epävirallisen sektorin 
toimijoista, kuten piraattikauppiaista.

Maailmanpankin elokuussa julkaisemien 
tuoreiden köyhyystilastojen mukaan Meksi-
kon kansa köyhtyy paraikaa kaikkein eniten 
verrattuna muihin Latinalaisen Amerikan 

Huumekaupan  
ongelmia ei ratkaista 

niin kauan kuin  
Yhdysvalloissa 

on huumeille 
hyvät markkinat.
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maihin. Vuosien 2006 ja 2008 välillä, aika-
na jolloin uusi hallitus on ollut vallassa, 5,9 
miljoonaa meksikolaista vajosi köyhyysrajan 
alapuolelle. Maailmanpankin arvioiden mu-
kaan pelkästään vuonna 2009 talouskriisi on 
syössyt 4,2 miljoonaa kansalaista köyhyyteen. 
Mikä pahinta, vuonna 2009 Latinalaisessa 
Amerikassa 8,3 ihmistä vajosi köyhyyteen, 
ja heistä yli puolet asuu Meksikossa. Tällä 
hetkellä Meksikossa elää siis 54,8 miljoo-
naa köyhää, jotka muodostavat noin 51 pro-
senttia väestöstä. Tämänsuuntainen kehitys 
on omiaan ohjaamaan kansaa laittomien 
tulon hankintatapojen pariin. Jos tilantees-
ta haluaa  löytää jotain hyvää, voi olla iloinen 
siitä, ettei köyhyystilastoja ainakaan enää pii-
lotella julkisuudesta.

Loppujen lopuksi huumekaupan kas-
vamisen taustalla vaikuttavat laaja-alaiset 
sosiaaliset tekijät, kuten työttömyys ja kou-
lutusmahdollisuuksien puute. Viimeiset 
kaksikymmentä vuotta ovat olleet kohta-
lokkaita Meksikon maaseudulle, jonka tuo-
tantoa ei ole tuettu millään tavoin. Samaan 
aikaan maatalouden kustannukset ovat ko-
honneet ja kilpailu yhdysvaltalaisten tuottei-
den kanssa on muuttunut osaksi arkipäivää. 
Nyt jo maissintuontikin on vapautettu, mi-
kä pahentaa maatalouden epäkohtia entises-
tään. Monin paikoin erityisesti maaseudulla 
nuoret voivat valita vain järjestäytyneen ri-
kolllisuuden, maastamuuton ja suurkaupun-
kien taajamien välillä.

Huumeverkostot tarjoavat nuorille mah-
dollisuuksia, joita muussa yhteiskunnassa ei 
enää heille ole. Usein rikkinäisistä perheistä 
tulevat pikkurikolliset voivat kokea olevansa 
tärkeitä juuri huumejengeissä. Siellä he saavat 
huomiota osakseen ja voivat ansaita riittävästi 
viettääkseen mukavaa elämää. Jotkut tarvit-
sevat rahaa myös pitääkseen huolta sairaista 
vanhemmistaan tai isovanhemmistaan. Hyvät 
aikeet pesevät likaisen rahan puhtaaksi olo-
suhteissa, joissa meksikolainen yhteiskunta 
ei kanna vastuutaan sosiaalisista ongelmista.

Oikeuslaitos toimii 
presidentin käskystä

Vuoden 2009 elokuun toisella viikolla pi-
detyssä Pohjois-Amerikan maiden koko-
uksessa presidentti Felipe Calderón kom-
mentoi, että hänen hallituksensa huolehtii 
ihmisoikeuksista. Hänen mukaansa niiden, 

jotka väittävät ihmisoikeuksia rikotun edes 
yhdessä tapauksessa, tulisi kyetä se todista-
maan.  Pian Calderónin julistusten jälkeen 
Human Rights Watch esitteli kaksi tapausta 
vuoden 2007 touko- ja elokuulta, jotka to-
distavat presidentin sanat tyhjäksi vakuutte-
luksi. Michoacanin osavaltiossa tapahtuneita 
kidutustapauksia ei ole viety oikeuden eteen.

Oikeutta jaetaan kuitenkin tietyissä tapa-
uksissa. Tiistaina 11.8. pidätettiin Tyynen-
meren huumekartellin jäsen Dimas Díaz, 
joka suunnitteli presidentin salamurhaa. 

Presidentin mukaan tapaus ei ole lajissaan 
ensimmäinen eikä viimeinen, sillä iskee-
hän hallitus heidän liiketoimintansa yti-
meen. Calderón on vastaanottanut jatkuvia 
uhkailuja maaliskuusta 2007 alkaen, jolloin 
huumesota lanseerattiin. Silti hän jatkaa 
tehtäväänsä, jonka tarkoituksena on presi-
dentin omien sanojen mukaan »luoda Mek-
sikoon turvalliset elinolosuhteet».

Calderónin mukaan: »Olemme selkeästi 
sitoutuneet ihmisoikeuksiin. Olemme saa-
vuttaneet haluamamme tulokset sillä rin-
tamalla ja saavutamme jatkossakin. Emme 
siksi että saisimme Meridan aloitteelle ra-
hoitusta, emme siksi että sitä pyytää yksi yh-
dysvaltalainen kongressiedustaja.»

Calderón vakuutteli kolmen Pohjois-Ameri-
kan maan keskinäisissä keskusteluissa, että hä-
nellä oli »syvä vakaumus» taata ihmisoikeudet.

Barack Obama ilmaisi tukensa huume-
sodalle Meksikossa: »Pahimmat ihmisoike-
uksien rikkojat ovat tietysti huumevälittäji-
en kartellit, jotka tekevät kidnappauksia ja 
vauhdittavat korruptioita maidemme alu-
eella. Sille on pantava päätepiste. Se on 
Calderónin tavoite, jota olen sitoutunut tu-
kemaan niin kauan kuin hän on Meksikon 
presidentti.»

Huumesodalla on useiden voimakeinojen 
ja niistä seuraavien kuolinuhrien ohella myös 
muita kiinnostavia ja yllättäviäkin ulottuvuuk-
sia. Huhtikuun lopussa Meksikon senaatti hy-
väksyi uuden lain, joka sallii huumeiden hal-
lussapidon omaan käyttöön. Eri huumeille 
asetettiin tietyt sallitut ylärajat: marihuanalle 
5 grammaa ja kokaiinille 500 milligrammaa. 
Jos poliisin yllättämä henkilö ei kanna mu-
kanaan suurempaa määrää huumausaineita, 
häntä ei rangaista, mutta jos hänet tavataan 
aineiden kanssa kolmasti, hänet pakotetaan 
vieroitushoitoon. Omakohtainen käyttö tu-
lee aina pystyä todistamaan, koska muutoin 
käyttäjä tuomitaan vankeuteen tai sakkoihin. 

Laki on mielenkiintoinen, sillä se ei var-
sinaisesti salli huumeiden ostamista ja ta-
vallaan siis kannustaa kasvattamaan huu-
meensa itse. Toisaalta laki ei myöskään salli 
huumausaineiden nauttimista julkisilla pai-
koilla. Lain perimmäisenä tarkoituksena on 
huumeidenvälittäjien eliminointi. Vaikka 
uudet säädökset ovatkin osa huumeiden vas-
taista sotaa, ne sallivat lisäksi paradoksaalisil-
ta tuntuvia vapauksia. Pienten huumemää-
rien laillistaminen ei ole tämän hallituksen 
idea, vaan prosessi alkoi jo yli 70 vuotta sit-
ten. Meksikon edellinen presidentti Vicente 
Fox ei halunnut viedä lakia läpi Yhdysvaltain 
painostuksesta. Nyt ilmapiirin ollessa toisen-
lainen laki voitiin vihdoin saattaa voimaan.

Esimerkki Vicente Carrillo

Vicente Carrillo pidätettiin kotonaan huh-
tikuun ensimmäisenä päivänä 2009 epäilty-
nä huumerikoksista. Syyttäjänviraston mu-
kaan pidätys tapahtui urheilupuistossa, josta 
Carrillo tavattiin juoksemasta aamulenkki-
ään. Hänen vaimonsa Celia Quevedo antoi 
haastattelun Procesolle, eikä hän ole samaa 
mieltä tapahtumien kulusta: »Agentit eivät 
ottaneet häntä kiinni juoksemasta. He tuli-
vat sisään taloon rikkomalla ikkunat ja ovet. 
Naapuritkin huomasivat, mitä tapahtui. 

»Hallitus haluaa vain 
ottaa jonkun kiinni siitä 
huolimatta, onko hän 
viaton vai syyllinen.»
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Mieheni oli kotona pyjamassaan. Kello oli 
vartin vaille kahdeksan. Makasin vielä sän-
gyssä, koska tunsin voivani huonosti. Miehe-
ni puki vanhinta lastamme, koska koulukyyti 
oli saapumaisillaan.»

Asunnossa olivat läsnä Vicente ja hänen 
kaksi lastaan sekä Celia ja hänen äitinsä. Per-
heen palvelija sai kertoman mukaan myös 
osakseen erityisen huonoa kohtelua. Agen-
tit murtautuivat sisään taloon ja jäivät sinne 
useaksi tunniksi. He osoittivat epäiltyä aseel-
la moneen otteeseen.

»Yhdessä vaiheessa minulta pyydettiin 
vaatteita Vicentelle, jotta hän vaihtaisi ne 
päälleen. He veivät hänet pois kahdentois-
ta aikoihin. Siinä vaiheessa huomasin, ettei 
hänellä ollut päällään lähettämääni paitaa ja 
housuja vaan kokonainen urheiluasu. Miksi 
he pukivat hänet niin?»

Siitä lähtien hänen vaimonsa ja lapsensa 
ovat piileskelleet tuntemattomassa paikas-
sa siinä pelossa, että Vicenteen kohdistu-
nut mielivalta saavuttaisi heidätkin. Vuon-
na 2004 Sinaloan kartelli murhautti Celian 
siskon Giovannan. Celia tutustui alun perin 
Vicenteen, koska hänen siskonsa oli naimi-
sissa tämän sedän, huumevälittäjä Rodolfo 

»Kultalapsen» kanssa. Pidättäessään Vicen-
te Carrillon syyttäjänvirasto piti häntä kuu-
luisan huumevälittäjäisänsä Amado Carril-
lon eli »Taivaan herran» perillisenä. Vicente 
liitettiin »Insinöörin» lempinimeen ja hänet 
pidätettiin todennäköisenä osallistujana jär-
jestäytyneeseen rikollisuuteen ja laittomaan 
toimintaan. Vicenten epäillään johtaneen 
Juárezin kartellia isänsä veljen Vicente »Va-
rakuningas» Carrillon kanssa.

Celia jatkaa: »Kyseessä on poliittinen pidä-
tys. Mitään ei voi tehdä, sillä hallitus halu-
aa vain ottaa jonkun kiinni siitä huolimatta, 
onko hän viaton vai syyllinen. Tämä on epä-
oikeudenmukaista.»

Vääriä tunnustuksia 
vaikka pakottamalla

Kesäkuun 21. päivänä 2008 Martín Tor-
res vietti lankonsa Cristian Sotelon tyttä-
ren Keli Torresin kastajaisjuhlaa Tijuanas-
sa, kun 30 aseistettua liittovaltion agenttia 
ja sotilasta ryntäsi sisään. He etsivät kahta 
epäiltyä, jotka eivät kuitenkaan olleet läsnä 
juhlassa. Yli puolet kutsuvieraista eli kaik-
kiaan 57 ihmistä pidätettiin ilman vähäi-
simpiäkään todisteita, jonka jälkeen heidät 

vietiin kidutettaviksi sotilaskasarmille. Pidä-
tettyjä painostettiin väkivalloin myöntämään 
olevansa tijuanalaisen Arellano Félixin vel-
jesten rikollisorganisaation jäseniä. Todista-
jat kutsuvat tapahtumia painajaismaisiksi.

Cristian Sotelo kertoo, ettei hän edes 
tiennyt mistä häntä syytettiin, koska hän oli 
muuttanut Tijuanaan vasta kolme kuukaut-
ta aiemmin. »Samalla kun minua hakattiin, 
minua kehoitettiin olemaan vastustelematta, 
koska joutuisin joka tapauksessa perikatoon. 
Päähäni laitettiin pussi ja minut painettiin 
veden alle. Sitten vatsaani hakattiin puu-
kepillä, jotta tuntisin hukkuvani. Olin koko 
ajan huputettu, joten en voinut tunnistaa 
pahoinpitelijöitäni. Yhdessä vaiheessa sain 
kuulla, että minut tapettaisiin.»

Sotelo menetti ajantajunsa olleessaan sul-
jetuissa tiloissa useita tunteja. Seuraavana 
aamuna hänet juoksutettiin yhdessä lankon-
sa kanssa huputettuna kohti erästä huonet-
ta. Kun heitä pyydettiin avaamaan silmän-
sä, he seisoivatkin yhtäkkiä lehdistön edessä. 
Pöytä oli täynnä aseita, joita he eivät olleet 
eläessään nähneet. Menettelyä perustellaan 
välttämättömänä turvallisuustoimena, mutta 
lehdistötilaisuuksien järjestämisessä taitaa 
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useimmiten olla kyse nimenomaan viran-
omaisten oman selustan turvaamisesta.

Sotelon kertomuksen mukaan kidutus 
jatkui useita tunteja eri kidutusmenetel-
mien seuratessa toisiaan. Saman illan ja 
yön aikana myös Martín Torresia uhkail-
tiin jotta hän tunnustaisi olevansa huume-
välittäjä »Narttu». Häntä pyydettiin teke-
mään »yhteistyötä» voimakeinoin, kunnes 
kiduttajat vakuuttivat hänen olevankin »El 
Cholo» eikä enää »Narttu». Hänelle sanot-
tiin: »niele oksennuksesi koira, koska tulet 
kuolemaan tänne.»

Kaikki oli kuitenkin vain valmistelua ja 
kypsyttelyä, koska varsinaiset syytteet te-
kaistiin vasta järjestäytyneen rikollisuu-
den tutkimuskeskuksessa (SIEDO). Pidä-
tetyiltä ei löytynyt mitään aseita tai muita 
raskauttavia todisteita, joten nekin valmis-
tettiin tutkimuskeskuksessa. Syytetyt esitel-
tiin siellä rikollisina, jotka kantoivat muka-
naan muun muassa 16 asetta ja kilon verran 
jää-nimistä huumetta. Neljänkymmenen 
päivän vankina olon jälkeen 22 henkilöä 
59:stä laskettiin vapauteen. Loput 37 syytet-
tyä ovat olleet Jaliscon osavaltion vankilassa 
jo yli vuoden ilman kunnollista oikeuden-
käyntiä. Vaikka todellinen »Narttu» eli José 
Parra vangittiin kesäkuun alussa, ei Martin 
Torrein oikeudellinen asema ole laisinkaan 
parantunut.

Puolustusasianajaja Félix Orive kom-
mentoi huumesotaa omasta kriittisestä nä-
kökulmastaan: »Felipe Calderónin hallitus 
haluaa paisuttaa pidätettyjen määrää millä 
keinolla hyvänsä, kuten kiduttamalla ja te-
kaisemalla syytteitä. Käytännöt, joita pidim-
me menneisyyden kauhukertomuksina, ovat 
taas ajankohtaisia. Hallitus pyrkii kaikin kei-
noin saamaan kansan uskomaan, että on ole-
massa jokin todellinen taistelu rikollisuutta 
vastaan. Todellisuudessa pahimpia rikollisia 
näyttäisivät olevan itse poliisit ja sotilaat.»

Seuraavalla kerralla, kun Suomen valta-
media rummuttaa yksisilmäisesti huume-
sodan puolesta, on syytä miettiä, mitä se to-
della tarkoittaa.

Meksiko matkalla kaaokseen

Huumesota, joka voidaan siis tulkita sodaksi 
siviilejä vastaan, saatteli Meksikoa juhlavuo-
teen 2010, jolloin itsenäisyyssodan alkami-
sesta tuli kuluneeksi kaksisataa vuotta. Toi-

saalta juhlitaan myös vallankumousta, koska 
se alkoi 1910.

Meksiko on muun maailman lailla syvässä 
lamassa. Bruttokansantuotteen uskotaan jää-
vän jopa kymmenen prosenttia miinukselle 
tänä vuonna. Samaan aikaan työttömyys lä-
hestyy ennätyslukemia. Vaikkeivät viralliset 
työttömyysluvut yllä vielä kymmeneen pro-
senttiin, työvoimaa siirtyy jatkuvasti epävi-
ralliselle sektorille, jonka lukuja ei aina las-
keta mukaan tilastoihin. 

Heinäkuun vaalien jälkeen kunnat myön-
sivät vakavat talousongelmansa. Meksikon 
lähes 2500 kunnasta 70 prosenttia on va-
rarikon partaalla. Tilanne on suistamassa 
kokonaisia yhteisöjä hallitsemattomaan ti-
laan. Taloudellinen ahdinko johtuu hallituk-

sen leikkauksista sekä laman aiheuttamasta 
veropohjan heikkenemisestä. Kunnat eivät 
kohta kykene huolehtimaan edes kaikkein 
perustavimmanlaatuisista palveluistaan, 
kuten vedenjakelusta.

Useissa osavaltioissa on vahvoja paikalli-
sia kansanliikkeitä kuten Morelosin maata, 
vettä ja ilmaa vaativa 15 yhteisön muodos-
tama yhteisrintama. Etelämpänä vastarinta 
vain vahvistuu. Monien aktivistien mielestä 
kansalaistottelemattomuus on oikeutetum-
paa kuin koskaan, sillä mitään muuta keinoa 
vaatia oikeutta ei enää ole. Rohkeus on vuo-
sien kuluessa vain lisääntynyt. Siitä kertoo 
esimerkiksi Oaxacan kansannousu vuonna 
2006. Pohjoisessa puolestaan ollaan erityi-
sen tyytymättömiä huumesotaan, joka on 
kiristänyt valtion ja kansalaisyhteiskunnan 
välit äärimmilleen.

Heinäkuun kongressinvaaleja voidaan 
pitää suurena pettymyksenä, koska ne eivät 
lunastaneet lupauksia uusien vaalilakien 
soveltamisessa. Toisaalta äänestysprosentti 
ei enää laskenut, vaikka kansa ilmaisi ole-
vansa lopen uupunut poliittisen eliitin ky-
vyttömyyteen. Institutionaalinen vallanku-
mouspuolue (PRI) palasi valtaan vuosien 
tauon jälkeen, mutta sen väitetään ostaneen 
ääniä yhteensä miljardeilla euroilla. Tässä 
vaiheessa on selvää, ettei Felipe Calderón 
voi enää tehdä mitään merkittävää viimei-
sen kolmen presidenttivuotensa aikana. PRI 
valmistelee tietänsä presidenttiyteen kaikin 
keinoin. Niihin kuuluu myös istuvan presi-
dentin nöyryyttäminen joka käänteessä. Mi-
tään sosiaalisia parannuksia tuskin on luvas-
sa presidentiltä tai lainsäätäjiltä.

Kansainvälinen huomio kohdistui Meksi-
koon viime vuonna H1N1-influenssaviruk-
sen takia. Toisaalta maassa tapahtuvat ih-
misoikeusrikkomukset ovat murtautumassa 
yhä laajempaan tietoisuuteen, mikä kiristää 
hallituksen tukalaa asemaa entisestään. Mi-
tä taas tulee Meksikon teknoarmeijaan, sen 
miesvahvuus on vain noin 500 000 mies-
tä. Sosiaalisen vastarinnan lujittuessa se ei 
kykenisi enää suojelemaan maan hallitusta 
kansan vihalta.

Veikkaisinkin, että ruuti kohti seuraavaa 
vallankumousta palaa voimakkaammin päi-
vä päivältä. Kaikki tekijät tuntuvat viittaavan 
sosiaaliseen kaaokseen, joka on räjähtämäi-
sillään todelliseksi kansannousuksi. 

Kunnat eivät kohta 
kykene huolehtimaan 

edes kaikkein 
perustavimman

laatuisista 
palveluistaan, 

kuten vedenjakelusta.

44  kulttuurivihkot 5  / 2010



kambodŽa on 15 miljoonan asukkaan maa 
keskellä Kaakkois-Aasiaa. Maa tunnetaan 
verisestä lähihistoriasta ja loistavasta mui-
naishistoriasta. Historian kerrokset sulau-
tuvat yhteen Angkorin temppelikaupungin 
raunioilla, jotka ovat edelleen osittain kul-
kukelvottomia maamiinojen vuoksi. Miljoo-
nat maamiinat ovat perintönä punakhmeri-
en valtakaudesta vuosina 1975–1979 ja sitä 
seuranneesta sisällissodasta.

Vain neljä vuotta kestäneen hallintonsa 
aikana punakhmerit onnistuivat tappamaan 
noin viidesosan maan väestöstä ja romah-
duttamaan infrastruktuurin nollatasolle. 
Punakhmerien hirmuhallinto päättyi, kun 
Vietnam lyhyessä ajassa miehitti Kambodžan 

teksti antti kanner

kuvat katri lassila

Sokeiden 
hierontakoulu 
KambodŽassa
KambodŽalaisessa oppilaitoksessa sokeilla on 
mahdollisuus kouluttautua ammattiin.

Kambodžan kuuluisin muistomerkki, Angkorin vii-
dakkoon hautautunut rauniokaupunki, on edelleen 
täynnä elämää. Pojat leikkivät Sra Srangin temppelin 
vesialtaan äärellä.
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ja ajoi punakhmerit viidakkoon. Kaksikym-
mentä vuotta kestänyt sisällissota päättyi lo-
pulta 1998 punakhmerien antautumiseen, 
mutta yhteiskuntarauha ja poliittinen vaka-
us ovat edelleen kaukana.

Halvalla lähtee

Toimivan parlamentaarisen järjestelmän 
ja avoimen poliittisen keskustelun sijaan 
Kambodžassa puhuu raha – ja toisinaan 
myös aseet. Vallasta taistelevat, joskus vä-
kivaltaisestikin,  Kambodžaa muodollises-
ti hallitsevan kuningashuoneen poliittinen 
uloke FUNCINPEC ja vietnamilaisten mie-
hittäjien käsikassaraksi aikoinaan perustettu 
nimellisesti sosialistinen Kambodžan kan-
sanpuolue CPP.

Valtakamppailun seurauksena korruptio 
rehottaa ja maassa kaikki on kaupan – usein 

pikkurahalla. Pahamaineisen Choeung Ekin 
kuoleman kentät, punakhmeriterrorin mer-
kittävin muistomerkki, myytiin yksityiselle 
japanilaiselle yritykselle. Vastaavasti voitot 
Angkorin maailmanperintökohteen lipun-
myynnistä keräsi vuosikaudet yksityinen öl-
jy-yhtiö. Lapsiprostituutio on edelleen mer-
kittävä ongelma, erityisesti kaupungeissa.

Epäluotettavien ja kaaderieliitin miehit-
tämien poliittisten instituutioiden sijaan 
Kambodžassa kehitys on pitkälti kansalaisten 
ja kansalaisjärjestöjen harteilla. Kansalais-
järjestöjä, erityisesti ihmis- ja kansalaisoi-
keustyöhön keskittyviä sekä erilaisia avustus- 
ja hyväntekeväisyysjärjestöjä onkin paljon 
ja niiden toiminta on näkyvää ja aktiivista. 
Kansallisesti merkittävät ja välttämättömät 
hankkeet on usein toteutettu kansalaisjärjes-
töjen aloitteesta ja niiden resursseilla. Esi-

Sodan aikana Kambodžan maaseutu kylvettiin täyteen maamiinoja. Miinamonttujen arpeuttamaa maisemaa, Tatai.

merkiksi punakhmerien hirmuhallinnon 
aikaiset tapahtumat ovat päässeet kouluope-
tuksen sisältöön vasta kuluvana vuonna, kun 
aihetta käsittelevä oppikirja läpäisi viimein 
virkamiesten seulan.

Vuosien 1975–1979 tapahtumista vaikene-
minen on ollut poliittisilta puolueilta osin 
tietoistakin toimintaa: Kambodžan päättä-
vissä elimissä työskentelee tänäkin päivänä 
henkilöitä, joilla on punakhmeritausta. Li-
säksi kumpikaan pääpuolueista ei 90-luvul-
la kaihtanut liittoutumista punakhmerien 
kanssa. Oppikirjan toimitustyön takana oli-
kin oma-aloitteinen kansalaisjärjestö Docu-
mentation Centre of Cambodia.

140 000 näkövammaista

Korvaamatonta työtä tekee myös Kambodžan 
näkövammaisten yhdistys ABC. Näkö-
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Kambodžan etnisten vähemmistöjen kulttuuri on valtaväestön ja kehittyvän talouden puristuksessa. Nainen ja lapsi levähdyspaikalla, Stung Treng.
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vammaisia on Kambodžassa paljon, noin 
140 000 (väkilukuun suhteuttena noin 
kuusi kertaa enemmän kuin Suomessa) ja 
heidän sosiaalinen asemansa on perintei-
sesti ollut heikko. Sisällissota, maamiinat, 
väkivalta ja heikko terveydenhuolto ovat 
kasvattaneet näkövammaisten määrää. 
(ABC:n perustaja Boun Mao sokeutui ai-
kuisiällä, kun ryöstäjä heitti hänen kasvoil-
leen akkuhappoa.) ABC:n työsarka ulottuu 
näkövammaisten kuntouttamiseesta ja 
uudelleenkouluttamisesta heidän oikeuk-
siensa ajamiseen ja perinteisten asenteiden 
muuttamiseen tiedottamalla.

ABC:n alla toimii myös Seeing Hands 
-niminen hierontakeskusten ketju, joissa 
shiatsu- ja anmahierojiksi koulutetut nä-
kövammaiset hoitavat pääosin turisteista 
koostuvaa asiakaskuntaa. Seeing Hands 
-hierojina he voivat kääntää vammansa 
voimavaraksi, sillä herkistynyt kosketus-
aisti on hierojan työssä näköaistia tär-
keämpi. Tämä näkyy myös palkoissa: nä-
kövammaiset hierojat tienaavat selvästi yli 
kambodžalaisten keskitulon.

Suurin osa Kambodžan ongelmista 
juontaa juurensa suoraan maan köyhyy-
destä, eikä näistä ongelmista päästä eroon 
ilman talouskasvua. Hallinto on pyrkinyt 
parantamaan maan taloutta suurilla infra-
struktuurihankkeilla, kuten tieverkon pa-
rantamisella 2000-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla, mutta tämä on tehty pitkälti 
korealaisten ja japanilaisten investointi-
en turvin. Nähtäväksi jää, kohentavatko 
hankkeet pitkällä aikavälillä maan ja sen 
kansalaisten oloja, vai syökö laajamittai-
nen korruptio pitkäjänteisen talouskasvun 
edellytykset. Joka tapauksessa on selvää, 
että sosiaalisten olojen suhteen edistysas-
keleet ovat jääneet kansalaisyhteiskunnan 
kontolle.

Kansalaisyhteiskunnan kehittymisen 
myötä joskus tulevaisuudessa saattaa koit-
taa aika, jolloin Kambodžasta ei enää en-
simmäisenä tule mieleen kuoleman kentät 
ja lapsiprostituutio. 

Lisätietoja

NGO Forum on Cambodia:
http://www.ngoforum.org.kh/eng/core/

Association for Blind in Cambodia
http://www.cambodianblindassociation.org/

Yksi Kambodžan kuuluisimmista kansalaisjärjestöistä, Seeing Hands, kouluttaa näkövammaisista taitavia 
hierojia. Seeing Hands, Sihanoukville.

Lasten koulunkäynti keskeytyy usein työntekoon. Matka kaukanakin sijaitsevaan kouluun taittuu polku-
pyörällä tai kävellen. Lapsia palaamassa koulusta, Krong Koh Kong.
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Seeing Hands -hierontakeskuksia on jo useissa kaupungeissa. Tunnin mittainen äärimmäisen rentouttava selkähieronta maksaa viisi dollaria.
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poHjois-korea esittäytyy maasta tu-
levassa taiteessa sankarillisten työläisten 
iloisena onnelana, jossa keneltäkään ei 
puutu mitään. Hurjimmillaan maan ny-
kytaide on johtajien monumentaalisissa 
muotokuvissa. Isä ja poika Kim ovat läsnä 
kaikkialla.

Korean demokraattista tasavaltaa luon-
nehditaan maailman suljetuimmaksi val-
tioksi, eikä sen arjesta tiedetä juuri mitään. 
Joitakin tietoja on sentään länteenkin tihku-
nut, mutta se, mitä maassa todella tapahtuu, 
jää pakostakin hämärän peittoon. Jos tieto-
lähteinä on maan virallinen uutistoimisto tai 
eteläkorealainen vastapropaganda, faktoista 
on vaikea päästä selvyyteen.

Pohjois-Koreaa johtaa Ikuinen Presi-
dentti ja Suuri Johtaja Kim Il-sung, vuon-
na 1994 tapahtuneesta kuolemastaan huoli-
matta. Hänen poikansa Kim Jong-il, maan 
nykyinen päämies, tunnetaan nimellä Ra-
kas Johtaja. Muita titteleitä ovat »Johto-
tähti» ja »Kommunistisen tulevaisuuden 
Aurinko».

Monitaitoinen Kim Jong-il muistuttaa 
kokonsa puolesta lähinnä puutarhatont-

tua, mutta tästä huolimatta hän on julis-
tanut maassaan taistelun lyhytkasvuisuutta 
vastaan. Hänen väitetäänkin julistaneen: 
»Kääpiöt on hävitettävä.» Virallisen elämä-
kertansa mukaan Kim Jong-il on muun mu-
assa kahden vuoden aikana säveltänyt kuusi 
oopperaa sekä suunnitellut Pjongjangia kau-
nistavan 170 metrin korkuisen juche-aatteen 
tornin.

Kim Jong-ilin kirjallisen tuotannon laa-
juus on vertaansa vailla. Hänen kerrottiin 
myös suunnitelleen maan edustusjoukkueen 
strategian vuoden 2010 jalkapallon MM-
kisoihin. Taktiikka ei kisoissa purrut, joten 
joukkueen valmentajan on raportoitu jou-
tuneen määräämättömäksi ajaksi työleirille. 
Lentopelkonsa takia vain junalla matkustava 
Kim Jong-il on lisäksi ilmiömäisen taitava 
hävittäjälentäjä ja kaikkien aikojen lahjak-
kain golfinpelaaja. Ikävä kyllä Rakkaan Joh-
tajan arvellaan kärsivän pitkälle edenneestä 
haimasyövästä, joten ydinaseohjelmastaan ja 
sotaisuudestaan tunnetun maan lähitulevai-
suus mahdollisine armeijan vallankaappauk-
sineen herättää huolta muuallakin kuin sen 
naapurivaltioissa.

Pohjois-Koreasta Itävaltaan

Wienissä sijaitsevan taideteollisuuteen ja ny-
kytaiteeseen erikoistuneen museon MAK:in 
(Österreichisches Museum für angewandte 
Kunst) kuraattorien ja pohjoiskorealaisten 
viranomaisten nelivuotisten neuvottelu-
jen jälkeen museoon on saatu toukokuussa 
2010 avattu näyttely »Kukkia Kim Il-sungil-
le». Siinä esitellään yli 100:n teoksen edes-
tä pohjois-korealaista taidetta 1960-luvulta 
aina kuluvana vuonna toteutettuihin töihin. 
Yli puolet teoksista on viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta.

teksti livia hekanaho

kuvat mak Presse

© korean Art Gallery, pyongyang

Hymyilevien ihmisten maa
juche-aatteen puhdistamaa taidetta pohjois-koreasta

Pohjois-Koreassa taide on valjastettu 
palvelemaan vallanpitäjien etuja.

Yksi Kim Il-sungin lisänimistä on »20. vuosisadan 
aurinko».
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Näyttely koostuu maalauksista, vesiväri-
töistä ja perinteisellä mustesivellinteknii-
kalla toteutetuista teoksista. Lisäksi esillä on 
valikoima propagandajulisteita sekä Pjong-
jangin arkkitehtuuria esitteleviä valokuvia ja 
pienoismalleja. Kuten näyttelyesitteessäkin 
todetaan, pääkaupunki Pjongjang edustaa 
jonkinlaista pyrkimystä toteuttaa maanpääl-
linen utopia, ja samaa ajatusta heijastelee 
myös Pohjois-Korean kuvataide. Johtajien – 
isän ja pojan – monumentaaliset näköiskuvat 
ovat läsnä kaikkialla innoittamassa kansaa. 
Näyttelyssä juuri näiden teosten vartiointi on 
tarkinta, ja ne tyrmistyttävät jo giganttisella 
2 x 3 metrin koollaan. Yksikään muotokuvis-
ta ei kuulu museon viralliseen kuvapankkiin. 
Sillä varmistetaan, ettei niitä esitetä epäkun-
nioittavassa hengessä tai edes heikkolaatui-
selle paperille painettuina.

Hymy ei riitä

Maan nykytaiteen valossa Korean demo-
kraattisen kansantasavallan luonnehtiminen 
hymyn maaksi on aivan liian vaatimatonta. 
Pohjois-Koreassa kaikki nimittäin nauravat 
kaiken aikaa suu ammollaan. Tarkkojen oh-

jeiden mukaan tiukassa valvonnassa toteu-
tetut maalaukset ja julisteet todistavat sekä 
kansan tavattomasta onnellisuudesta että 
maan hammashuollon poikkeuksellises-
ta tehokkuudesta. Juche-aatteen hengessä 
toteutetut maalaukset ja julisteet kertovat 
samasta onnelasta, josta Hikipedia kertoo 
piruillen seuraavaa: »Pohjois-Korea on on-
nellisin ja hyvinvoivin valtio koko maailmas-
sa. Pellot tuottavat yllin kyllin ruohoa kaikille 
maan ihmisille, ja jokaisella kansalaisella on 
mahdollisuus osallistua maailman mahta-
vimpaan koulutusjärjestelmään.»

Uutiset maata kohdanneesta, pitkään jat-
kuneesta vakavasta nälänhädästä ja poikke-
uksellisen räikeistä, jokapäiväisistä ihmisoi-
keusrikkomuksista tunnetaan lännessä hyvin. 
Tässä valossa onnellisena nauravia pulleita 
lapsia ja hyvinvoivia, innosta hehkuvia työ-
läisiä esittävät kuvat vaikuttavat absurdeilta.

Näyttelyn uskomattomimpiin teoksiin 
kuuluvassa maalauksessa harmaaseen top-
patakkiin verhoutunut Rakas Johtaja tarkas-
taa armeijakeittiötä, jossa pöydät notkuvat li-
haa ja kalaa. Nälänhätäuutisten ohella kuva 
muistuttaa Kim Jong-ilin »armeija ensin» 

-politiikasta, jonka mukaan maanpuolustuk-
seen suunnataan 25 % maan kansantulosta. 
Toisin sanoen ruokaa ja resursseja riittää ar-
meijan tarpeisiin silloinkin, kun muut kärsi-
vät puutetta. Pohjoiskorealainen taide yllät-
tää myös siinä mielessä, ettei se itse asiassa 
muistuta juurikaan Neuvostoliiton tai kan-
sallissosialistisen Saksan jylhän tyyliteltyä, 
klassisvoittoista virallista taidetta. Heleissä 
»sosialistisen optimismin» väreissä hehku-
vat, lapsenomaisen pikkutarkasti toteutetut 
näkymät tuovat mieleen jehovan todistajien 
Vartiotorni-estetiikan. 

Todellisuudessa Pohjois-Korean pelloilla ei juuri näy traktoreita.

Kim Jong-il (vas.) ja Kim Il-sung hymyilevät  
Paektu-vuorella.
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Ammoisina aikoina suomen Sisulla oli kes-
kustelupalsta, jonka arkistot on nyt poistet-
tu, koska ne muodostaisivat imago-ongelman 
Perussuomalaisissa ja Muutos 2011 -puolu-
eessa toimiville suomensisulaisille. Keskuste-
lupalsta oli kuitenkin kymmenisen vuotta sit-
ten varsin viriili ja viihdyttävä samaan tapaan 
kuin »sananvapausaktivisti» Seppo Lehdon 
tuotokset: vaikka sisältö olikin synkkää fa-
sismia ja puhdasta rasismia, oli kirjoittajien 
älyllinen regressio niin suurta, että palstan 
lukemista saattoi pitää jopa viihdyttävänä. 

Tälle Suomen Sisun palstalle saapui trollai-
lemaan eräs filologi Jussi Halla-aho, joka oli 
tuolloin vielä Vihreiden äänestäjä ja oli päät-
tänyt opettaa rasisteille totuuden. Toisin kui-
tenkin kävi. Oman kertomuksensa mukaan 
Halla-aho vakuuttui Suomen Sisun keskus-

telupalstasta ja ryhtyi maahanmuuttokriiti-
koksi. Tosin noina aikoina maahanmuutto-
kriittisiä kutsuttiin vielä kansallismielisiksi. 

Miten akateemisesti koulutettu henkilö 
saattoi vakuuttua palstasta, joka sisälsi lä-
hinnä Seppo Lehto -tyylistä keskustelua ja 
oli omiaan tappamaan nauruun kaikki muut 
paitsi äärimmäisimmät kansallissosialistit, 
on suuri mysteeri. Uskokaamme kuitenkin 
Halla-ahon sanaa.

Halla-aho alkoi vuonna 2003 kirjoittaa 
Scripta-blogiinsa. Blogi keräsi samanhen-
kisiä kommentoijia vieraskirjaansa ja lopulta 
sen pohjalta perustettiin Homma-foorumi, 
jossa vihaiset miehet purkavat maailmantus-
kaansa kommentoimalla esimerkiksi tiedo-
tusvälineissä olleita mielipidekirjoituksia ja 
niiden kirjoittajia. 

Satu 
väärästä 
Mestarista

teksti  tomi toivio

kuvitus antti valta

Alussa oli rasistinen 
nationalistijärjestö, jota 

kutsutaan Suomen Sisuksi. 
Tämä järjestö vastustaa 
»kansojen luonnotonta 

sekoittumista keskenään». 
Viranomaisarvion 

mukaan Suomen Sisu on 
natsihenkinen järjestö.

Hommalaisille Halla-aho on Mestari   
- osittain kyse on ironiasta, mutta aito hen-
kilökultti on selvästi olemassa. Halla-ahon 
satiiriset mielipidekirjoitukset ovat näiden 
miesten pyhä kirja. Ja jos joku rienaa tätä 
Mestaria - silloin alkaa pyhään sotaan ver-
rattava nettispämmääminen ja jopa netti-
uhkailu. 

Mestarin varapuolue

Halla-aholaisuuden taustalla olevaa po-
liittista kuviota on vaikea hahmottaa. 
Olennaisinta on ymmärtää, että Suo-
men Sisu vaikuttaa kaikkialla: Halla-aho 
on Suomen Sisusta, samoin hänen ym-
pärillään oleva perussuomalainen klikki 
ja monet Muutos 2011 -toimijat ja Hom-
man puuhamiehet. 

52  kulttuurivihkot 5  / 2010



Muutos 2011 on käytännössä hommalais-
ten puoluehanke, jolla yritettiin varmistaa 
Halla-ahon vaaliehdokkuus eduskuntavaa-
leissa, mikäli Timo Soini jättää Halla-ahon 
ilman Perussuomalaisten ehdokkuutta. 
Hankkeen puuhamiehenä toimi Juha Mä-
ki-Ketelä, joka kuitenkin erosi yhtäkkiä puo-
lueesta. Mäki-Ketelä ymmärsi vasta suhteel-
lisen myöhäisessä vaiheessa, että puolue on 
vääjäämättä sekaantunut rasismiin. Entinen 
päällikkö onkin varoitellut puolueen Suomen 
Sisu -klikistä. Puolueen tulevaisuus näyttää 
kuitenkin täysin toivottomalta Mestarin 
ajauduttua Perussuomalaisten ehdokkaaksi.

Halla-aho on Perussuomalaisten ehdok-
kaana eduskuntavaaleissa ja hänen ympä-
rillään näyttää olevan Perussuomalaisessa 
puolueessa maahanmuuttokriittinen klik-
ki, joka on allekirjoittanut Nuivan vaali-
manifestin. Tästä joukosta ainakin espoo-

lainen kaupunginvaltuutettu Teemu 
Lahtinen on toiminut myös

Suomen Sisun puheen-
johtajana. Ulkoa päin tilanne 
näyttää lähes Halla-ahon joh-
taman Suomen Sisu  -klikin vallan-
kaappaukselta perussuomalaisten sisällä.

Perussuomalaisten SS-suuntauksen jul-
kaiseman Nuivan vaalimanifestin sisältöä on 
kritisoitu. Se sisältää ehdollisen kansalaisuu-
den, jossa maahan muuttanut ja kansalai-
suuden jo kertaalleen saanut henkilö voisi 
menettää kansalaisuutensa menetettyään 
työpaikkansa. Manifestissa ei tietenkään 
selitetä mitä epäkansalaiselle tämän jälkeen 
tapahtuisi. 

Mestari analyysin kohteena 

Mestari on päässyt jopa kirjan aiheeksi: Sa-
vukeidas on julkaissut Ville Hytösen toi-
mittaman kirjan Mitä Jussi Halla-aho tar-
koittaa. Kirjan kirjoittajista pari puolustaa 
Halla-ahoa, muut vastustavat. Halla-ahon 
puolustajien koko ajatusrakennelma paljas-
tuu uskon asiaksi ja salaliittoteoriaksi: jos 
ei usko islamin olevan valloitusretkellä, jo-
ka muuttaa muutamassa vuosikymmenes-
sä Euroopan islamilaiseksi Eurabiaksi, on 

mahdotonta ymmärtää mamukriitikoiden 
ajattelua. 

Euroopan muuttumisen Eurabiaksi voi 
tietenkin johtaa tilastollisista trendeistä. 
Jos muslimiväestö lisääntyy muuta väestöä 
nopeammin, voi se tulevaisuudessa ylittää 
paikallisväestön määrältään. Muutos voi 
tapahtua, jos myös väestönkasvu ja muutto-
liike jatkuvat samansuuntaisina, eivätkä vä-
estöryhmät sekoitu tai uskonnolliset ryhmät 
maallistu ja niin edelleen. Esimerkkinä on 
mainittu vuosi 2160. 

2160 edustaa kuitenkin nykyisestä perspek-
tiivistä jo niin kaukaista tulevaisuutta, että 
miltei mikä tahansa on mahdollista. Olem-
me samassa tilanteessa kuin henkilö, jonka 
olisi pitänyt ennustaa nykytilanne vuodesta 
1860 käsin. Lisäksi keskittyminen juuri maa-
hanmuuton kritisoimiseen sellaisessa maa-
ilmassa, jossa tunnetaan kasvihuoneilmiön 
ja ydinsodan kaltaisia uhkia, paljastaa krii-
tikosta melko epäilyttäviä luonteenpiirteitä. 

Useimmat Halla-ahon tar-
koitusta pohtivan kirjan 

kirjoittajista tarttu-
vat kuitenkin Halla-

ahon totalitaristi-
seen määritelmään 
ihmisarvosta, jota 

lainattakoon tässä-
kin: »Ainoa mitattava 

ja siten kiistatta olemas-
sa oleva ihmisarvo on yksilön 

instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan 
perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen 
mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai 
osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä 
heikentäisi yhteisöä.»

Halla-ahon näkemykset ihmisarvosta ovat 
totalitaristisia. Hän on blogissaan kirjoitellut 
raiskausfantasioita »Afrikan sarven ihmis-
saastoista» ja unelmoinut poliisin ampuvan 
mielenosoituksissa »vasemmistohuligaane-
ja» päähän. Hän on äärioikeistolaisen järjes-
tön pitkäaikainen jäsen, Suomeen Yhdysval-
loista tuodun National Rifle Associationin 
-tyylinen asehullu ja syytteessä uskonrauhan 
rikkomisesta sekä kiihotuksesta kansanryh-
mää vastaan.  

Valkoisen HeteroMiehen 
identiteettipolitiikka

Hommalaisuuden taustalla näyttää olevan 
jonkinlainen Valkoisen HeteroMiehen iden-
titeettipolitiikka. Valkoinen HeteroMies on 

menettänyt asemiaan erilaisten vähemmis-
töjen taistellessa oikeuksiensa puolesta, nyt 
on vastaiskun aika! Hommalaisten mielestä 
Valkoinen HeteroMies on sorrettu enem-
mistö, jota kaikki mahdolliset vähemmistöt 
sortavat. 

Ja tämän sorron mahdollistaa kaikkialle 
ulottuva punavihreä salaliitto. Huomaamatta 
jää, että yhteiskunnassa valtaa ovat käyttäneet 
yleensä Kokoomus, Keskusta ja SDP, mutta 
mitäpä siitä - punavihreät ovat syypäitä ihan 
kaikkeen. Jopa päätöksiin, jotka on tehty jo 
ennen punavihreä-termin käyttöönottoa. 

Valkoinen HeteroMies kokee uhkana kai-
ken identiteettiään etäisestikin sivuavan kri-
tiikin. Esimerkiksi kasvissyönti voi olla täl-
lainen uhkatekijä, jonka vuoksi Valkoinen 
HeteroMies mielellään julistaa olevansa 
vakaumuksellinen lihansyöjä. Feminismi on 
uhka, maahanmuuttajat ovat uhka, seksuaa-
livähemmistöt ovat uhka. Oikeastaan ihan 
mikä tahansa poikkeavalta vaikuttava asia 
voi olla uhka. Erilaiset vainoharhaiset riidat 
näyttävätkin olevan mamukriitikkojengeissä 
lähes päivittäisiä.

Vihanlietsonnan seuraukset alkavat nä-
kyä. Nettiuhkailu on jo vanha vitsi, nyt on 
siirrytty katutasolle. Patriootti.com levitte-
lee maahanmuuttokriittisiä rasistitarrojaan 
eri kaupungeissa. Palautus.org -niminen 
sivusto tarjoaa käsikirjaa terroristioperaati-
oon, jossa tavoitteena on surmata tuhansia 
maahanmuuttajia ja monikulttuurisuuden 
kannattajia. Helsingin Pride-kulkueen kaa-
suiskijät olivat poliisin mukaan äärioikeis-
tolaisia. 

Halla-aho odottelee hovioikeuden päätös-
tä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja 
uskonrauhan rikkomisesta. Hän on liittynyt 
kolmen kovan »sananvapaussankarin» jouk-
koon yhdessä Seppo Lehdon ja Mikko Elli-
län kanssa. Samaan aikaan Timo Soini on 
luvannut potkaista puolueestaan rikoksiin 
syyllistyneet - tuskinpa kuitenkaan potkai-
see Halla-ahoa, joka lienee aika monen ää-
nen arvoinen.  

Halla-ahon satiiriset 
mielipidekirjoitukset 
ovat näiden miesten 
pyhä kirja
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Sitä kuvittelee, että ajan myötä ihminen kehittyy, viisastuu ja 

tulee suopeammaksi lähimmäisiään kohtaan. kuluneen vuoden 

aikana oma kehitysuskoni on kuitenkin saanut useita kolauksia.  

sietokyky vähemmistöjä ja eri tavoin ajattelevia tai tuntevia koh-

taan tuntuu ainakin joidenkin ihmisten kohdalla pikemminkin 

heikentyneen. Enkä tarkoita tällä ainoastaan Hommafoorumilla 

pyöriviä »maahanmuuttokriitikoita» tai perussuomalaisten kal-

taisia oikeistopopulisteja. 

Aloitetaan kerjäämiskiellosta. Juha Hakolan (kok) tekemä la-

kialoite on suunnattu selkeästi tiettyä kansanryhmää, roma-

nian romaneja, vastaan. Lakia perustellaan kaupunkiviihtyvyy-

dellä ja turvallisuudella. pahvimuki ojossa polvillaan luimisteleva 

ryysyläinen on toki vaivaannuttava näky pohjoismaiseen sosi-

aaliturvaan tottuneelle, ja päällekäyvä kerjääminen voi tuntua 

uhkaavalta. Mutta onko kukaan kerjäämiskieltoa puoltavista po-

liitikoista tai kansalaisista miettinyt, mihin laki toteutuessaan 

voisi johtaa? rikollisuutta se ei ainakaan vähennä, tietyt perus-

tarpeet kun on tyydytettävä. kiellon perimmäinen tarkoitus tai-

taa kuitenkin olla sen viestittäminen, millaiset ihmiset eivät ole 

tervetulleita suomeen.

toinen kokoomuslainen poliitikko Wille Rydman ilmaisi huo-

lensa maahanmuuttajien integroitumisesta suomalaiseen kult-

tuuriin (Helsingin Sanomat 13.6.2010). Hänen mukaansa maahan-

muuttajat pitäisi sopeuttaa täkäläiseen kulttuuriin sen sijaan, 

että tuetaan heidän omaa kulttuuriaan. rydmanin mielestä 

kulttuuri-identiteetti on yksityisasia, jota ei pidä rajoittaa mut-

tei myöskään tukea. jälkimmäinen väittämä ei koske tietenkään 

valtakulttuuria. kun ottaa huomioon, ettei suomalainen kulttuu-

ri ole mikään homogeeninen monoliitti, ihmettelenkin, millaista 

tai kenen kulttuuria rydman olisi valmis tukemaan?

Myös seksuaalinen tai sukupuolinen identiteetti tuntuu olevan 

joidenkin mielestä siinä määrin yksityisasia, että sen rajoittami-

nen olisi jopa suotavaa. Viime heinäkuussa Helsingissä pride-

kulkueeseen tehty kyynelkaasuisku oli varsin poikkeuksellinen 

ja valitettava käänne suomalaisessa GLBtI-historiassa. Vielä jär-

kyttävämpää oli kuitenkin julkinen keskustelu, joka iskua seura-

si. Viharikoksen tehneitä kiirehtivät sympatiseeraamaan paitsi 

kristillisdemokraattien Päivi Räsänen ja Asmo Maanselkä myös 

kokoomuksen Hanna-Leena Hemming ja perussuomalaisten 

Pertti »Veltto» Virtanen. Heidän viestinsä oli tiivistettynä se, et-

tä marssi oli provokaatiota heteroseksuaalisuut-

ta vastaan ja viharikoskin siksi homojen 

omaa syytä.

kristillisdemokraattien ja perus-

suomalaisten kannanotot olivat 

ehkä odotettavia. Yllättävämpää 

oli, että myös rkp:n kannatta-

jista viidesosa ymmärsi iskun te-

kijöitä. Ei siis ihme, ettei Stefan 

NäkökuLMA

 Katja Nissinen on 
Kulttuurivihkojen 
toimitussihteeri 
ja psykoanalyyt - 
tisesti suuntau- 
tunut esteetikko.

teksti katja nissinen

kuvitus aleksi jalonen

Suvaitsemattomuuden uusi aalto
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Wallin kommentoinut lainkaan pride-iskuja, vaikka tasa-arvomi-

nisterinä sitä häneltä olisikin odottanut.

Edellä kuvatut esimerkit havainnollistavat suomalaisen su-

vaitsemattomuuden tyylilajeja: osa siitä on silkkaa pahoinvoin-

nin purkamista vähemmistöihin tai muihin heikompiosaisiin. 

rinnalla kulkee kuitenkin myös sisäsiistimpi versio, jossa epäta-

sa-arvoisuutta tukevat asenteet perustellaan vetoamalla järki-

syihin tai yleiseen hyvään. Näiden lisäksi on nykypäivänä olemas-

sa vielä kolmaskin suvaitsemattomuuden tyylilaji, jossa vääränä 

ja loukkaavana koetaan mikä tahansa omasta arvomaailmasta 

poikkeava. tämä suvaitsemattomuus ei kohdistu vain vähemmis-

töihin, vaan loukkaavaksi saatetaan kokea tietty ruokavalio, tie-

tyn liikennevälineen käyttö, tietty lemmikkieläin tai tietty mieli-

pide mistä tahansa asiasta.

Hyvänä esimerkkinä tämän tyyppisestä suvaitsemattomuu-

desta käy sDp:n nykyisen puoluesihteerin, Mikael Jungnerin 

esiintyminen keväällä Yleisradion pressiklubissa. jungner kutsui 

ohjelman toista keskustelijaa, Kaarina Hazardia ankeuttajak-

si, koska tämä ei varauksetta niellyt hänen optimismihehkutus-

taan. Ainakin Harry potterinsa lukeneet tietävät, että ankeutta-

ja on demoninen olento, jonka läsnäolo aiheuttaa mielipahaa ja 

alakuloa.

Postmodernissa nykykulttuurissa ei siis vieläkään ole tilaa 

kaikkien kukkien kukkia. psykoanalyytikko Paul Verhaeghen mu-

kaan elämme egokratian aikakautta. Hän kirjoittaa kahdesta 

ajallemme tyypillisestä persoonallisuusrakenteesta: hysteerises-

tä ja paranooisesta, jotka täydentävät toisiaan. Ensin mainittu 

on ehdotonta totuutta etsivä kiihkoilija, joka saattaa reagoida 

muiden totuuksiin jopa väkivaltaisesti. jälkimmäinen pitää puo-

lestaan itseään tämän ehdottoman totuuden puolestapuhuja-

na. Heikkoutensa hän projisoi muihin ihmisiin, joita hän myös 

syyttää itsensä vainoamisesta.

koska paranooisen persoonallisuuden itsevarmuus on kuiten-

kin haurasta, hän tarvitsee seuraajia, mikä jääkin hysteerisen 

persoonallisuuden tehtäväksi. Ei ihme, että populismi vetoaa 

ihmisiin ja sen viehätysvoimaa käytetään politiikassa hyväksi 

yli puoluerajojen. Verhaeghen mukaan on kyse epätoivoisesta ja 

epäonnistuneesta paluusta auktoriteettiuskoon ja suurten ker-

tomusten aikakaudelle.

suvaitsemattomiksi moititut puolustautuvat usein sillä, ettei 

kaikesta tarvitse pitää. Ei tarvitsekaan, mutta myös sitä, mistä ei 

pidä tulisi jollain tavoin kunnioittaa. Yhteiselämämme ei oikein 

toimi, jos kaikki se, mikä ei tuota mielihyvää, herättää vihaa. Eh-

kä suvaitsemisen sijaan pitäisikin puhua sietämisestä ja pyrki-

myksestä yhdenvertaisuuteen. En minäkään romanikerjäläisistä 

pidä, mutta siedän heidän läsnäoloaan ja toivon, että he saisivat 

vielä jonakin päivänä paremman elämän.

postmodernissa nyky-
kulttuurissa ei vieläkään 
ole tilaa kaikkien kukkien 
kukkia.
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teksti satu virtanen

kuvaitus miika immonen

Kati Jääskeläinen työskentelee projektisih-
teerinä Kirkkohallituksen diakonian ja yhteis-
kuntatyön yksikössä. Projektisihteeri valmistelee 
kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelu-
kunnan kokoukset, toimii kokousten sihteeri-
nä, huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä 
neuvottelukunnan toiminnan kehittämisestä. 
»Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön, Suo-
men ihmisoikeuspolitiikan ja kansainvälisten 
ihmisoikeuselinten työtä», Jääskeläinen kertoo.

Kirkon ihmisoikeustyön taustaa

Nykyinen kirkon ihmisoikeuskysymysten 
neuvottelukunta sai alkunsa vuonna 1973, 
jolloin kirkon yhteiskunnallinen toimikun-

ta asetti rauhantyön ryhmän. Ryhmä laati 
lähinnä materiaalia koulujen uskonnonope-
tuksessa ja seurakuntien nuorisotyössä teh-
tävää rauhankasvatustyötä varten. 

1990-luvulla painopiste siirtyi rauhan-
kysymyksistä ihmisoikeuksiin. Kirkkohal-
lituksen asettama kirkon ihmisoikeuksien 
neuvottelukunta (kion) aloitti toimintansa 
vuonna 1999. Neuvottelukunnan tehtävänä 
on seurata ja edistää ihmisoikeuksien kehit-
tymistä Suomessa ja kansainvälisesti, kehit-
tää Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 
tehtävää rauhantyötä sekä tukea seurakuntien 
ihmisoikeus- ja rauhankasvatusta ja kristit-
tyjen aktiivista osallistumista rauhantyöhön. 

Kaikkien ihmisten kirkko
Projektisihteeri Kati Jääskeläinen pyrkii toimimaan yhdenvertaisen kirkon 
puolesta. Kirkkohallituksen diakonian ja yhteiskuntatyön yksikkö ylläpitää 
monenlaisia hankkeita ja laatii erilaisia esityksiä. Riittävätkö ne?

»kirkon strategisiin 
linjauksiin on kirjattu 
sitoumus työsken-
nellä perus- ja ihmis-
oikeuksien, rauhan ja 
oikeudenmukaisuu-
den edistämiseksi 
niin suomessa kuin 
maailmanlaajuisesti»
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Myös 2000-luvulla on ehditty paljon. 
»Olemme herätelleet keskustelua ihmisoi-
keuksista ja rauhasta erilaisissa seminaa-
reissa ja keskustelutilaisuuksissa. Olemme 
järjestäneet kolme ihmisoikeus- ja rauhan-
kasvatuskoulutusta ja kaksi uskontodialogi-
kurssia. Olemme valmistelleet Kirkkohalli-
tuksen lausuntoja ihmisoikeuskysymyksistä, 
raportteja kansainvälisille kirkkoliitoille sekä 
esityksiä kirkkohallitukselle, tuloksena tästä 
esimerkiksi Yhdenvertaisuus ja kirkko -sel-
vityshanke», Jääskeläinen linjaa.

Yhdenvertaisuustyö nyt 
ja tulevaisuudessa

»Kirkon strategisiin linjauksiin on kirjat-
tu sitoumus työskennellä perus- ja ihmis-

oikeuksien, rauhan ja oikeudenmukaisuuden 
edistämiseksi niin Suomessa kuin maail-
manlaajuisesti. Ihmisoikeustyötä tehdään 
kirkossa monella eri suunnalla», Jääskeläi-
nen esittää. Ihmisoikeuslähtöinen ajattelu on 
Jääskeläisen mielestä voimistunut kirkon pii-
rissä viime vuosina. Tästä kertoo muun mu-
assa suunnitelma uudistaa Kirkko kaikille 
-ohjelma niin, että siinä huomioidaan Yhdis-
tyneiden Kansakuntien vammaisia henkilöitä 
koskevan yleissopimuksen keskeiset sisällöt. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuo-
tisjuhlavuotta vietettiin näyttävästi kirkossa 
vuonna 2009. Vuoden päätteeksi kirkollis-
kokous hyväksyi yksimielisesti aloitteen, jolla 
tuetaan lapsen oikeuksia ja lapsivaikutusten 
arviointia kirkossa. 

»KION on pitänyt esillä lapsiin ja naisiin 
kohdistuvia väkivallan kysymyksiä esimer-
kiksi järjestämällä seminaareja Kirkkopäivil-
lä. Lisäksi neuvottelukunnan kestoteemoja 
ovat uskonnonvapauskysymykset, uskonto-
jen kohtaaminen kirkon toiminnassa ja kir-
kollisissa toimituksissa, uskontojen välinen 
vuoropuhelu. Myös maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden asema sekä rasismi 
ja vihapuhe nousevat säännöllisesti esiin. 
Kirkot ovat ottaneet näihin kantaa Kirkko 
turvapaikkana -ohjeistuksen (2007) myötä.» 

Ihmisoikeuskysymykset on nostettu myös 
kansainvälisen diakonian ja lähetystyön 
keskiöön. »Kirkon Ulkomaanavun strategi-
an mukaan köyhyyden vähentämisen edel-
lytyksenä on rauhan ja ihmisoikeuksien 

Osallisena elämässä

Yhteiskunnallisen työn pappi Raija 
Korhonen puolustaa heikoimpien 
asemaa ja ihmisten osallisuutta. 

Raija Korhonen työskentelee Helsingin seura-

kuntayhtymän Yhteisen seurakuntatyön keskuk-

sessa yhteiskunnallisen työn pappina. kristillisen 

työn lähtökohtana on hänen mukaansa heikoim-

pien ihmisten havaitseminen ja turvaaminen. »py-

rimme paljastamaan ne rakenteet, jotka orjuutta-

vat ja sitovat ihmistä milloin mihinkin. tavoitteena 

on kohtuus, tasapaino ja uudet mahdollisuudet. 

ja kysymys ei ole vain ihmisten sopeuttamisesta 

tilanteisiin. tärkeintä on osallisuuden vahvista-

minen ja vahvistuminen.»

Naisasiasta työkysymyksiin

1980-luvulla korhonen työskenteli muun muassa 

yksinhuoltajajärjestöjen kanssa kehittäen niille 

tukihenkilötoimintaa. samoihin aikoihin hän veti 

naisten poliittisen toiminnan seurantaryhmää 

Naisasialiitto unionissa. »toimimme opintopiirinä, 

lobbasimme sukunimi-, tasa-arvo- ja päivähoitola-

kia, järjestimme vaalitenttejä naisehdokkaille ja 

paljon muuta.»

1990-luvun laman aikana tuettiin työttömiä 

järjestäytymisessä, työttömyyskriisin yli pääse-

misessä ja häpeän käsittelyssä. Nyttemmin, kun 

työttömyys ei ole enää yhtä järkyttävä asia kuin 

ennen, käytetään uudenlaisia menetelmiä. »Var-

sinkin nuorten aikuisten elämä koostuu työn ja 

työttömyyden vuorottelusta. ja nykyään meillä-

kin on keskuudessamme työtä tekeviä köyhiä, mi-

kä ei ole kunniakasta hyvinvointivaltiona itseään 

pitävälle maalle», korhonen painottaa.

seurakuntayhtymän yhteiskunnallinen työ 

aloitti tänä vuonna pienyrittäjien tukihankkeen, 

johon aloite tuli yrittäjätahoilta piispa Mikko Hei-

kan välityksellä.

Elokuun puolivälissä pienyrittäjiä ja freelance-

reita kutsuttiin lomaleirille rautalammille, sisä-

savoon. »Yrittäjien kuva on monivärisempi ja mo-

ni-ilmeisempi kuin luulisi. Nuoret yrittäjät, jotka 

eivät ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa ja asia-

kaskuntaansa, ovat tuulisimmalla paikalla. kou-

lutusta ja tutkintoja voi olla, mutta sopimuksia 

ja suosituksia ei enää noudateta: työstä voi saa-

da sen vaatimaan vaivaan nähden todella pienen 

korvauksen, tekijän palkkana on rahanpuutteesta 

nouseva häpeä», korhonen kertaa. 

Energiantuotannosta 
ihmiskauppaan

korhosen yhteistyö yhteiskunnallisten liikkeiden, 

kuten suomen sosiaalifoorumin ja Helsingin pro 

»pyrimme paljastamaan ne 
rakenteet, jotka orjuuttavat 
ja sitovat ihmistä milloin 
mihinkin»

kuntapalvelu -verkoston parissa on jatkunut vah-

vana tähän päivään saakka. Hän on ollut mukana 

seitsemän sosiaalifoorumin järjestelyissä. »täs-

säkin toiminnassa on keskeisintä omaehtoisuu-

den ja osallisuuden vahvistaminen, se, että työtä 

tehdään ihmisten ja liikkeiden kanssa, ei heidän 

puolestaan», korhonen linjaa.

kirkon yhteiskunnallisen työn tekijät ko-

koontuvat kaksi kertaa vuodessa jollekin paik-

kakunnalle, jossa perehdytään jonkun yhteis-

kunnallista työtä tekevän henkilön työhön ja 

pohditaan ajan ja työn kysymyksiä. Viimeksi 

he kävivät muun muassa olkiluodon ydinvoi-

malaitoksella ja tutustumassa tuulivoimaloi-

den toimintaan. »kuulimme Risto Isomäen 

luennon vaihtoehtoisista energiamuodoista 

ja saimme sen myötä arvokasta perustietoa 

eri energiatuotannon riskeistä. Itse mietin si-

tä, miksi niin monen energialaitoksen peräs-

sä on nykyisin oy-muoto, eli miksi ne on yksi-

tyistetty. Eikö yhteisessä omistuksessa oleva 

energiayhtiö turvaisi paremmin meillä välttä-

mättömän perustarpeen eli kohtuuhintaisen 

energian saannin?» korhonen pohdiskelee.  

oma lukunsa on myös siirtotyöläisten tilanne, 

heitä on olkiluodossakin tuhansia.

»järjestimme Ihmiskauppaa suomalaises-

sa työelämässä? -seminaarin rakennusliiton, 

pAM:n ja Metalliliiton kanssa viimekeväiseen 

sosiaalifoorumiin. seminaarissa kävi selväksi, 

että kysymys on monessa tapauksessa jos ei nyt 

ihmiskaupasta, ainakin ihmiskaupan oloisesta 

toiminnasta.» sv
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 toteutuminen. Samalla suomalaisia haas-
tetaan osallistumaan keskusteluun ja vai-
kuttamaan rakenteisiin, jotka aiheuttavat 
köyhyyttä, väkivaltaa ja ihmisoikeusloukka-
uksia», Jääskeläinen kertoo. 

Vuonna 2006 julkaistiin vihkonen Ihmis-
kauppa – nykyajan orjuutta. Ihmiskaupan vas-
tustaminen kirkkojen työssä. 

Parhaillaan kirkon ihmisoikeuskysy-
mysten neuvottelukunnan aloitteesta on 
meneillään seurakuntien työntekijöil-
le suunnattu Yhdenvertaisuus ja kirkko 
-selvityshanke. »Tutkimustuloksista ilme-
nee, että seurakuntien työntekijät kokevat 
edelleen melko paljon eriarvoista kohtelua, 
erilaisuuteen liittyviä ennakkoluuloja sekä 
työhyvinvoinnille haitallista toimintakult-
tuuria.» 

Vaikeat kysymykset

Kirkon oletetaan ja odotetaan toimivan myös 
konkreettisella tasolla, siellä, missä hätä ja 
ongelmat ovat suuria ja näkyviä. Köyhyys, 
eriarvoisuus ja erityisongelmat vaativat sel-
keää puuttumista ja toimintaa.

»Kirkko on 1990-luvun laman yhteydessä 
ottanut näkyvämmin kantaa köyhyysongel-
maan niin kutsutun Kirkon nälkäryhmän 
puitteissa. Piispojen paastopuheenvuoro 
Kohti yhteistä hyvää herätti runsaasti keskus-

telua. Kirkon Sosiaalifoorumi on kiinnittänyt 
huomiota asiaan, samoin Yhteisvastuukerä-
ys. Riemuvuonna 2000 koottiin köyhien ker-
tomuksia ja vietiin päättäjille. Arkkipiispa on 
puhunut useastikin köyhien ja ylivelkaisten 
puolesta. Koska tilanne ei näytä olennaisesti 
kohentuneen, voisi ajatella, että kirkon tulisi 
toimia aiempaa voimakkaammin ja vaikutta-
vammin», Jääskeläinen mietiskelee.

Kirkon monikulttuurisen työn tavoitteena 
on edistää maahanmuuttajien kotoutumis-
ta ja osallisuutta kirkkoon ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan. 

»Maahanmuuttajat kutsuvat kirkkoam-
me uudistumaan. Tässä tehtävässä Kirkko-
hallitus tukee seurakuntia ja sen työntekijöitä 
tarjoamalla konsultaatioapua, koulutusta ja 
hyviä käytäntöjä.» 

Mielenterveyskuntoutujien ongelmis-
sa keskeistä on Jääskeläisen mukaan koko-
naisvaltainen kohtaaminen. Diakoniassa 
pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallises-

ti arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon 
kuntoutujan aseman parantamiseksi. Seu-
rakunnissa kokoontuu kuntoutujien vertais-
ryhmiä. »Rinnalla kulkeminen on aktiivista 
tukemista ja ihmisen arvostamista.»

Työ vankien hyväksi on kirkon kriminaa-
lityön perinteinen toiminta-alue. Vanki-
loissa on päätoiminen tai sivutoiminen 
vankilapappi tai -diakoni. Merkittävä osa 
seurakuntien työstä tapahtuu vapautuneiden 
vankien parissa. Osa kirkon kriminaalityöstä 
suuntautuu vankien perheiden tukemiseen 
vankeusaikana ja sen jälkeen. Kirkko osallis-
tuu lisäksi rikosten uhrien hyväksi tehtävän 
työn kehittämiseen ja toteutukseen. 

Päivänpolttavaan keskusteluun samaa su-
kupuolta olevien vihkimisestä Jääskeläinen 
ei ota tarkemmin kantaa, vaan kehottaa pa-
neutumaan kirkon nettisivuilla käytyihin 
keskusteluihin ja linjauksiin. 

Aiheesta muualla:

Kati Jääskeläinen ja Ilkka Hjerppe: Rauha ja 

ihmisoikeudet. Julkaisussa: Pyhä arki. Kirkon yhteis-

kuntatyön teologiaa. Toim. Marja Kantanen ja Esa-

Matti Peura. Kirkkohallitus, Helsinki 2008.

 http://sakasti.evl.fi

»rinnalla kulkemi-
nen on aktiivista 
tukemista ja ihmisen 
arvostamista»
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Ruohonjuurisarjakuva
· · on · aktivistien · työkalu · ·

MatkustusoHjeet Pitkästä sisällissodasta 
toipuvaan Burundiin ovat masentavia. »Älä 
mene. Jos menet, älä matkusta pääkaupun-
ki Bujumburan ulkopuolelle. Jos matkustat, 
palaa ehdottomasti takaisin Bujumburaan 
ennen pimeää. On suositeltavaa liikkua vain 
saattueissa aseistettujen vartijoiden kera.»

Lentomme saapui Bujumburaan sunnun-
taina iltapäivästä, matkatavaramme jäivät 
jonnekin matkan varrelle. Reklamoituamme 
muiden joukossa kadonneet matkatavaram-
me ja syötyämme lounaan APDH-järjestön 
René Claude lähti ajamaan meitä pikku-
autollaan kiemurtelevia vuoristoteitä koh-
ti pohjoista. Pimeä ehti jo laskeutua ennen 
kuin saavuimme Ngozin provinssikaupun-
kiin lähelle Ruandan rajaa.

Wikipedian mukaan Burundissa asuu 
maailman onnettomin kansa. Burundin 
historia muistuttaa paljossa Ruandan anka-
raa historiaa sillä erotuksella, että Burundia 
ei kukaan muista. Molemmissa siirtomaa-
isäntien aikanaan suosima tutsivähemmistö 
on ollut vallassa ja etnisiä puhdistuksia on 
suoritettu vuorovedoin molempien ryhmien 
toimesta ja parissa.

Burundi on oikeastaan varsin miellyttävä 
maa: kumpuileva maa on viljavaa, ilmasto 
on lauhkea eikä alueella ole kärsitty suuris-
ta luonnonkatastrofeista. Perheiden pienet 
maatilkut eivät kuitenkaan enää riitä elättä-
mään  valtavasti kasvanutta väkimäärää. Jo-
kainen aari on viljelty, metsät ovat saaneet 
väistyä. Lisäksi sodan jäljet tuntuvat kaikessa.

Lakeja ei tunneta, ihmiset eivät tunne 
oikeuksiaan, korruptio jyllää, lukutaidot-
tomuus on yleistä, aids laajalle levinnyt ja 
niin edelleen. Maa kärsii siis äärimmäises-
tä köyhyydestä sanan kaikissa merkityksissä. 
Etelä-Afrikan avustamissa rauhanneuvotte-

luissa sisällissota on saatu astettain loppu-
maan 2000-luvun alkupuolella. Sittemmin 
Burundissa on satsattu ihmisoikeustyöhön.

olimme Leif Packalénin kanssa Maail-
man sarjakuvat ry:n edustajina APDH- jär-
jestön kutsumina Burundissa pitämässä 
ruoho njuurisarjakuvatyöpajaa kahden vii-
kon ajan heinäkuussa 2010.

APDH eli Association pour la Paix et les 
Droits de l'Homme tekee monentasoista ih-
misoikeustyötä ja rauhankasvatusta Burun-
dissa. Päämaja on pohjoisessa provinssis-
sa Ngozissa. Järjestön aktiiveina on paljon 
juristeja, tuomareita ja oikeustieteen opis-
kelijoita. Työpajan järjestelyistä vastannut 
APDH kutsui mukaan edustajia muista jär-
jestöistä: oli mikroluottoja, kylien kehitys-
tä, vankien järjestö, naisjärjestö, opettajia ja 
niin edelleen.

Ensimmäisessä vaiheessa perehdytim-
me järjestöaktiivit ruohonjuurisarjakuvan 
metodiin. Aiempaa kokemusta piirtämi-
sestä ei tarvita, sanoma on tärkein. Ja sa-
nottavaahan järjestöaktiiveilla on. Toisessa 
vaiheessa koulutimme heistä kouluttajia ja 
tutoroimme, kun he pitivät saman työpajan 
ja opettivat metodin järjestöjensä kautta esi-
merkiksi kylien naisverkostojen jäsenille ja 
niin edelleen.

seuraavilla sivuilla on muutamia esi-
merkkejä burundilaisista ruohonjuuri-
sarjakuvista. Ne saattavat näyttää karkeilta, 
mutta kannattaa muistaa, että nämä ovat 
tekijöidensä ensimmäisiä koskaan piirtä-
miään sarjakuvia. Ruohonjuurisarjakuvassa 
tärkeintä ei ole taiteellinen itseilmaisu. Sar-
jakuva on tässä vain viestinnän väline. Sitä 
paitsi piirustustaitoa voi aina harjoitella.

Osallistujat päättivät ensin keskustelemal-
la aiheensa ja keksivät sitten aiheeseen liit-
tyvän tarinan. Useimmiten ihmiset lukevat 
mieluummin tarinoita kuin valistusta. Kou-
luttajat opettavat vain metodin, eivät puutu 
sisältöön. Osallistujat ovat joka tapauksessa 
oman yhteisönsä asiantuntijoita. Sarjakuvat 
pyritään tekemään paikallisella kielellä. Val-
miit sarjakuvat käydään ryhmässä läpi, teh-
dään mahdolliset muutokset ja korjaukset. 
Lopuksi sarjakuvat valokopioidaan ja levite-
tään liimaamalla sinne missä ihmiset liikku-
vat: torille, terveysasemalle, vedenottopaikan 
viereen.

Sarjakuvasta saa selkoa huonommallakin 
lukutaidolla. Länsimaiseen sarjakuvakirjaan 
verrattuna seinäsarjakuvan lukemisessa on 
myös sosiaalinen aspekti. Jos ei osaa lukea, 
aina voi kysyä ohikulkijaa auttamaan. Sar-
jakuvan aihe voi herättää keskustelua kans-
salukijoiden kanssa, yhdessä syntyy uusia 
oivalluksia.

Valokopioitu seinäsarjakuva on halpa to-
teuttaa ja levittää pienelläkin budjetilla. Yk-
sinkertaistettuna metodina kuvakerronta on 
helppo ottaa haltuun vaiheittain. Lukijoil-
leen ja tekijöilleen ruohonjuurisarjakuvan 
relevanttius tulee tunnistettavista ympäris-
töistä, vaatteista, aiheista, tilanteista, jopa 
henkilöistä.

ruoHonjuurisarjakuvasta saa tarkempaa 
tietoa ja runsaasti ilmaista oppimateriaalia, 
yksityiskohtaisia manuaaleja eri kielillä ynnä 
muuta osoitteesta http://www.worldcomics.fi
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Nuori pari riitelee. / Suuttuneena nainen päättää olla valmistamatta 
illallista miehelleen. / Palatessaan mies heittää kuuman veden nai-
sen päälle. / Nainen päättää vihdoin mennä kertomaan poliisille 
pitkään jatkuneista pahoinpitelyistä.

Chanelle Emerimana on ApDH-aktiivi, joka järjestää ihmisoikeuskoulutus-

ta kylien naisille Ngozissa. sarjakuva kertoo perheväkivallasta.
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Kuka on varastanut banaanini? / Rikas mies syyttää köyhää naapu-
riaan, vaikka hänellä ei ole näyttöä. / Naapuri sanoo olevansa köy-
hä, mutta ei varas. Naapurukset ovat jo käymässä käsirysyyn, kun 
APDH:n lakia tuntevat  tulevat väliin ja kehottavat viemään jutun 
oikeuden ratkaistavaksi. / Oikeus tuomitsee jutun köyhän naapu-
rin hyväksi ja toteaa, ettei saa syyttää saati rangaista ilman näyttöä. 

Jean-Claude toimii tuomarina Gitegan provinssissa. tämä sarjakuva herät-

ti paljon keskustelua ryhmässä, sillä alunperin se loppui toisin: rikas voitti 

oikeusjutun. kuulemma niin todellisuudessa kävisi. rikas voi vaikkapa lah-

joa tuomarit, köyhällä ei ole siihen varaa. Asioiden oikea laita ei oikeusis-

tuimia kiinnosta. sarjakuvaan haluttiin kuitenkin saada esimerkillisempi 

loppu, joka rohkaisisi viemään jutut oikeuden ratkaistavaksi eikä turvautu-

maan oman käden oikeuteen.
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Mies tarjoaa pikkutytölle lahjan – seksiä vastaan. / Pian tyttö on 
raskaana ja vanhemmat haluavat tietää, kuka on syyllinen. / Tyttö 
perheineen kohtaa pedofiilin oikeuden edessä. / Alaikäiseen se-
kaantuminen on rikos, ja namusetä viruu nyt vankilassa. 

GilBert KaraBaza on Abubef-perhejärjestön aktiivi Ngozissa. tämän sar-

jakuvan sisältö herätti keskustelua, sillä tyttöhän ottaa lahjan vastaan ja 

suostuu seksiin vapaaehtoisesti. Lakia lukeneet valistivat kurssitoverei-

taan, että seksi alaikäisen kanssa on silti aina rikos.
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Isä sanoo tytölle, että tästedes et mene enää kouluun, vaan menet 
naimisiin määräämäni miehen kanssa. / Tyttö haluaisi jatkaa kou-
lunkäyntiä. / Äiti ja tytär päättävät mennä kysymään neuvoa polii-
silta. / Poliisi kertoo, että lapsella on oikeus käydä koulua oppivel-
vollisuutensa loppuun.

Idi toimi työpajan aikana ApDH:n autonkuljettajana. Burundin suurin 

uskonto on katolilaisuus, mutta maasta löytyy myös arvostettu musli-

mivähemmistö. sisällissodan aikana muslimit tarjosivat suojaa kaikille 

tarvitseville. Ei ole tärkeää, onko joku hutu vai tutsi, muslimit katsovat en-

sisijaisesti kuuluvansa muslimiyhteisöön. tarinan kuvaama tapahtumasar-

ja tuntui ryhmän kristityille oudolta, mutta saattaisi tapahtua muslimiyh-

teisössä, vakuutti Idi, ja samansuuntaista palautetta antoivat satunnaiset 

lukijat kadulla, kun sarjakuvajuliste oli esillä Ngozin muslimikorttelissa.
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Otsikko: Vaarallinen pallo. »Säilytän kaiken varalta tämän kranaatin 
turvanani.» / »Potkitaan palloa!» / Kranaatti räjähtää. / Seuraukset 
nähneet kyläläiset palauttavat laittomat aseensa poliisille.

Séverin NiBitanga opiskelee oikeustiedettä Ngozin yliopistossa ja toimii 

aktiivisesti ApDH:ssa. 
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Näin tänään kaksi rikosta: nainen ajoi skootterilla ilman kypä-

rää. kypärättä ajaminen on rikos useassa maassa, mutta ajami-

nen taitaa olla kiellettyä naisilta vain yhdessä maassa.

Ensimmäisessä saudi-arabialaisessa elokuvassa Keif AlHal 

(2006) oli kohtaus, jossa nainen ajoi sairaskohtauksen saanutta 

miestään sairaalaan. Matkalla poliisit pysäyttivät heidät ja tilan-

ne muuttui painostavaksi. seuraavassa kuvassa nainen kuiten-

kin jatkoi matkaa ja poliisi ajoi edellä avaten tietä.

todellisuudessa näin ei olisi käynyt vaan nainen olisi vangittu. 

Ihan oikeassa todellisuudessa kohtauksesta nousi kohu saudi-

Arabiassa. paljastui, että se oli kuvattu kuwaitissa. jossain kes-

kellä hiekka-aavikkoa kulkee raja, jonka toisella puolella näky au-

toilevasta naisesta muuttuu kielletystä normaaliksi.

Valtiovierailulla ollut Venäjän presidentti Vladimir Putin kysyi 

naisten oikeuksista kuningas Abdullah ibn Abdilaziz Al Sa’udilta. 

kuningas Abdullah vastasi asian olevan yhteisön päätettävissä. 

Ei hän, ei edes absoluuttisen monarkian päämiehenä voisi pakot-

taa heitä hyväksymään sitä.

Ikävintä on, että kysymys tasa-arvosta on typistynyt autolla 

ajamiseen. saudi-Arabiassa on arveltu naisten saavan ajo-oikeu-

den muutaman vuoden sisällä. sen sanotaan olevan viisas veto 

maan päättäjiltä, koska sen jälkeen naiset olisivat tyytyväisiä 

parikymmentä vuotta ennen kuin vaatisivat muita uudistuksia. 

samalla se vähentäisi länsimaiden saudi-Arabialle esittämää ih-

misoikeuskritiikkiä. 

Monelle saudinaiselle koko kysymys on täysin absurdi. suu-

rimmalla osalla on filippiiniläinen autonkuljettaja, köyhimmillä 

ei ole varaa autoon, ja silti jokainen autoileva nainen tulee edel-

leen tarvitsemaan miehensä luvan kotoa poistumiseen. 

saudi-Arabia on miesten yhteiskunta. Erään kuntosalin ovella 

oli kyltti »mens club».  olen aivan varma, että sama kyltti on kai-

killa maan raja-asemilla. Naisillekin on omat kylttinsä. »Women 

only» kyltti kyllä pitää miehet poissa naisten vaatekaupoista, 

mutta »family section» taas antaa naisille yhden osan McDonal-

sista. »Family day» taas sallii perheiden eli naisten tulla sisään 

tiettyinä viikonpäivinä ja pitää sinkkumiehet poissa.

julkisen tilan rajaaminen on viety saudi-Arabiassa reilusti pi-

demmälle kuin apartheidin aikaisessa Etelä-Afrikassa. pidän pal-

jon saudi-Arabiasta, mutta siellä liikkuminen on välillä hankalaa. 

syynä ovat kyltit, hunnut ja käyttäytymissäännöt, joiden rikko-

misesta voi saada ruoskaa tai jopa kuolemantuomion.

Viime kädessä niitä valvova »komissio Hyveiden edistämiseksi 

ja paheiden torjumiseksi» eli tuttavallisemmin uskonnollinen po-

liisi muttawa pitää huolen sosiaalisen järjestyksen säilymisestä.

Muistatko Astrid Lindgrenin sadun Ronja Ryövärintytär? siinä 

ronja hyppäsi Helvetinkuilun ylitse. Hyppy ei vain rikkonut väle-

jä isän kanssa vaan myös olemassa olevaa maailmanjärjestystä, 

sosiaalisia konventioita ja ronjalta odotettua roolia. Hän itse ei 

voinut ymmärtää, miksi asioiden tuli olla niin kuin ne olivat.

Hallitukset toimivat ihmisoikeuksien takaajina, mutta ihmis-

oikeuksien varsinainen edistäminen tapahtuu kuitenkin usein 

kansalaisjärjestöjen avulla. Varsinaiset hypyt Helvetinkuilujen 

ylitse tekevät ronjan kaltaiset arkipäivän sankarit. He ovat nai-

sia, jotka ajavat autolla tai aikoinaan laittoivat jalkaansa farkut. 

He kyseenalaistavat kuilun sijainnin jokapäiväisessä elämässä. 

Yksi tunnetuimpia esimerkkejä pienen arkipäiväisen teon vai-

kutuksista on Rosa Parksin tapaus Alabaman Montgomeryssä 

vuonna 1955. parks kieltäytyi linja-autossa luovuttamasta paik-

kaansa valkoihoisille. tapaus johti rotuerottelun lopettamiseen 

Yhdysvaltain linja-autoliikenteessä ja oli yksi hetki kansalaisoike-

usliikkeen synnyssä. 

Yksi hyppy Helvetinkuilun ylitse saattaa muuttaa kokonaisia  

maailmoja. kuinka monta ronjaa oli tänään saudi-Arabiassa, 

 entä suomessa?

Kirjoittaja on SaferGlobal Finlandin tutkimuskoordinaattori ja 
työskenteli keväällä 2007 Riadissa ulkoministeriön palveluksessa.

kirje saudi-araBiasta

Hyppy Helvetinkuilun ylitse

jokainen autoileva nainen 
tulee edelleen tarvitsemaan 
miehensä luvan kotoa pois-
tumiseen.

teksti ja kuva jarmo Pykälä

Ihanat naiset rannalla. Naiset ja miehet saavat olla yhtäaikaa yksityi-
sellä rannalla. Kuva on otettu salaa, koska Saudi-Arabiassa valoku-
vaaminen ja erityisesti naisten kuvaaminen on ankaran rangaistuksen 
uhalla kielletty.
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Aurinko on kalpea,
usvaverhon takana.
Hämähäkki vetää lippua salkoon.
On juhannus.

Ikkunan takana on mänty,
sen takana toinen 
ja lahden takana 
kokonainen mäntymetsä.
On siinä oksaa, käpyä
ja kaarnaa kerrakseen.

kari saviniemi

Puulavesi on Hiljainen
13 runoa

Kun ilta-aurinko hehkuu, 
etäiset metsät kaakossa 
uppoavat taivaanrannan pohjaan.

Tuli rätisee takassa,
pihka ja terva tuoksuu.
Käki kukkuu.

Juhannusaattoiltana 
mies kailottaa veneessä 
alakuloista laulua 
toisella puolella lahtea.
Kaukaa kuuluu moottorin ääni.
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Hiillos hiipuu.
Sen sihinä muistuttaa 
veden kiehumisen ääntä.

Aurinko.
Veden ryppyinen peili.
Vesikirput.

Puolukka kukkii.
Puulavesi on hiljainen, 
vain vesi tekee liikkeitä 
rantakiviä vasten.

Kuun viipale roikkuu pohjoisen taivaalla.
Hämähäkki kiertää verkkoaan 
männynneulasesta toiseen 
ja linnut näkevät unta.
On se hetki aamuyöstä.

Aamu valkenee kohta.
Hiillos on musta.
Ja mielessäni liikkuu koko ajan 
kuin runoa.

Rantakivikossa
keinuu vanha ruuhi,
kalliokoivikossa
heleä neidonhelma.

Hyttynen lentää kynttilänliekkiin.
Sen kesä on jo mennyt.

Kun sumua kerääntyy rannoille 
ja vesilinnut kujertavat kaislikossa, 
ajattelen sinua 
jota rakastan.

Kari Saviniemi on keravalainen kirjailija.  
Hänen uusin runokokoelmansa on Kryptoideja (Daimon 2010).
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Rauha ja taide, sotilas ja harmonikka

teksti  martti Berger

kuvitus aleksi jalonenberger

Venäjän Kulttuurikeskus Helsingissä on avannut tiloissaan 

taidenäyttelyn, jonka tekijät ovat viimeisen suursodan sotave-

teraaneja ja taiteilijoita.  Näyttely kiertää Euroopan kaupunkeja: 

Helsinki, Berliini, pietari, Wien... sitä hallitsevat maisemamaa-

laukset ja muotokuvat. kuvia sodasta on muita aiheita vähem-

män. Näyttely jatkaa luonnollisella tavalla suurten venäläisten 

kuvataiteilijoiden 1900-luvun alkupuolen perinteitä. siitä välit-

tyy voimakas tunne ihmisen siteistä luontoon. on kansankuva-

usta, kylien ja kaupunkimaisemien kauneutta... Näyttely tahtoo 

sanoa: tämän ovat edelliset sukupolvet rakentaneet ja viljelleet, 

ja tätä me olemme puolustaneet.

katsoja tietää: kaupunki on noussut raunioista entisenään, ra-

kastamamme Leningrad, pietarin kaupunki, sankaruuden, sisun 

ja elämän muistomerkki pelastui ja on toipunut. sota ei kyennyt 

sitä tuhoamaan, se elää ja kukoistaa. (tosin nyt sen historiallis-

ta keskustaa uhkaa uusi vaara, mosko-

vanpöhötauti, joka haukkaa kokonaisia 

kortteleita, ja rakentaa uutta irvokas-

ta postmodernia arkkitehtuuria. Nevski 

prospekt menettää historiallisia raken-

nuksiaan, joista jätetään julkisivu kulis-

siksi. uudet ikkunat tuijottavat kuollei-

na, sisus on täytetty teräksellä, muovilla 

ja betonilla. kansainvälisten grynderei-

den paratiisi on mahdollinen.)

Leningradin saarron kokeneen Zaven 

Arschakunin teosten paletti on värikyl-

läinen kuin Mustanmeren auringon va-

laisemat viljelmät sadonkorjuun aikaan. 

Dmitri Butschkin, Leonid Wajschlja ja 

Ivan Varitschev ovat kylämaiseman mes-

tareita kansanihmisineen ja kotieläimi-

neen. Marianna Davidson on teoksissaan 

herkkä ja mietiskelevä muotokuvamaalari. Sergej Smirnow, Oleg 

Jeremejew ja Jefrem Swerkow maalaavat mestarillisesti kuin 

Isaac Levitan, valiten vähäisen aiheen ja nostaen sen salaperäi-

sen kauneuden esiin. Marina Koslovskaja on interiöörin ja valon 

taitaja myös maisemissaan. Pjotr Korosteljow maalaa unen ja 

valveen visioita, olipa aiheena tanssijat, kylpijät tai kukat malja-

kossa – kaikessa puhuu saavuttamaton, mutta lähes saavutettu 

käsin kosketeltava sisäinen maailma. Sergej Tkatschjow, Fjodor 

Sawostjanow, Konstantin Molteninov ja Oleg Lomakin kuvaavat 

ihmisiä sodassa ja rauhan askareissa. Wladimir Starow näyttää 

sodan kasvot aivoihin etsautuneina muistona ja kukkien loiston 

toisena maana. Nämä vain mainintoina näyttelyn suuresta vali-

koimasta ja laajasta rekisteristä.

Näyttelyn historiallinen todistusvoima ansaitsee tulla tunne-

tuksi – varmasti laajemmin kuin se todennäköisesti voi koskaan 

tulla kulttuurikeskuksen toisessa kerroksessa, jonne Venäjän 

kulttuurin harastajat ja kielen opiskelijat kyllä löytävät. kultturi-

keskusten merkitys on suuri, mutta sen tulisi olla nykyistä paljon 

suurempi.

Näyttelyn kokoajat ovat oivaltaneet taiteen tärkeyden, epä-

kaupallisemman, syvemmän sivistyksen tärkeyden rauhan asian 

edistäjänä. Akateemikko Larisa Grabko on tuonut useita taide-

näyttelyitä suomeen, ja pysyvänä motiivina on ollut kansojen vä-

lisen ymmärryksen edistäminen ja ihmisiä 

yhdistävien aiheiden etsiminen yli rajojen. 

tässä mielessä sodan kokeneiden veteraa-

nien näyttely on saavuttanut tarkoituk-

sensa taiteellisesti vahvana osoituksena 

elävästä rauhantahdosta.

Mutta miksi rauhasta Puhuminen on jää-

nyt meillä pienten piirien ja juhlapuheiden 

varaan? Miksi väkivalta ja väkivallan kult-

ti myy paremmin? Miksi olemme jääneet 

koukkuun tv-ruutujen ääreen, ja miksi eläm-

me studioiden koostamien mielikuvien vir-

tuaalimaailmassa? kuluttaako sitä meissä 

vain ahdistunut narsisti vai juuriltaan ja 

kontekstistaan irronnut bakteerien harhai-

leva kasvualusta?

olemme kuulleet veteraanien uhrista ja 

sankaruudesta itsenäisyyden säilyttäjinä.  

Asiassa piilee kiistaton totuus. kokonaisuus on kuitenkin mutkik-

kaampi. pelkistetty kuva historiallisesta totuudesta, kuten me sen 

tunnemme, jättää aina suurimman osan monisyisestä prosessista 

pois ikäänkuin sitä ei olisi olemassakaan. se tyytyy vain ulkoisiin 

tapahtumiin rajaten sodat ja niiden yhteydet ajallisesti ja paikalli-

sesti; se tyytyy vain yhteen, lähinnä omaan näkökulmaan ja jättää 

sodan sosiaalisen ja poliittisen luonteen tunnustamatta. se perus-

taa totuutensa historiografiaan eikä historiantutkimukseen. Mei-

dän totuutemme viime vuosisadan historiasta on vain osatotuus.

taidenäyttely Venäjän kulttuurikeskuksessa raottaa yhteis-

tä historian esirippua. Muistamme vieläkin, tosin hämärästi, että 

molemmin puolin rintamaa laulettiin samaa laulua, Tumma on yö.

tämän ovat edelliset 
sukupolvet rakentaneet ja 
viljelleet, ja tätä me olemme 
puolustaneet.

Pjotr Korosteljow maalaa unen ja 
valveen visioita.

 Martti Berger on helsinkiläinen kustantaja,
kääntäjä ja kulttuurin monitoimimies.
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ikkunat
Novelli

teksti saara henriksson

kuvitus amanda vähämäki

kevät täällä tulee aikaisemmin kuin 
Raunan kotipuolessa, se tulee mereltä ja on 
märkä ja kylmä. Talojen välissä rakennus-
työmaalla lumikasat madaltuvat, pyörätie on 
pelkkää sohjoa. Tilda rakastaa kuraa, hyppii 
lätäkössä ja yrittää juoda siitä. Rauna seisoo 
villasukissa ja kumisaappaissa lastenrattai-
den vieressä. Hän katsoo harmaata taivasta, 
yrittää erottaa siitä tuhkan sävyjä. Kutsuu las-
ta, se ei ole kuulevinaan, tietenkään.

Hän on lukenut lentokiellosta aamun leh-
destä, uutinen on levittäytynyt aukeamalle, ku-
vissa matkatavaroiden kanssa seisovia ihmisiä. 
Paljon otsikoita, vähän asiaa, sillä kerrottavaa 
ei oikeastaan ole kovin paljon. Hän ajattelee 
edellistä lomamatkaa lapsen ja miehen kans-
sa, miten Tilda oli kitissyt matkustamossa 
melkein koko parituntisen lennon ajan. Ru-
mia lentokenttiä, niiden muovisia kahviloita 
ja hirvittäviä hintoja, päätöstään, että ei enää 
ikinä. Ei ainakaan ennen kuin lapsi on neljä.

Rauna kyntää lastenrattaiden kanssa koh-
ti kerhoa. Keittiön pöydän ääressä on tuo-
lit siististi järjestyksessä, leikkitilassa säkki-
tuoleja ja pölytön karvalankamatto. Siistiä, 
selkeää. Joku on keittänyt kahvia, Rauna ot-
taa välistä ja maksaa kippoon. Tilda roikkuu 
hänen jalassaan kiinni. Helmi-vauvan äiti 
keskustelee pöydässä istuvan naisen kanssa 
myrkyttömistä pesuainesta.

»Meidän siivooja käyttää pesukiveä ja ih-
mesientä. Valkoinen jälki jää maalattuun 

seinään, mutta sekin on parempi kuin spa-
gettikastikkeet seinässä», hän sanoo, työn-
tää samalla vauvan suuhun lusikalla ruu-
sunmarjasosetta. Hänellä on vihreistä 
lasihelmistä punottu kaulakoru, ehkä Hel-
mi-vauva ei revi sitä, sotke valkoista paita-
puseroa tahmaisilla käsillään.

Rauna ei muista Helmi-vauvan äidin ni-
meä, ei tiedä hänen ammattiaan tai sitä, ai-
kooko hän jäädä kotiin pidemmäksi aikaa. 
Lasilähiössä naiset usein jäävät, monilla on 
siihen mahdollisuus. Koulutettu kotiäiti, 
miljoonan markan kodinkone, niin joku on 
sanonut ja se on naistenlehdessä toistettu, 
kysymysmerkillä. Samassa lehdessä asian-
tuntijakaksikko on neuvonut kotiäitejä har-
rastamaan osakesijoittamista, keinona pai-
kata ansionmenetystä kotivuosien aikana.

Minna tulee. Sillä on farkkujen lahkeet 
rispaantuneet ja kaksivuotiaalla eriparisu-
kat. Itkuhälytin rahisee heti, kun kumpparit 
on saatu jalasta, vauva on herännyt kaksos-
rattaissa. Minna kantaa vauvan sisälle.

»Pidä tätä hetki», hän sanoo, auttaa kaksi-
vuotiaan potalle. »Piti kirjoittaa gradua eilen, 
mutta väsytti liikaa. Vauva ei nuku.»

»Sen ehtii», Rauna sanoo, antaa vauvan 
takaisin Minnalle. »Minä peruin eilen se-
minaarin jo kolmannen kerran. Mennään-
kö pihalle?»

Ulkona lapset istuvat hiekkalaatikossa. Va-
rustelussa Rauna ei pärjää, ruotsalaisten las-

tenvaatemerkkien toinen toistaan kallimmat 
ulkoilutakit päällään vuoden ikäiset kauhovat 
hiekkaa suuhunsa, pystyyn nostetut vauvat. 
Hiekkalaatikon reunalla naiset keskustele-
vat päiväkotiryhmien koosta, sijaisuuksista, 
perhevapaiden jakamisesta. 

Raunalla ei ole keskusteluun mitään sa-
nottavaa. Koko ajatus työnhausta tuntuu  
liian kaukaiselta. Vanhaan työpaikkaansa 
radiossa Rauna ei aio palata, siihen, missä 
vuorolistat saa kolme viikkoa etukäteen ja 
kaikki iästä ja perhetilanteesta riippumatta 
tekevät iltavuoroa ja viikonloppua. Ehkä hän 
elää omassa kuplassaan, irti todellisuudesta, 
niin kuin mies on joskus huonona hetkenään 
sanonut. Se katoaa jonnekin, yövalvomisten, 
pyllynpesun ja ruoanlaiton sekaan, päivät 
sulautuvat toisiinsa, aika juoksee eteenpäin, 
se vain häviää jonnekin ja samalla katoavat 
kaikki näköalat, horisontti madaltuu ja yltää 
enää vain kolmen viikon päähän kerrallaan.

»Siksi kai kotiäitiys on uralle niin haitallis-
ta, kun siihen tottuu, sitä vain jää kotiin eikä 
osaa ajatella muuta», Rauna sanoo Minnal-
le, kun he antavat lapsille vauhtia keinussa.

Minna poimii lapasen lätäköstä.
»Ala tehdä jotain muuta, jos töihinmeno 

ei innosta», hän sanoo. »Voit perustaa taas 
yhden lastenvaatteiden nettikaupan. Tai ryh-
tyä opiskelemaan uutta alaa, jotain lapsiin ja 
nuoriin liittyvää. Voit kirjoittaa siitä jutun: 
‘Äitiyslomalla ura uusiksi’.

kulttuurivihkot 5  / 2010  69





»Kai sitä jotain keksii», Rauna sanoo. 
Hänellä kuitenkin on työkokemusta. Mo-

net jäävät kotiin lapsia hoitamaan suoraan 
yliopistosta. Rauna siristää silmiään, katsoo 
keinuvan lapsen taakse, leikkipuiston aidan 
yli. Tilda alkaa kitistä, alkaa olla päiväuni-
aika. Lastenrattaita purkautuu leikkipuiston 
portista. Muita ihmisiä ei täällä kulje, vain 
yksittäinen hölkkääjä, nappikuulokkeet kor-
vissaan. Meri tasaiseksi lanatun rannan ta-
kana on tyhjä.

LasiläHiö on uusi kaupunginosa, talot 
vasta rakennettu ja lisää nousee. Keskus-
tan läheisyys, luonto ja läheinen yliopisto-
kampus ovat alueen vetonauloja. Lapsiper-
heitä on muuttanut paljon, niin kuin aina 
uusille asuinalueille, lapsia on kaksi kertaa 
niin paljon kuin Helsingin kaupunginosissa 
keskimäärin. Isot pihat, taiteeseen heti ra-
kennustöiden alkuvaiheessa satsattu se pari 
prosenttia. Eri asumisperusteita: yhteispihat, 
omistusasuntoja, vuokrakämppiä.

Rauna työntelee lastenrattaita ostoskes-
kuksen kautta kotiin. Aurinko pilkahtaa lä-
hiokerrostalojen pihalle ensimmäistä kertaa 
päivän aikana. Alastomat pihlajat kurkotte-
levat katulamppujen korkeudelle, lumihanki 
häikäisee ja hetken kaikki näyttää siniseltä. 
Sadepisarat parvekelasissa, tupakantuhkaa, 
pölyä. Lintuja täällä on vähän.

Lasitetut parvekkeet ovat hauskannäköi-
siä, kuin olohuoneita rottinkikalusteineen, 
kukkalaatikoineen ja lyhtyineen. Suurimman 
osan vuotta niillä ei oleile kukaan. Silloin 
harvoin, kun joku saunaporukka vilvoittelee 
parvekkeella, äänet kuuluvat kaikkiin asun-
toihin, ja parvekkeiden ovet vedetään kiin-
ni. Rauna on ostanut parvekkeelle narsissin, 
yrittänyt välillä kattaa aamukahvin pienelle 
pöydälle. Lasiruutujen väliin hän on laitta-
nut koristeita. Mariskooleja, lisää lasia.

Rauna tulee kotiin ja kantaa nukkuvan Til-
dan sänkyyn. Hän on ylpeä kodistaan, hän 
pitää korkeista, suurista ikkunoista, taivaasta 
niiden takana. Joskus maatessaan sängyllä 
odotellessaan lapsen nukahtamista hänestä 
tuntuu kuin leijuisi ilmassa. Kun vuoteelle 
nousee seisomaan, voi makuuhuoneen ikku-
nasta nähdä kaistaleen merta talojen välistä. 

Taivas kattojen yllä hiljainen, vaikka ko-
neita ei täällä muutenkaan lennä. Jos tämä 
olisikin pysyvää, jos ikkunoista häämöttämä 
meri on sittenkin ainoa reitti Suomesta Eu-
rooppaan? Rauna on tehnyt monta matkaa 
Suomesta junalla ja bussilla, Baltiaan, Ruot-
siin ja itään. Jos nyt lähtisi, kauanko kestäisi 
Lontooseen, tai Budapestiin?

Rauna keittää teetä ja avaa netin. Pyykit 
saavat odottaa ripustamista, kunnes mies tu-
lee kotiin. Uutta tietoa tuhkapilvestä ei ole, 
samaa uutista jatketaan kuvilla ja haastatte-
luilla. Julia kirjoittaa sähköpostia Barcelo-
nasta. Edelliseltä matkalta Julia on tuonut 
Tildalle tuliaisiksi palapelin, liian vaikean 
kaksivuotiaalle. Lapsi on aikansa järsinyt 
paloja ja hukannut loput. Julia on jumissa 
Barcelonassa tuhkapilven takia. Konferenssi 
Lontoossa alkaa puolen vuorokauden kulut-
tua, hän ei tiedä, mitä tekisi. Rauna kirjoittaa 
myötätuntoisen kommentin vastaukseksi ja 
kirjautuu vauvapalstalle.

Lapsen saamisen myötä Rauna on koh-
dannut koko joukon aiemmin tuntematto-
mia sanoja, kokonaisen uuden maailman. 
Kelan käsittämättömät lomakkeet ja termit: 
vanhempainvapaa, hoitovapaa, hoitolisä, 
kuntalisä. Näiden lomakkeiden täyttämi-
seen pelkästään vaaditaan maisterin kou-
lutus, mies on tuskaillut, kun on yrittänyt 
selvittää, onko oikeutettu isyysrahaan vai 
isäkuukauteen. Perhe-etuuksien hakeminen 
on jäänyt lopulta Raunan hoidettavaksi, sa-
moin tuloselvitykset, lapsen hammashoidon 

ja neuvolan ajanvaraukset, päivähoitohake-
muksen jättäminen.

Rauna on lukenut perhelehtiä ja netti-
sivustoja. Hän on perehtynyt kehityspsy-
kologian, lapsen ravitsemuksen ja vaate-
merkkien saloihin, tullut pikkulapsiajan 
asiantuntijaksi. Kiintymyssuhde, varhainen 
vuorovaikutus. Perhepeti, kantoliina. Har-
sovaipat, sormiruoka, luomuruoka. Olenko 
vaistovanhempi vai joku muu? Välillä Rau-
na ihmettelee, miten pitkästä imetyksestä ja 
vaipattomuudesta kiistelevät naiset saatta-
vat todeta kuin sivulauseessa, että mies on 
muuttanut nukkumaan toiseen huoneeseen, 
toiseen päähän taloa, toiseen osoitteeseen. 
Leikkipuiston ympärille pystytetään turval-
linen aita, lasta kuljetetaan auton turvakau-
kalossa ja viedään kehittäviin harrastuksiin, 
kun samalla omalta elämältä ja parisuhteelta 
putoaa pohja pois.

Rauna on vaistovanhempi. Tosin hänen 
vaistonsa sanoo vain, että DVD pyörimään. 
Astianpesukone humisee, uutisten mukaan 
pörssiyhtiöiden hallituksiin kuulutetaan li-
sää naisia. Tilda herää, ja Rauna hätistelee 
häntä hajamielisesti pois jaloista lajitelles-
saan pyykkiä. Sade pesee pois likaisen lu-
men. Tuhkapilvi Euroopan yläpuolella py-
syttelee lentokorkeudessa.

Nainen antaa laPselle vauhtia keinussa, 
hänen ilmettään ei näe aurinkolasien takaa. 

»Neljättä vuotta tässä ollaan kotona», nai-
nen sanoo reippaalla äänellä. »Kyllä tämä ai-
ka menee nopeasti.»

Rauna kaivaa nimeä muistinsa perukoil-
ta. Markuksen äiti. Uusi vauva nukkuu vau-
nuissa. Rauna on kuullut kaikki perustelut. 
Kaksi menee siinä missä yksikin. Kolme on 
uusi kaksi. Miten ihanaa on, kun on lapsia 
molempia sukupuolia, siskokset, veljessar-
ja. Niistä tulee helpommin ohjattavia, kun 
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niitä on useampia. Ne pitävät toisilleen 
seuraa.

Ihme, että he kaikki ovat yleensä tulleet 
hankkineeksi lapsia, opiskeluaika tuntui 
niin pitkältä ja nyt ollaan tässä. Vaikka on-
han niitä lapsettomiakin, mutta ne ovat jää-
neet jonnekin, rytmit ovat niin erilaisia eikä 
tule pidettyä yhteyttä. Paitsi Juliaan. Tämä 
oli hermostunut tavattomasti, kun Min-
na oli vihjannut jonkin aihetta käsitelleen 
pitkän keskustelun jälkeen, että hyvä on, ei 
kaikkien tarvitse hankkia lapsia. Raunalle ei 
ollut täysin selvinnyt, miksi Julia tarkalleen 
oli suuttunut, mutta nämä ovat kai niitä vai-
keita asioita.

Kotona Tilda hakkaa ilmapalloa ja hokee 
»paska, paska». Rauna kantaa lapsen ves-
saan, komentaa potalle istumaan ja puhu-
maan rumia. Sitä voisi jättää ikkunat juo-
vikkaiksi ja vetää vain verhot kiinni, yrittää 
keskittyä musiikkiin ja kirjallisuuteen kun 
lapsi leikkii lattialla. Mutta Rauna ei pys-
ty. Hän haluaa, että asunnossa on hiljaista, 
aivan hiljaista. Hän mykistää sisustusarkki-
tehdin kaukosäätimellä ja päättää vihdoinkin 
pestä ikkunat.

Rauna hakee pesuvatiin lämmintä vettä ja 
kaataa siihen etikkaa, on lukenut, että sillä 
saa ikkunalasin kiiltäväksi. Hänellä on mik-
rokuituliina, mutta se on joko liian märkä tai 
muuten vääränlainen, sillä ikkunaan jää juo-
via. Hän hinkkaa lasit rutistetulla sanoma-
lehdellä kuiviksi, pyyhkii karmit ja ikkuna-
laudan. Koko työhön menee yllättävän kauan 
aikaa. Kun Tilda herää päiväunilta, hän on 
saanut valmiiksi vain yhden ikkunan.

Minna tulee vauvan kanssa kylään iltapäi-
vällä, isoveli on mummolassa. Rauna keittää 
vahvaa kahvia, siirtelee likaisia astioita pois 
tieltä tiskipöydällä. Minna ihailee puhdas-
ta ikkunaa, antaa lapselle yhden keksin ja 
siirtää loput kauemmas. He puhuvat vauva-

palstasta, Minna on vakikäyttäjä. Tänään jo-
ku on kirjoittanut kiukkuisena, miten ei ole 
ihmekään, ettei lapsi rauhoitu syömään ja 
päiväunille, kun käydään kaiken maailman 
perhekahviloissa.

»Pientaloalue Espoossa, vaunukävely pos-
tilaatikolle ja autolla kauppaan kerran päi-
vässä, se riittää. Lapselle parasta on se mikä 
äidille on kauheinta», Minna sanoo ja ottaa 
lisää kahvia, kun Rauna tarjoaa. »Kamalinta 
tietysti on laittaa lapsi tarhaan.»

»Varhainen vuorovaikutus», Rauna sanoo. 
»Kun Tilda oli aivan pieni, se köllötteli paljon 
lattialla täkin päällä. Minä puuhailin kaik-
kea, siivoilin, laitoin ruokaa. Joskus minulle 
tuli huono omatunto siitä, että en ollut vau-
van kanssa. Minä nostin sen syliin ja yritin 
vuorovaikuttaa. Tehdä erilaisia ilmeitä, hei-
jata ja lorutella.»

Minnaa naurattaa.
»Ihan tosi?»
»Sitten alkoi tuntua, että tämä on ihan 

tyhmää. Laitoin vauvan takaisin, ja se jatkoi 
sitä makoiluaan.» 

Minna alkaa pohtia:
»Mistä saakka lasten kanssa on yleensä pi-

tänyt vuorovaikuttaa? Ennen naiset oli töissä, 
maatilan töissä. Milloin äiti muuttui lapsen 
viihdyttäjäksi, virikkeiden tarjoajaksi?»

»Minä en tiedä», Rauna sanoo.
Kun Minna ja vauva lähtevät, Rauna avaa 

parvekkeen oven. Tilda juoksee sinne heti 
sukkasillaan. Rauna siirtää likaiset parveke-
lasit yksi kerrallaan sivuun. Narsissi pöydällä 
on kuihtunut, hän kantaa multapaakun bio-
jätteeseen, sieppaa kastelukannun lapsen kä-
destä.  Taivas meren yllä on punertava.

HuHtikuun viimeisenä aamuna Rauna 
nousee ylös hitaasti. Kahvin tuoksu leijuu 
asunnossa, mies on keittänyt. Ikkunanpe-
suvälineet ovat lattialla siinä, mihin Rauna 

on ne jättänyt. Mustarastas laulaa pihalla, 
pilvet tuovat sadetta. 

Myyrä-videon äänet kuuluvat viereisestä 
huoneesta. Tilda lojuu sormet suussa mie-
hen kyljessä sohvalla, mies lukee Hesaria, 
edelleen pyjamahousuissa. Viikonlopun 
kaaos, vaatteita, sanomalehtiä joka paikas-
sa. Rauna on aikonut patistaa heidät pihal-
le. Tilda ottaa sormet pois suusta ja nauraa 
videolle, mies silittää sen päätä, kahvimuki 
toisessa kädessä. Rauna antaa heidän olla.

Hän ottaa mieheltä osan sanomalehdestä 
ja avaa sen keittiön pöydän ääressä. Tuhka-
pilvi on hävinnyt lehden sivuilta. Hän selaa 
eteenpäin, lukee uutisista otsikot, tuskin 
enempää. Hän ottaa pitkän kulauksen kah-
vimukistaan ja tähyilee taivasta. Ehkä se on 
mahdollista, ehkä kaikki on. Välimatkan ylit-
täminen, ikkunanpesu, lähiössä asuminen. 

Julialta tulee tekstiviesti, hän on tulos-
sa Suomeen. Tehdään jotain kivaa yhdessä, 
mennään vaikka Suomenlinnaan. Lautalla 
pääsee ilmaiseksi lastenrattaiden kanssa. Ke-
sälomalla Tukholmaan, tai ehkä vielä johon-
kin kauemmas. Merenranta on tänään vähän 
lähempänä kuin eilen.

Saara Henriksson (s. 1981) on tamperelainen 
toimittaja ja yhteiskuntatieteiden opiske-
lija. Hän kirjoittaa sekä lyhyttä että pitkää 
proosaa.



 Jouni Avelin on 
brändäämisen, 
suojalkapallon, 
eukonkannon ja 
tulevaisuuden-
tutkimuksen vastustaja 
ja Kulttuurivihkojen 
toimittaja.

Vielä jokin aika sitten avasimme sanomalehden kulttuuriosaston 

uutisten-, arvostelujen- ja tiedonnälkäisinä. Nykyään jännitämme 

heti aamulla, mitä outoa lehti mahtaakaan tänään sisältää. Harvoin 

petymme, sillä useimmiten silmille lyö kissankokoisin kirjaimin ot-

sikoitu juttu tietokonepelin alamäestä tai Iron Maidenin pitkästä ja 

kunniakkaasta historiasta. silmä ei voi myöskään eksyä sivuun puo-

len sivun kuvasta, jossa pullanaamainen ja laulutaidoton artisti hei-

luttelee tyhjänpäiväisyydestä myönnettyä jättimäistä pystiä.

Yhdysvaltalaisesta Newsweekistä tuli suosikkilehtemme naks, 

kun se ilmoitti, että suomi on maailman paras maa. tämä antoi 

meille myös hyvän syyn unohtaa, että samassa jutussa suomi ran-

kattiin vasta sijalle 17 terveydenhuollossa. toisaalta, ehkei parhaan 

parane sairastaa? 

Helsingin Sanomien (22.8.2010) kulttuurisivuilla Jari Koskinen kui-

tenkin huitaisee moiset tutinat nevadaan, sillä »Brändin rakenta-

jan näkökulmasta tämäkin kärkisija pitäisi osata hyödyntää maan 

eduksi.» juttu on otsikoitu aidosti vähemmän outoa (ja yhdysvalta-

laista) elokuvaa mukaillen mutta sitäkin vähemmän oudosti muo-

toon: »Aidosti outo». samassa hengessä ilmoitetaan, että »kir-

joittaja työskentelee tulevaisuuden tutkimuskeskuksen piirissä 

kokeellisissa ja monialaisissa käytännön hankkeissa». 

Koska Koskinen on »kokeellisen ja monialaisen käytännön» asian-

tuntija, vilkaiskaamme, mikä mahtaa olla tämä »tulevaisuuden 

tutkimuskeskus». Nettisaitti kertookin kaiken eli liikaa: »teemme 

räätälöityjä koulutus- ja kehittämisprojekteja, joita voi hyödyntää 

esimerkiksi strategia-, visio- ja skenaario-työskentelyssä.» koska me 

kaikki haluamme kouluttaa, kehittää ja ennen kaikkea hyödyntää 

työskentelyämme strategian, visioiden ja skenaarioidemme parissa, 

huomaamme pian, että kolumnista alkaa loppua tila. on siis siirryt-

tävä koskisen tuumailuihin maabrändistä.

Ensin opimme, että koska brändiä voi vastustaa, sitä kannat-

taa vastustaa. »Mitä äänekkäämmin vastustat brändäystä, sitä 

suuremmalla todennäköisyydellä sinusta kehittyy henkilöbrändi.» 

Mikäs sen mukavampaa. Henkilöbrändissähän on paljon enemmän 

kirjaimiakin kuin henkilössä. 

Esiteltyään juttunsa ensimmäisen puoliskon ajan lähinnä brändi-

vastaisuutta, ylikaupallisuuden, markkinoinnin, mainonnan, henk-

seleiden paukuttelun, koreilun ja tietenkin globalisaation vierok-

suntaa ja halveksuntaa (joilla skeptikot siis halunnevat vain tehdä 

itsestään henkilöbrändin), koskinen siirtyy vihdoin henkilöstä (eli 

henkilöbrändistä) epähenkilöön eli brändäämisen puolustukseen. 

»koreilun vastustuksen absurdius selviää, kun tutkii, miten suoma-

laiset asiantuntijat, poliitikot, urheilijat ja kulttuuripersoonat pu-

huvat itsestään. jatkuvasti toistuvia teemoja ovat aitous, nöyryys 

ja rehellisyys. Nämä sanat kumpuavat suomalaiseksi koetusta iden-

titeetistä ja siihen liitetyistä arvoista.» äänestäjiään kiittävä ja hat-

tunsa riisuva nöyrä poliitikkokin kuulemma vain brändää itseään 

kiittäessään äänestäjiään. siksi äänestäjiä on kiitettävä. Nöyryys on 

siis absurdia ja vie henkilöbrändiin, aivan kuten brändien vastus-

taminenkin. Ainoastaan tietoinen brändääminen näyttää johta-

van epäbrändiin, joten brändääminen kannattaisi jo unohtaa. siitä 

seuraa vain harmia. Itse asiassa meidän ehkä kannattaisi vastus-

taa absurdiutta, sillä se vahvistaisi absurdia brändiämme… ajatus 

seis: tämähän ei olisi rehellistä (eli absurdia).

Kaikki on siis kättemme ulottuvilla. pitää vain olla nöyrä ja re-

hellinen, koska siitä seuraa absurdius, josta puolestaan seuraa, 

aivan, maabrändi: rehellisesti nöyrien absurdikkojen maa! Nop-

sasti koskinen luetteleekin maabrändimme avainilmiöt: avanto-

uinti, eukonkanto, suojalkapallo, puhu-

mattomuus, mustamakkara, mämmi, 

ryyppääminen, saunominen (katke-

raan loppuun saakka) ja muut »vas-

taavat kulttuuriset hienoudet». 

Miksei kukaan tajunnut tätä? 

tarvitsee vain kutsua kansainvä-

linen media seuraamaan pääkau-

punkiimme julkijuopottelua, örvel-

lystä ja nurkkiin kuseskelua, lukita 

heidät pimeään saunaan ja tarjota 

lopuksi kusiaispesä haitarin alle. 

Näin kaikki sujuu kuin itsestään – il-

man mitään brändityötä. Maabrän-

din salaisuus siis on: älä brändää. 

Näin asettuu kohdalleen 

myös monia vaivannut ky-

symys: miten maailman 

paras peruskoulu voi tuot-

taa eukonkantokilpailut? 

Vastaushan on: juuri siksi.

Mikä maa, mikä brändi?

»Mitä äänekkäämmin 
vastustat brändäystä, sitä 
suuremmalla todennäköi-
syydellä sinusta kehittyy 
henkilöbrändi.»

teksti jouni avelin

kuvitus aleksi jalonen avelin kulttuurivihkot 5  / 2010  73



Afrikasta, viisaudella

Elina Hirvonen (2010): Kauimpana kuolemasta. 

Avain. 239 sivua. 

Kulttuuriero on liian lievä sana kuvaamaan Elina 

Hirvosen toisen romaanin teemoja. pikemminkin 

romaani kertoo kahdesta täysin eri maailmasta: 

eurooppalaisesta ja afrikkalaisesta. Maailmojen 

välille löytyy kuitenkin yhtymäkohtia, eivätkä 

ihmisten erot tunnetusti ole kovin suuria, ympä-

ristöstä huolimatta.

romaani rakentuu suomalaisen miehen ja af-

rikkalaisen – oletettavasti sambialaisen – naisen 

tarinoista. paul on keski-ikäinen, eronnut ja po-

jastaan vieraantunut. Lapsena Afrikassa asunut 

paul saapuu katkerana kuolemaan maanosaan, 

jossa oli hetken aikaa onnellinen. köyhästä kyläs-

tä kaupunkiin muuttanut ja koulutuksen hankki-

nut Esther on menettänyt englantilaisen rakas-

tettunsa. romaanin alkaessa hän on paulin tavoin 

rikkinäinen, onnettomuuteen ja yksinäisyyteen 

turtunut hahmo. 

kerronta rakentuu paulin ja Estherin välillä 

vuorottelevista, minämuotoisista jaksoista. Näin 

romaanin tapahtumat ja teemat saava kaksois-

valotuksen, mikä on Hirvoselta fiksu valinta. Af-

rikkaa ei katsota ainoastaan ulkopuolisen silmin, 

vaan Esther tuo tarinaan omakohtaiset kokemuk-

sensa. Ehkä helppo ratkaisu on ollut kirjoittaa hä-

nestä hieman stereotyyppinen afrikkalaisnaisen 

kuva: poliittisesti valveutunut, kaunis, älykäs ja 

ylpeä. toisaalta moniulotteinen hahmo välttää 

vaarana olevan ylentämällä alistamisen; afrikka-

laisuuden mystifioinnin tai länsimaalaiskeskeisen 

säälin ja surkuttelun.

Hirvosen kokemus Afrikasta, sen ongelmista ja 

rikkauksista, näkyy tekstissä. kirjailija on asunut 

ja työskennellyt sambiassa kaksi vuotta, sekä 

kirjoittanut maanosasta muun muassa Vihreä 

Lanka -lehden blogissa. Lisäksi hän on käsitellyt 

afrikkalaisia siirtolaisia upeassa dokumentissaan 

Paratiisi – kolme matkaa tässä maailmassa (2007).

Viisautta on muun muassa se, ettei teoksessa 

mikään ole mustavalkoista. kurjuudella ei mäs-

säillä tai syyllisiä osoitella, vaan kaikki henkilöt 

kantavat omaa painolastiaan: henkilökohtaista ja 

yhteiskunnallista. Länsimaalaisten ristiriitainen 

suhtautuminen Afrikkaan esiintyy paljaimmillaan 

paulin hyväntahtoisessa yrityksessä elää maan-

osassa kuin hän kuuluisi sinne. toisaalta Esther 

tuo ilmi afrikkalaisten itsensä ylläpitämät, kan-

salaisten välille epätasa-arvoa aiheuttavat käy-

tännöt.

Kaikki kantavat omaa paino-
lastiaan: henkilökohtaista ja 

yhteiskunnallista. 

Maailmojen törmäys on konkreettisimmallaan 

pienissä, sinänsä arkisissa havainnoissa. turis-

teille räätälöidyt voodoonäytökset ja safariajelut 

kääntyvät tarinassa viattomasta rahastuksesta 

irvokkaiksi vallanosoituksiksi. »tässä maassa on 

paljon asioita, jotka kuuluvat vain ulkomaalaisil-

le», Esther toteaa. 

Estherin ja Paulin tarinat kietoo lopulta yhteen 

Estherin lapsuudenystävä, »jumalaisen kaunis» 

Bessy. Hän on teoksen keskeisiä voimia, mutta ei 

saa tarinassa omaa ääntä. Bessy on enemmänkin 

sijaiskärsijä: Estherin toinen puoli, hänen vaih-

toehtoinen kohtalonsa – ja samalla monen afrik-

kalaisnaisen vaihtoehtoinen kohtalo. Estherin 

erottaa prostituoiduksi joutuneesta ja nuoreena 

kuolleesta Bessystä lopulta vain sattuma, ja Esther 

osaakin kertoa ystävänsä vaiheet kuin ne olisivat 

hänen omiaan: »

kun minä ja Bessy olimme lapsia, olin varma, et-

tä se mitä tapahtui minulle, tapahtui myös Bessyl-

le, ja se mitä tapahtui Bessylle, tapahtui minulle.»

Bessyn kautta länsimaalaisen ja afrikkalaisen 

välinen epätasa-arvo risteytyy ja rinnastuu suku-

puolten väliseen suhteeseen. Vallankäyttö ei ole 

absoluuttista, vaan sitä esiintyy eri muodoissa 

niin paulin avioliitossa kuin Estherin ja hänen ra-

kastettunsa sinänsä onnellisessa suhteessa. raa-

immillaan sorto näyttäytyy Bessyn ja muiden ka-

tulasten kohtaloissa.

kauheita asioita tapahtuu, mutta kerronta 

säilyy kautta linjan lyyrisen kauniina. Hirvosen 

vahvuus on kokonaisten henkilöhahmojen ja van-

gitsevan tunnelman luomisessa. tarkkanäköisyy-

destään huolimatta teos ei julista.

romaanin osuva nimi tulee paulin ex-vaimon 

kysymyksestä: »jos pitäisi määritellä mikä asia on 

kauimpana kuolemasta, niin mikä se olisi?» Lo-

pulta on kyse juuri siitä: ihmisten pyrkimyksestä 

löytää syy pysyä elämässä kiinni, kotimaastaan 

riippumatta.

saara oranen
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Ajankohtainen Järnefelt

Pertti Karkama (2010): Vallan orjat ja ihmisarvo.

Arvid Järnefeltin ajatusmaailma. sks. 640 sivua.

Kun tarkastellaan suomalaisen kirjallisuuden 

kahta klassista anarkistia, Arvid Järnefelt näyttää 

tutkijoiden huomion valossa saaneen yliotteen 

Ilmari Kiannosta. järnefeltistä on lyhyessä ajassa 

julkaistu kolme laajaa tutkimusta, joista viimeisin 

on pitkän linjan kirjallisuudentutkijan Pertti Kar-

kaman Vallan orjat ja ihmisarvo. 

karkaman tavoitteena on tehdä selkoa jär-

nefeltin maailmannäkemyksen kehityksestä. 

karkama luonnehtii lähestymistapaansa laajan 

kontekstuaaliseksi, mutta ajautuu niin lähelle 

järnefeltin tekstejä, että konteksti uhkaa hävitä 

näkyvistä. 

tiiliskivimäisessä tutkimuksessa järnefeltin 

ajatusten yhteys aikalaiskeskusteluun saa vain 

murto-osan ohjelma-ajasta. karkama toteaa, et-

tä »[k]aiken palauttaminen filosofisiin oppeihin 

tekisi vääryyttä sanataideteoksen elämänlähei-

selle luonteelle» (s. 84), ja on epäilemättä oikeas-

sa ajatellessaan, että kirjallisuuden pelkistämi-

nen valmiiden opinkappaleiden esittelemiseksi 

karkeistaa sen sisällön. Mutta hänen tutkimuk-

sessaan asenne johtaa siihen, että hän kohtelee 

filosofioita abstrakteina järjestelminä. 

karkama yhdistää järnefeltin ajattelun ajan 

elämänfilosofeihin, erityisesti Schopenhaueriin, 

ja korostaa, että järnefelt käsitteli eurooppalai-

sessa aikalaiskeskustelussa muhineita teemoja, 

mutta taustalla kummittelee dikotomia, jonka 

tehtävänjaossa filosofia saa kontolleen abstrak-

tiuden ja kirjallisuus verevyyden. Ehkä oletus se-

littää myös sen, miksi karkaman käyttelemä elä-

mänfilosofian käsite jää niin laveaksi, että sen 

aatehistoriallinen selitysvoima kärsii. kontekstu-

alisoinneissa ei päästä ylimalkaisuuksia pidem-

mälle.

osasyynä tilanteeseen on karkaman tapa up-

poutua järnefeltin teoksiin. karkama on niin sy-

vällä aineistossaan, että huomiota ei enää riitä 

muuhun. koska karkama jäljittää järnefeltin aja-

tusvivahteita pieteetillä, tekstin lähitarkastelu 

kohoaa yhteyksien osoittamista tärkeämmäksi. 

järnefeltin ajattelu esittäytyy yksityiskohtia myö-

ten vivahteikkaana, mutta sen taustat jäävät kal-

pean hahmomaisiksi.

Karkama analysoi kuitenkin erinomaisesti jär-

nefeltiä kirjailijana, joka maalaiselämän ihailus-

taan huolimatta käsittelee moderneja teemoja, 

kirjoittaa modernissa maailmassa, jossa elämän 

perusteista on tullut ongelma. Hienoisesta epä-

historiallisuuden tunnusta huolimatta järnefeltin 

kuva ajattelijana ja modernisoitumisen erittelijänä 

piirtyy ennennäkemättömän tarkaksi. 

karkaman mukaan järnefeltin ja aikakauden 

elämänfilosofien ratkaiseva ero oli siinä, että 

järnefeltin ajattelussa persoonattoman elämän-

voiman paikan otti omassatunnossa ilmenevä 

jumala. Vakaumuksen velvoittavuuden vuoksi us-

konnollinen herääminen pakotti järnefeltin aset-

tumaan yhteiskunnan ulkopuolelle. 

järnefeltin oma perhetausta ja koulutus olisi-

vat antaneet hänelle mahdollisuudet merkittä-

vään yhteiskunnalliseen asemaan, mutta hen-

gellisen havahtumisensa jälkeen hän muutti 

pienviljelijäksi Lohjalle. järnefelt ihannoi ruumiil-

lista työtä, mutta kuten karkama muistuttaa, 

asenteessa luultavasti helpotti se, ettei työ kos-

kaan ollut järnefeltille välttämätöntä.

Järnefelt Piti yhteiskuntaa perusteitaan myöten 

ihmisarvoa polkevana. Vaikka järnefelt uskoi, että 

ihmiskunnan suurin ongelma on siveellinen rappio, 

ja oli vakuuttunut siitä, että poliittinen toiminta 

turmeltuu aina valtataisteluksi, hänestä ei tullut 

kirjallista erakkoa tai ihmisvihaajaa. 

tolstoilaisena hän ei antanut itselleen lupaa 

katsoa kansaa ylhäältä, joten hänellä ei myös-

kään ollut aihetta pettyä kansaan esimerkiksi 

kansalaissodan jälkeen. Hän oli havainnut, ettei 

yläluokka yksinkertaisesti myöntänyt epätasa-

arvon luomien ongelmien olemassaoloa, eikä hän 

myöskään hyväksynyt sitä, että sivistyneistö ja 

porvaristo syyttivät kansan kapinoinnista propa-

gandaa ikään kuin ihmisillä ei koskaan voisi olla 

mitään todellista syytä nousta vastarintaan.

Mikä takaa, että 
omatunto puhuu totta? 

Yhteiskunnan arvoista kieltäytyminen vaa-

ti järnefeltiltä paljon. järnefelt haastettiin pa-

sifisminsa vuoksi oikeuteen maanpetokseen 

yllyttämisestä vuonna 1914 ja uudelleen kirkkopu-

heidensa vuoksi vuonna 1917. Hänen julistaman-

sa puhtauden ihanne vaati luopumaan tulevai-

suuteen suuntautuvasta toiminnasta ja elämään 

ihmisrakkauden periaatteen mukaisesti, mutta 

edes hän ei onnistunut vastaamaan kysymykseen 

siitä, mikä takaa, että omatunto puhuu totta. 

järnefeltin ajattelu jännittyi fanatismin ja rea-

lismin, maailman tuomitsemisen ja maailmassa 

elämisen väliin. Hän kohtasi kaikki kansalaistotte-

lemattoman ongelmat, mutta ei ratkaissut niistä 

ainoatakaan. ratkaisu on parhaimmillaan yksin-

kertaistus, pahimmillaan itsepetos. siksi ajattelu 

ei suuntaudu ratkaisuihin. ratkaisun löytyminen 

on ajatuksen pysähtymistä.

taPani kilPeläinen
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Tuotanto, hallinto ja kunnia

Fredrik Lång (2010): Minä, sinä ja rakkaus.

Suom. Marja Kyrö. Teos. 153 sivua. 

Vuonna 1947 Närpiössä syntynyt Fredrik Lång on 

monitaitoinen osaaja. paitsi filosofian tohtorina 

hänet tunnetaan myös kaunokirjailijana. Erityisen 

hyvin hän on perehtynyt eurooppalaiseen aatehis-

toriaan, ja pääasiassa siihen keskittyy myös nyt 

puheena oleva esseekokoelma.

Lång kirjoittaa usein kuin epilogeja filosofian 

kysymyksille, jatkolauseita lauseille, viisauksien 

lisäkommentteja. tähän tapaan: »Aristoteles sa-

noo, että filosofia alkoi siitä, kun ihmiset rupesi-

vat kyselemään miksi. Mutta hän ei kysynyt miksi. 

Miksi ihmiset rupesivat kyselemään miksi?»

kelpo kulttuuriesseistin tavoin Fredrik Lång ei 

kamarioppineesti matkaile vain työpöytänsä ää-

ressä, vaan useinkin lähtee paikalle katsomaan. 

tietysti voimme ansiokkaastikin pohtia muinai-

sen Hellaan elämää koskaan kreikassa käymättä, 

mutta en usko, että käynti ainakaan olisi haitaksi 

edes antiikin tutkijalle. Vähintäänkin se opettaa 

välimatkojen suhteita, maaston haasteita ja il-

maston edellytyksiä. sitä paitsi se tekee niin poh-

dinnan kuin kuvauksenkin lukijalle paljon muka-

vammaksi.

Joskus tulee esteitä eteen, kuten retkellä oidi-

puksen ruhjottujen jalkojen jäljillä: »olin ajatellut 

kävellä korintista boiotialaiseen thivaan – antii-

kin thebaan. siitä ei tullut mitään. En oikein tiedä 

miksi. Ehkä säikähdin Ateenan ja sen ympäristön 

rumuutta. Aluepolitiikan puute ja hillitön maan-

käyttö olivat muuttaneet Imittoksen ja Egaleoksen 

vuorten välissä sijaitsevan laakson muutamassa 

vuosikymmenessä pohjaan palaneeksi yksitoik-

koisten betoninharmaiden asuin- ja toimistora-

kennusten kattilaksi. pitkin vuorenrinteitä kohti 

merta levittäytyy kymmenien kilometrien yksitoik-

koinen sementtilaatikkomosaiikki, jota yleensä 

kattavat utu ja ilmansaasteet. on itsestään selvää, 

että kauneuden ja harmonian taju ei ole kansan 

vaan ajan ominaisuus.» 

Koskaan ei mitään voi 
museoida liiaksi.

Yhtäältä tulee mieleen, että kun suojellaan ih-

miskunnan aarteita, tulisi suojella niiden ympäris-

töäkin. �koskaan ei mitään voi museoida liiaksi. 

toiseksi, ehkä kyse ei ole vain ajan, vaan myös ta-

lousjärjestelmien ominaisuuksista. Niitä samoin 

kuin uskontoja ja näiden vaikutusvoimien toisiin-

sa kietoutumisia Lång käsitteleekin esseissään 

monipuolisesti.

Vaikka kävelyretki ei toteutunutkaan, Lång on-

nistuu kiehtovasti pohtimaan odysseusta. tärkeä 

huomio on jo sekin, että kun nuori odysseus tie-

tämättään tappaa isänsä, hän ei vielä tee mitään 

itsessään sopimatonta. syytä oli toraisassa van-

hassa kuninkaassakin, ja tuon ajan moraalin mu-

kaisesti vapaan miehen tuli yleisellä maantiellä 

puolustaa kunniaansa omansa ja muiden henkien 

kaupalla. kunnia siis perustui henkilökohtaiseen 

pelotteeseen, niin kuin nykyäänkin alamaailman 

ja lasten keskuudessa.

Fredrik Lång onnistuu jännittämään kiehtovia 

kaaria filosofien välille. Nietzscheä pohditaan mo-

neen otteeseen, ja jonkinlaisena arkkipragmaatik-

kona nähdään Machiavelli. kirjoittaja nitoo yhteen 

hyvin kiinnostavia rinnastuksia ja johtopäätöksiä. 

Yksi monista on kysymys orjuudesta. 

roomalaisen orjayhteiskunnan erään murrok-

sen yhteydessä paradoksien mestari apostoli 

paavali muistutti, että kristuksen valtakunnassa 

ylhäisistä tulee jumalan orjia ja orjat puolestaan 

tulevat entisiin isäntiinsä nähden hengellisesti 

vapaiksi (jumalan orjuus toki heidänkin kohdal-

laan säilyi). Nyt näyttäisi olevan tapahtumassa jo-

takin samanlaista suhteessa luontoon. Eettisen ja 

esteettisen on uudestaan kietouduttava yhteen, 

luonto pystyy orjuuttamaan niin ihmisen kuin hä-

nen taiteensakin.

Minä, sinä ja rakkaus on monisäikeinen ja frag-

mentaarinen kirja, jossa osat asettuvat kohdal-

leen tarjoten huomattavan kiehtovan lukuelä-

myksen.

hannu niklander

Tietopaketti omaperäisen festivaalin 
vieraista

Peter von Bagh (2010): Sodankylä ikuisesti, 311 sivua, 

wsoy.

Peter von Bagh on elokuvahistorian profes-

sori, elokuvaohjaaja ja valtiotieteiden tohtori. 

Hän on myös sodankylän elokuvajuhlien taiteel-

linen johtaja ja on nyt kirjoittanut festivaalin yli 

300-sivuisen historiikin. kirjan julkaiseminen on 

perusteltua, koska elokuvajuhlat ovat tuoneet 

sodankylään festivaalikansaa jo 25 vuoden ajan. 
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tänä vuonna yleisömäärä oli suurempi kuin minään 

aiempana vuonna.

Sodankylä ikuisesti koostuu suurimmaksi osak-

si festivaalin tekijävieraiden haastatteluista. tä-

män vuoksi teos kiinnostanee eniten elokuvajuhli-

en konkarikävijöitä sekä niitä, joille elokuvat ovat 

vakava harrastus. olisin toivonut voivani lukea  

kirjasta enemmän itse festivaalin historiasta ja 

siitä, miten siihen liittyvät käytänteet ovat muut-

tuneet vuosien aikana. Myös järjestäjätaho olisi 

voinut olla teoksessa enemmän esillä.

Historiikin aihepiirit ovat kuitenkin kiinnosta-

via ja haastateltavien puheenvuorot houkuttele-

vat lukemaan eteenpäin. Lukujen teemoja ovat 

esimerkiksi vieraiden ensimmäiset elokuvakoke-

mukset, elokuvan eri lajit sekä elokuvan suhde 

muihin taiteenlajeihin. Lukujen pituudet vaihte-

levat, ehkä liikaakin: osa pääluvuista on vain muu-

tamien sivujen mittaisia, kun taas pisin luku on 

noin 100-sivuinen.

»Pidän tästä kylästä, 
koska tunnen, että ihmiset 

täällä todella tahtovat nähdä 
elokuvia.»

kirjan pisin luku on mielestäni myös onnistu-

nein. siinä esitellään elokuvantekijöitä maittain. 

Luvussa käsitellään muun muassa ranskalaisen 

elokuvan uutta aaltoa sekä Italian neorealismia. Li-

säksi iranilainen elokuvaohjaaja Jafar Panahi, jonka 

kolme elokuvaa ovat hänen kotimaassaan esitys-

kiellossa, kertoo iranilaisesta elokuvantekoproses-

sista. sekin selviää, miten Neuvostoliiton hajoami-

nen vaikutti elokuvantekijöiden Nikolai Dostalin, 

Jerzy Kawalerowiczin ja Andrei Smirnovin työhön.

Yksi mieliPiteitä mahdollisesti jakava puoli 

teoksessa on sen laajuus. painavasta ja paljon 

tekstiä sisältävästä teoksesta eivät välttämättä 

kiinnostu ne, jotka eivät etukäteen tiedä sen ai-

heesta juurikaan. toisaalta historiikki on kattava 

opas sodankylän elokuvajuhlien tekijävieraista, 

heidän ajatuksistaan ja elokuvistaan. suppeam-

man teoksen kirjoittaminen ei ehkä olisi ollut tar-

koituksenmukaista.

kirja tarjonnee enemmän hyödyllistä tietoa 

elokuvan katsojille kuin elokuvan tekemisestä 

kiinnostuneille. tämä on ymmärrettävää, sillä 

niinhän elokuvajuhlatkin tekevät.

kirjan luvut ovat keskenään epätasaisia pait-

si pituudeltaan myös aiheidensa hyödyllisyyden 

kannalta. Elokuvaa taiteenlajina käsitellään mo-

nesta näkökulmasta, mutta vieraiden autiolle 

saarelle ottamien elokuvien luettelo on mielestä-

ni enemmänkin nippelitietoa. kokonaisen luvun 

omistaminen asialle tuntuu liioitellulta.  tosin 

sikäli se puolustaa paikkaansa, että luku on vain 

neli sivuinen ja vierailta on ollut tapana kysyä, 

minkä elokuvan he ottaisivat autiolle saarelle.

Pidän hyvänä ideana sitä, että kirjassa tunnetut 

elokuvantekijät kuvailevat toisia tunnettuja elo-

kuvantekijöitä. Mitä esimerkiksi näyttelijä-ohjaaja 

Lasse Pöysti sanoo ohjaaja Ingmar Bergmanista? 

tai ohjaaja Doris Dörrie ohjaaja-näyttelijä-käsikir-

joittaja Rainer Werner Fassbinderista? tuntuu 

raikkaalta näkökulmalta, etteivät vieraat puhu 

vain omasta työstään vaan myös kuvailevat ja 

useimmiten ylistävät kollegoitaan.

Sodankylä ikuisesti on antoisa tietopaketti tai-

teen ammattilaisille ja harrastajille sekä eloku-

vajuhlien kävijöille. Myös historiikin ulkoasu on 

onnistunut, ja kuvitus elävöittää haastatteluja.

Festivaalin järjestäjät voivat olla ylpeitä sodan-

kylän elokuvajuhlien imagosta. juhlapaikkaa ke-

huu kirjassa muun muassa italialainen elokuva-

ohjaaja Fransesco Rosi:

»pidän tästä pienestä kaupungista, kylästä, 

koska tunnen, että ihmiset täällä todella tahto-

vat nähdä elokuvia. suurilla festivaaleilla, kuten 

Cannesissa, Venetsiassa ja Berliinissä, tarjolla on 

lukemattomia muitakin viihdykkeitä. täällä niitä 

on vain yksi: elokuvien katsominen.»

riikka ylitalo

Omistamisen autuus ja kirous

Ruurik Holm ja Laura Tuominen (toim.):  

Omistus. Vasemmistofoorumi, 1/2010.

Omistus on Vasemmistofoorumin ensimmäinen 

vakavammin otettava julkaisu, mutta eipä siitä 

löydy viisasten kiveä vasemmiston kannatuksen 

kääntämiseksi nousuun.

Aihetta tason nostamiseen oli, sillä ensimmäi-

senä ilmestynyt Aloite vasemmistolle -lehti oli sel-

lainen, että toiveet aloitteen valtaamisesta unoh-

ti lehden luettuaan.

tunnetun historian aikana ihmiset ovat kokeil-

leet lähes kaikkia mahdollisia ja mahdottomia 

omistuksen muotoja yhden tyrannin monopo-

liomistuksesta täydelliseen omistuksen kieltä-

miseen ja tasajakokommunismiin, sekä monen-

moista siitä väliltä. Omistus-julkaisun kymmenen 

kirjoittajaa eivät tee yhteenvetoa erilaisten 

omistusmuotojen historiallisesta menestyksel-

lisyydestä, vaikka sitä kovasti kaipasin. Muutoin 

kirjoittajat arvioivat melko lukeneesti erilaisia 

omistusmuotoja.

kiinnostavinta luettavaa on Kaisa Luoman ar-

vio omistamisen ekologisista vaikutuksista. täy-

dellinen yksityisomistus ei ota huomioon yleistä 

etua eli luonnon rajallisuutta. tämä raja on hiljal-

leen lähestymässä. toistaiseksi kapitalistit ovat 

saaneet suurvoittoja siirtämällä tuotantoa mai-

hin, joissa ovat heikoimmat mahdolliset ympäris-

tönormit ja ammattiyhdistysliike. tähän on pakko 

puuttua tavalla tai toisella.
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Muutoin teos ei tarjoa kovin ihmeellistä uutta 

omistuksen problematiikkaan. osa kirjan ideoista 

jää heiton asteelle. En vieläkään ole nähnyt perus-

teluja kansalaispalkan eli perustulon siunaukselli-

suudelle tai miten kulttuuri monipuolistuisi teki-

jänoikeuden murtamisesta. Aloitteiden esittäjät 

eivät ole miettineet loppuun seurauksia.

Vastenmielisintä Omistus-kirjassa on vasem-

mistolle tyypillinen mantramainen uusliberalis-

min kiroaminen. sieltä kaikki pahuus tulee. Ei näh-

dä uusliberalismiksi nykyään kutsutun ahneuden 

suhdetta klassisen liberalismin monipuoliseen ja 

rikkaaseen aateperintöön. sieltä löytyisi yllättä-

viä yhtymäkohtia marxilaiseen traditioon.

Yksi tällainen on osuustoiminta. J.S. Mill ja 

Karl Marx olivat molemmat tämän omistus-

muodon kannattajia, mutta perustelivat sitä 

eri näkökulmista. Eron tutkiminen olisi avannut 

uuden ja mielenkiintoisen näkökulman omistuk-

seen. Nyt osuustoiminta jää muutaman mainin-

nan varaan.

Kun kasinotalous tuli Suomeen 1980-luvun lo-

pulla, kauppakorkealta ja Hankenilta hyökkäsi 

kuolemanpartioita. taistelujoukkojen pääisku-

kohteena olivat julkisomisteiset ja osuustoi-

minnalliset yritykset. pahinta tuhoa ne saivat 

aikaan tietoliikennealalla. useimmat alueelliset 

puhelinlaitokset olivat tuolloin osuuskuntia. Ne 

muutettiin osakeyhtiöiksi, pörssitettiin ja myy-

tiin ulkomaalaisille.  Nyt hallitus pähkäilee, kun 

kansallisen turvallisuudenkin kannalta merkittävä 

tietoliikenteen runkoverkko livahti pois kansalli-

sesta omistuksesta. Ahneuden ajan jupeilla ei ollut 

isänmaata eikä moraalia, ellei sellaisena pidetä 

iskulausetta »Mersua ei jätetä».

kasinotaloudessa tuhoutui myös suomeen 

sadan vuoden aikana rakennettu osuustoimin-

nallinen punapääoma. se ei johtunut osuustoi-

minnasta omistusmuotona, vaan epäpätevistä 

johtajista. kolme demaria, Eero Rantala, Ulf Sund-

qvist ja Per-Erik Lundh, tekivät lyhyessä ajassa sel-

vää suomalaisten työläisten sukupolvien työstä. 

Arvo Aalto ja Matti Viialainen tuhosivat punapää-

oman kansandemokraattisen kolmanneksen.  

olisin odottanut, että kansainvälisesti ainut-

laatuista osuustoimintaliikkeen romahdusta suo-

messa olisi jotenkin kommentoitu tässä kirjassa, 

mutta ilmeisesti Esko Seppäsen vaiettu kirja Pu-

napääoman romahdus (wsoy 1995) jää ainoaksi 

kunnon tutkimukseksi aiheesta.

Ahneuden ajan jupeilla ei 
ollut isänmaata eikä  

moraalia, ellei sellaisena 
pidetä iskulausetta »Mersua 

ei jätetä».

olisiko sittenkin niin, että omistuksen ohel-

la ratkaisevaa ovat eettiset arvot, mihin perus-

tuen yrityksiä johdetaan? Yksityistä, valtiollis-

ta, kunnallista tai osuustoiminnallista yritystä 

voi johtaa hyvin tai huonosti, demokraattisesti 

tai epädemokraattisesti, ympäristöä ja työläisiä 

halveksien.  Vasemmiston on paha jakaa neuvoja 

omistuksesta, jos se ei osaa hoitaa omia yrityksi-

ään. uskallan väittää, että omistuksen merkitys-

tä yliarvioidaan ymmärtämättä samalla, miten 

kehittymätöntä marxilainen etiikka ja moraali on 

ollut. kaisa Luoma näyttäisi Omistus-kirjan kirjoit-

tajista selvimmin näkevän tämän ongelman.

jorma mäntylä

Kapitalismia emme pääse pakoon

Jean Peyrelevade (2009): Totaalikapitalismi.

Suom. Juuso Paaso. Sammakko. 115 sivua.

Jean Peyrelevaden Totaalikapitalismi on iskevä 

ja tiivis esitys kansainvälisen kapitalismin toimin-

nasta ja viimeaikaisista ongelmista. Aiheesta on 

kirjoitettu viime aikoina useita opuksia, mutta run-

saasta tarjonnasta huolimatta Totaalikapitalismilla 

on niiden joukossa perusteltu paikkansa. 

Lyhyessä paketissaan peyrelevade onnistuu 

paitsi analysoimaan nykytilannetta, myös sito-

maan sen yhteen aiemman kehityksen kanssa. 

Hän tinkii varsinkin lukujen ja tilastojen esitte-

lystä ja kertaamisesta, joita monissa kapitalis-

min kauheudesta kertovissa kirjoissa on runsaas-

ti. Maailmantalouden epäoikeudenmukaisuus ja 

varallisuuden kasautuminen on absurdeissa mi-

toissa ja luvuilla mässäily on herkullistakin, mutta 

peyrelevaden viileän tiukassa analyysissä ne ovat 

vain pieni lisämauste. 

Politiikka on 
»keksittävä uudelleen».

kapitalismin totalitaarinen ja kaiken kattava 

luonne on tullut esille monissa teoksissa aina Po-

lanyin Suuresta murroksesta alkaen. Monet Totaa-

likapitalismin teeseistä on jo esitetty aiemmin, ja 

tavallaan peyrelevade päivittää käsitystä kapita-

lismin kaikkialle ulottuvista lonkeroista. Hänen 
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pessimistisen analyysinsä mukaan kapitalismin 

helvetillisessä polkumyllyssä kaikki sen toimijat 

ovat menettäneet tosiasiallisen itsenäisyytensä. 

Markkinat hallitsevat kaikkea, ja markkinoita hal-

litsee ainoastaan kollektiivinen ahneus ja voiton-

tavoittelu. kukaan ei tiedä järjestelmän tavoittei-

ta tai lopullista päämäärää, mutta kaikki joutuvat 

elämään kapitalismin ehdoilla.

Talouden ulkoPuoliset, puhtaan poliittiset pää-

tökset ovat mahdottomia. Voimme korkeintaan 

toivoa, että ahneuden järjestelmä jollakin tavoin 

säätelisi itse itseään. Itsesuojeluvaisto voisi kehit-

tyä taloutta vahingoittavien kriisien myötä, mutta 

kuten peyrelevade toteaa: »jokainen taloudellinen 

kriisi, joka olisi voinut saada sen horjumaan, tekee 

sen vain vahvemmaksi». Finanssikapitalismin hal-

litseva normijärjestelmä onkin hänen mukaansa 

vakaalla pohjalla, vaikka sen moraali on monien 

mukaan romahtanut (jos sitä koskaan on ollut-

kaan). 

Emme siis pääse pakoon. kapitalismin kriisit 

eivät johda sen tuhoutumiseen, eikä aukotto-

man ahneuden järjestys kykene säätelemään it-

seään. Marxista ei ole apua tunnistamattoman 

ja kaikkialla päälle käyvän kapitalismin suitsemi-

sessa. peyrelevade toistaa käsityksen kansallis-

valtioiden kyvyttömyydestä; poliittisesti niiden 

suvereniteetti on mahdollista, mutta taloudel-

lisesti kannattamatonta. Hän myös kritisoi am-

mattiyhdistysliikkeitä mahdottoman tavoittelus-

ta ja globalisaatiokriittisiä liikkeitä todellisuuden 

kieltämisestä. jälkimmäiset ovat takertuneet 

marxilaisuuden perintöön »kun sen tuhkat ovat 

yhä lämpimiä».

peyrelevade haikailee sellaista aikaa, jolloin ka-

saamisen halu olisi laantunut ja itsesäätely olisi 

mahdollinen. tätä kautta ehkä voitaisiin tavoitel-

la maltillista kasvua ilman katastrofaalisia oirei-

ta tai paluuta nationalistiseen protektionismiin. 

Hänen mukaansa paluuta entiseen säännöstely-

talouteen ei ole, mutta politiikka on »keksittävä 

uudelleen». radikaali tavoite on kestävän kehityk-

sen periaatteiden hyväksyttäminen yrityksille ja 

osakkeille yhteisen hyvän nimissä. Vähemmän ra-

dikaali toimenpide on finanssikapitalismin paino-

arvon vähentäminen suhteessa reaalitalouteen, 

joka on mahdollista poliittisella tahdolla. Iskeväs-

tä ja radikaalista analyysistä huolimatta peyrele-

vade peräänkuuluttaa malttia ja rakentavaa vuo-

ropuhelua muutoksen ajamisessa.       

leif sundström

Hallinnan tuotteita – ja tuottajia

Jani Kaisto & Miikka Pyykkönen, toim (2010):  

Hallintavalta. Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysy-

myksiä. Gaudeamus. 279 sivua.

EurooPan unioni ja yhteisvaluutta euro rimpuile-

vat tätä kirjoitettaessa historiansa pahimmassa 

talouskriisissä. ottamatta kantaa kriisin ratkai-

suksi tarjotun vakautuspaketin toimivuuteen tai 

oikeutukseen, kiinnostavaa on tapa, jolla ratkaisun 

vaihtoehdottomuutta on poliittisessa päätök-

senteossa tuotettu. Asiaa ei voi olla pohtimatta 

rinnakkain alkuvuonna ilmestyneen Hallintavalta-

teoksen teemojen kanssa.

Vihdoinkin on siis saatu suomenkielinen, yli-

opistolliseksi oppikirjaksi ja yleislukemistoksi 

soveltuva teos hallintavallasta ja hallinnan ana-

lytiikasta. jyväskyläläisten yhteiskuntatieteilijöi-

den Jani Kaiston ja Miikka Pyykkösen toimitta-

ma artikkelikokoelma kulkee uskollisesti Michel 

Foucault’n auraamaa ja sittemmin Mitchell Dea-

nin, Peter Millerin ja Nikolas Rosen tasoittamaa 

latua mutta se avaa myös uusia, suomalaisia nä-

kymiä aiheeseen.

teos käsittelee yhteiskunnallista hallintaa se-

kä teoreettisen käsitteellistäminen kohteena et-

tä empiirisinä käytäntöinä. Hallinta vallankäytön 

muotona voidaan tiivistää tavoitteelliseksi, joh-

donmukaiseksi pyrkimykseksi muokata yksilöiden 

ja yhteisöjen toimintaa ja toimintamahdollisuuk-

sia kulloinkin tärkeinä pidettyjen yhteiskunnal-

listen päämäärien mukaisesti. tehokkaimmillaan 

hallinta toimii ihmisissä yksilönvapauden kaa-

puun puettuna, vaikka juuri vapauden määritte-

lyyn ja ohjaamiseen hallinnalla pyritään.

Hallinnan analytiikka puolestaan on Michel 

Foucault’n ajatteluun pohjautuva tutkimussuun-

taus, joka 1990-luvulta lähtien on muodostunut 

sosiaalitieteiden ja eritoten valtatutkijoiden pe-

ruslähtökohdaksi. siinä valta ymmärretään hieno-

varaiseksi, tuottavaksi ja kaikkialla läsnä olevaksi 

suhteeksi eikä johonkin alkupisteeseen palautet-

tavaksi hierarkkiseksi ominaisuudeksi. 

Hallinnan analytiikan harjoittamisessa ei ole 

mitään yleispäteviä sääntöjä eikä tämäkään teos 

sellaisia tarjoa vaan käsitteitä sovelletaan tapaus-

kohtaisesti. tavanomaisesti hallintaa lähestytään 

kysymällä, miten ja millaisia rationaalisuuksia 

(hallinnallisen järkeilyn tyylejä), tekniikoita ja sub-

jekteja se tuottaa.

Kaiston ja Pyykkösen toimittama teos on jaettu 

neljään osaan, jotka on otsikoitu »käsitteellisiä 

välineitä», »talouden asema hallinnassa», »kan-

sainvälistynyt hallinta» ja »kansalaisuuden hal-

linta». Lukujen otsikot ovat vain suuntaa antavia, 

sillä teemat menevät niissä myös päällekkäin ja 

limittäin. Irrallisimmaksi kokonaisuudeksi jää 

»kansainvälistynyt hallinta» -osio. 

Monissa analyyseissa viitataan talouden 

kautta tapahtuvaan hallintaan: esimerkiksi 

Antti Tietäväisen oecd:n investointiohjelmia 

tarkastelevan artikkelin olisi mielestäni voinut 

mainiosti sijoittaa kakkoslukuunkin, kun se 

nyt on kolmosluvussa. Viestinnäntutkija Anu 
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Kantolan  artikkeli »kilpailukyky politiikan val-

tastrategiana», niin suomea kuin se käsittelee-

kin, sijoittuu vahvasti myös kansainvälistyneen 

hallinnan kontekstiin. 

sosiologi Ilpo Helénin käsitteellisesti kokoava 

artikkeli »Hyvinvointi, vapaus ja elämän politiik-

ka: Foucault’lainen hallinnan analytiikka» on uu-

delleenjulkaisu kuuden vuoden takaa, mutta yhä 

pätevä ja toimiva johdanto hallinnan analytiikan 

perusteisiin. Helén kontekstoi yhteiskunnan hal-

linnallistumiskuvauksensa hyvinvointivaltion ja 

liberalismin kehitysvaiheisiin ja vapauden prob-

lematiikkaan. Hänen suurin kritiikkinsä hallinnan 

analytiikkaa kohtaan liittyy ajatukseen ulkoisen 

vallan ensisijaisuudesta subjektin toimijuuteen 

nähden: ahtaimmillaan vapaus voidaan nähdä 

vain hallinnan vaikutuksena. 

Artikkelin lyhyet jälkisanat jättävät lukijan hie-

man hämmentyneeksi: niissä Helén kyseenalais-

taa hallinnan analytiikan kriittisen voiman – sillä 

perusteella, että siitä on tullut ylikäytettyä ja ku-

lunutta yhteiskuntatieteen valtavirtaa, »1970-lu-

vun marxia». Helén ei siis olekaan enää yhtä va-

kuuttunut kuin 2000-luvun alussa, että juuri 

hallinnan analytiikkaan kannattaa tarttua tämän 

päivän sosiaalitutkimuksessa. tieteenfilosofisesti 

olisi ollut kiinnostavaa kuulla lisää, miten teorian 

suosio hävittää sen kriittisen voiman ja missä olo-

suhteissa se voisi taas palautua.

Uudella taPaa tutkimusPerinnettä elvyttää 

sosiologi jani kaisto, joka täydentää perinteistä 

hallinnan analytiikkaa raikkaasti latour’laisella 

toimijaverkkoteorialla artikkelissaan »kääntämi-

sen sosiologia hallinnan analytiikan työkaluna». 

se luo tilaa tarkastella subjektien toimijuutta ja 

itsen työstämisen muotojen mahdollisuuksia – siis 

eettistä – ja vastaa siten osaltaan Heléninkin esit-

tämään kritiikkiin. 

toimijaverkkoteoriassa yhteiskunta nähdään 

verkostoina. toimijoiden järjestäytymistä verkos-

toissa kuvataan osuvalla kääntämisen käsitteellä: 

prosessin liikkeelle paneva toimija pyrkii toteutta-

maan jonkin tehtävän lainaamalla muiden tilan-

teeseen liittyvien toimijoiden voimia. 

kääntämisen prosessiin liittyy aina epävar-

muutta, kamppailuja ja vastarintaa. Hieman ver-

rannollinen käsitepari tässä kohtaa voisikin olla 

Ernesto Laclaun yhtäläisyyksien ja erojen ketjut, 

joissa myös on kyse subjektiuksien tuottamises-

ta. kääntämisen käsite vaikuttaa joka tapaukses-

sa lupaavalta tavalta laajentaa hallinnan analytii-

kan perspektiiviä itsen muovaamisen käytäntöjen 

suuntaan.

taloudellista hallintaa käsittelevät pohdinnat 

ovat teoksen ajankohtaisinta antia. Anu kantola 

osoittaa taitavasti, kuinka kansallisen kilpailuky-

vyn (jo itsessään kiistanalainen) retoriikka on toi-

minut yritysmäisenä hallintatekniikkana erityi-

sesti politiikassa, esimerkiksi hallitusohjelmien 

perusteluna 1990-luvun lopulta lähtien. se on kan-

tolan mukaan osaltaan legitimoinut 1990-luvun 

laman perintöä ja julkisen sektorin kurjistamista. 

Tehokkaimmillaan hallinta 
toimii ihmisissä yksilön-

vapauden kaapuun 
puettuna.

kilpailukyvyn voi nähdä myös laajempana, suo-

malaisen yhteiskunnan kaikki osa-alueet – kult-

tuurista opetukseen ja tieteestä teknologiaan 

– läpäisevänä hallintana ja talousrationaalisuu-

tena. kansallisen kilpailukyvyn ja työllisyyden 

säilyttämisellä on luonnollisesti perusteltu myös 

suomen osallistumista kreikan ja muun Euroopan 

taloudelliseen vakautuspakettiin. Globaalitalou-

dessa hallinta toimiikin myös ylikansallisina tek-

niikoina, vaikka ne manifestoituvat kansallisval-

tioissa.

Niin elinvoimaiselta kuin vallan ja hallinnan 

suomalainen tutkimus tämän teoksen valossa yhä 

näyttäytyykin, tietty risteyskohta on mitä ilmei-

simmin nyt saavutettu. kuten sosiaalipsykologian 

tutkija Mikko Saastamoinen ansiokkaassa artikke-

lissaan aktiivisen kansalaisuuden kääntöpuolista 

osoittaa, pelkkä hallinnan ja vallankäytön paik-

kojen, toimintatapojen ja vaikutusten osoittami-

nen ei ehkä ikuisesti riitä. Vaikka hallinnasta ei sen 

analyytikkojen mukaan voi koskaan täydellisesti 

vapautua, niin mitä kritiikistä sitten voisi seurata? 

Miten vastarintaa voisi käsitteellistää ja tuottaa 

myös arkeen hylätyn tai neuroottisen kansalaisen 

politiikaksi? tässä ollaan vasta alussa. 

käsitteellisenä avauksena suomenkielisellä 

tutkimuskentällä Hallintavalta on kuitenkin paik-

kansa lunastanut. toivoa sopii, että kirja löytää 

laajan lukijakunnan myös akateemisten piirien 

ulkopuolelta ja innoittaa edelleen uusiin perspek-

tiivilaajennuksiin.

kiinnostuneille tiedoksi myös, että Vastapai-

non kustantamana on ilmestynyt keväällä 2010 

Risto Suikkasen tuore suomennos Peter Millerin 

ja Nikolas Rosen teoksesta Governing the Present: 

Administering Economic, Social and Personal Life 

(2008). se on kääntynyt suomeksi muotoon Miten 

meitä hallitaan.

anna-maria mäki-kuutti
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soikkeli

Suomi tarvitsee naisjumalan

teksti markku soikkeli

kuvitus aleksi jalonen

 Markku Soikkeli on tamperelainen 
kriitikko ja kirjailija.

Maailmankuulu kulttuurintutkija Antony Easthope vieraili 

suomessa 1990-luvun alulla. Easthope oli erinomainen evanke-

lista muodikkaalle oppialalle. Hän osasi esitellä kulttuurintutki-

muksen ajankohtaisuutta pätevillä esimerkeillä. 

Esimerkiksi vitsit paljastavat yhteiskunnan maallistumisesta 

enemmän kuin monikaan muu asia, totesi Easthope. Vitsit ovat 

kovaksi taottua ironiaa, jossa huomaamatta nauretaan pyhiksi 

koettujen asioiden arvonmenetykselle.

Easthopen suosima esimerkki oli tarina murtovarkaasta, joka 

öisellä keikallaan kuulee pimeästä äänen »jeesus tarkkailee si-

nua». äänen alkuperäksi paljastuu papukaija, jolla on typerä ni-

mi. Murtovarkaan naureskellessa papukaija huomauttaa kuivas-

ti, että typerämpiä ovat ihmiset, jotka antavat dobermannilleen 

nimeksi jeesus.

jeesus-vitsien suosio ei merkitse sitä, että postmodernissa 

maailmassa uskonnot olisivat kertaheitolla menettäneet ar-

vonsa. kiinnostavampaa onkin se, miten tarinaan on mahdutet-

tu mielikuvituksellisia aineksia (tyhmä rosvo, ruumiiton ääni, 

puhuva eläin, kristinuskon myyttihahmo) ja miten kaikki nämä 

kuvitelmat romahdutetaan arkisella rinnastuksella. Ihmiset, jot-

ka ovat tarpeeksi yksinkertaisia hokeakseen papukaijan tavoin 

jeesusta, ovat samoja, jotka antavat tappajakoiralleen profee-

tan nimen.

EasthoPen – rauha hänen muistolleen – käyttämä esimerkki on 

noussut tänä kesänä mieleen, kun on seurannut luterilaisesta 

kirkosta käytyä keskustelua. 

sukupuolineutraali avioliitto, joka on arkinen osa 2000-luvun 

yhteiskuntaa, näkyy herättävän kirkon piirissä sekopäisiä vihan-

purkauksia. pappien ja kristillisdemokraattien mielipiteistä ei 

saa selvää, pitäisikö suomalainen kirkko pelastaa yhteiskunnan 

muutokselta vai suomalainen yhteiskunta kirkon muutokselta. 

kirkko käyttäytyy kuin dementikko, joka vielä hämärästi käsit-

tää, että on menettämäisillään itsensä.

Luterilaisten huoli kirkon muutoksesta ei olekaan lähtöisin 

siitä, että uskonnon merkitys on kokenut inflaation. pikemmin 

luterilaiset ovat hädissään siitä, ettei heillä ole enää monopolia 

uskontoa koskevassa keskustelussa. 

uskontomonopoli ehti juurruttaa valtaansa vuosituhannen 

ajan. sen aikana uskontoa kyseenalaistava huumori ja taiteen 

keinoin esitetty jumalanpilkka koettiin kiusaksi monopolia koh-

taan. kirkko sinänsä säilyi pilkan yläpuolella. 

toisin on nykyään. kun vapaa-ajattelijat tekivät tänä ke-

sänä teekkarihenkisen tempauksen vaihtamalla raamattuja 

pornolehtiin, se toimi muistutuksena siitä, että luterilaisesta 

kirkosta  on enää kuoret jäljellä. tempaushan tapahtui tasan päi-

vä sen jälkeen, kun kirkko oli »hyväksynyt» ensimmäisen naispiis-

pansa (3.6.).

Myös maahanmuuttajien uskonnot ovat elävä muistutus sii-

tä, että maailma on moniarvoisempi kuin maallistuneen kirkon 

maassa on haluttu tunnustaa. Ainoastaan viidakon syvyydestä 

voi löytää oppiansa yhtä mustasukkaisesti vartioivia poppamie-

hiä kuin kalmaiseen nostalgiaansa jämähtäneestä kirkosta.

Tuskin vuosikymmen on kulunut siitä suomesta, jossa 

uskonto oli yhtä kuin valtionuskonto. Enää uskonto 

ei ole omatunnon kysymys vaan tyylivalinta. sakra-

mentit ymmärretään riittipalveluiksi, joita voi kil-

pailuttaa. Luterilainen kirkko on ohjelmatoimisto 

siinä missä muutkin tyylitietoisten hääpippaloi-

den ja kastejuhlien tarjoajat.

Muutos monoteismistä teologiseen monopo-

liin ja edelleen virkahenkilöuskovaisiin on ollut 

kirkon kannalta sietämättömän nopea. Ensimmäi-

sen naispiispan valinta on osa kirkon viivytystaistelua. 

Moisella mediastrategialla luterilaiset voivat vielä yhden 

sukupolven ajan pehmentää imagoaan.

toisaalta, jos kirkko on edes mediastrategias-

saan johdonmukainen, niin saman logiikan mu-

kaan on väistämätöntä, että ensimmäisen nais-

piispan siedettyään suomi on tarpeeksi kypsä 

ensimmäiselle naisjumalalle.

Ehdotankin, että kreikka voisi kuitata osan 

ulkomaanvelasta antamalla suomelle yhden 

naisjumalistaan. kunhan tämä vain ei muistuta 

liiaksi vierasmaalaista isoäitiä ja päädy maallis-

ten viranomaisten ristiksi.

Ensimmäisen naispiispan 
valinta on osa kirkon 
viivytystaistelua.
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