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Toisinajattelua
Suomessa

Kulttuurivihkot
lähtee
kiertueelle
kiertueaikataulu & paikkakunnat:

kevät on heräämisen aikaa. Kulttuurivihkotkin herää
huhtikuussa kiertueelle etsimään uutta vasemmistolaista kulttuuria. Löydämmekö vitaalin vallankumouksellisen voiman vai meneekö homma kuolleen hevosen ruoskinnaksi? Tätä pohdimme eri puolilla Suomea
kaikenkarvaisten vasemmisto-intellektuellien ja kulttuurityöläisten kanssa.
Tarjolla on sekä henkevää keskustelua että innostavaa kulttuuriohjelmaa. Lauteilla nähdään niin Kulttuurivihkojen vakio-orkesterin jäseniä kuin vierailevia
akteja. Tule kannustamaan suosikkisi jatkoon.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

9. huhtikuuta Turku, Panimoravintola Koulu
14. huhtikuuta Vantaa, Vernissa
16. huhtikuuta Tampere, Ravintola Telakka
24.–25. huhtikuuta Helsinki,
Suomen sosiaalifoorumi
30. huhtikuuta Joensuu
Tapahtuma vireillä myös Jyväskylään!
Tsekkaa tarkemmat paikat ja ajat Kulttuurivihkojen
verkkosivuilta www.kulttuurivihkot.fi.

Kriittinen
piste.
Kaikille avoin keskustelutilaisuus Ravintola
Milenkassa (Haapaniemenkatu 3-5, Helsinki)
tiistaina 16.3. klo 18.00 >

Tuomas Nevanlinna: Vasemmisto ja yksilö
Musiikista vastaa Eki Suomaa
tiistaina 13.4. klo 18.00 >

Kalevi Suomela: Sosialismista
Musiikki: Leevi Launis

tiistaina 27.4. klo 18.00 >

Raimo Blom: Luokista

Musiikki: Mikko Perkoila

Tutustu päivitettyyn ohjelmaan:

www.yhteiskunnallinenopisto.ﬁ
Tilaisuutta järjestävät yhdessä Helsingin
Yhteiskunnallinen Opisto, Kulttuurivihkot
ja Kansan Sivistystyön Liitto.

tiistaina 11.5. klo 18.00 >

Jyrki Kasvi ja Teppo Eskelinen: Tieto ja omistaminen
Musiikki: Vanaja
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Toisinajattelijat vallankahvassa
»Väärät» mielipiteet
saattavat vahingoittaa
työllistymistä ja uralla
etenemistä.

Kun Helsingin Sanomat kesällä 2008 listasi suomalaisia toisinajattelijoita –
suurelta osin punavihreitä globalisaatiokriitikkoja –, esitin Kulttuurivihkojen
blogissani vaihtoehtoisen listan toisinajattelijoista: Paavo Lipponen, Max
Jakobson, Olli Kivinen, Janne Virkkunen, Risto E. J. Penttilä, Raimo Sailas,
Matti Vanhanen, Jyrki Katainen, Jyri Häkämies, Toivo Sukari, Kyösti Kakkonen
ja Mikael Lilius.
He olivat mielestäni toisinajattelijoita siksi, että he kannattavat politiikkaa, joka on kansan enemmistön etujen ja mielipiteiden vastaista. He ovat
tässä mielessä »vähemmistöläisiä», marginaali-ihmisiä. Oma lukunsa on
tietysti se, onko perusteita nimittää heitä ajattelijoiksi.
Kritisoin Helsingin Sanomien juttua siitä, että siinä esimerkiksi globalisaatio- ja EU-kritiikki, ydinvoiman vastustaminen ja eläinten oikeudet henkilöitiin yksittäisiin »toisinajattelijoihin», vaikka mielipidemittausten valossa
valtaosa kansalaisista kannattaa samansuuntaisia näkemyksiä.
Nyt Kulttuurivihkojen teemana on toisinajattelu, erityisesti Suomessa.
Taannoisesta listastani huolimatta emme ole haastatelleet Sailasta, Häkämiestä tai Sukaria. He saavat julkisuutta muutenkin riittävästi.
Haastateltavamme ovat lähinnä sivistyneistöön lukeutuvia henkilöitä,
joiden ajatukset eivät edusta yhteiskunnallisen eliitin valtavirtaa. Tarkoituksena ei ole osoitella heitä sormella, kuten valtamedia monesti tekee, vaan
nostaa esiin sitä, mitä sanottavaa heillä on.
Suomessa toisinajattelijoilla on onneksi suhteellisen helppoa verrattuna
moniin muihin maihin. Sen osoittavat tässäkin lehdessä Irakista Suomeen
muuttaneen Hassan Blasimin haastattelu (s. 37) sekä katsaus venäläiseen
toisinajatteluun (s. 31).
Vangituksi joutumisen tai henkensä puolesta pelkäämisen sijasta täkäläiset toisinajattelijat joutuvat kohtaamaan vaikenemista, henkistä eristämistä, leimaamista ja usein tarkoituksellista väärinymmärtämistä. »Väärät» mielipiteet saattavat vahingoittaa myös työllistymistä ja uralla etenemistä.
Suhtautuminen erilaisten mielipiteiden sietämiseen on mutkikas kysymys.
Moniarvoisuutta on helppo vaatia silloin, kun itse on omine mielipiteineen
syrjityssä asemassa. Toisenlaista rohkeutta kysyy vaatia sitä silloin, kun on
vallitsevien mielipidesuuntausten kannalla.
Sananvapaudella ja moniarvoisuudellakin on rajansa. Esimerkiksi ulkomaalaispolitiikkaa koskevan keskustelun yhteydessä joudutaan vetämään
rajaa sananvapauden käytön ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen välillä.
Yleissääntönä kannattaa kuitenkin muistaa John Stuart Millin opetus,
että toisinajattelu ja poikkeavat näkemykset ovat yhteiskuntaa kehittävä
ja eteenpäin vievä voimavara. Tämä koskee epäilemättä myös alussa mainitsemaani herrajoukkoa. Ongelmana vain on se, miten paljon valtaa heidän
kaltaisillaan nykyjärjestelmässämme on. Muutamat heistä ovat nousseet
asemiinsa muodollisesti demokraattisessa prosessissa, mutta esimerkiksi
Raimo Sailaksen, joka on yksi maamme merkittävimmistä ja pitkäaikaisimmista vallankäyttäjistä, ei ole tarvinnut mittauttaa kannatustaan yksissäkään vaaleissa.

Kansi saku soukka ja maija savolainen

Artikkelit
18 Toisinajattelijoita ei täällä suvaita!

34 Vastakohtien filosofi

Suomalaisessa julkisuudessa suhtaudutaan nihkeästi eri mieltä
oleviin. Mieltymys konsensukseen juontaa juurensa tsaarinajan
hallintotavoista. Toisinajattelu on kuitenkin aidon demokratian
edellytys.

Filosofi Jukka Hankamäki on homoseksuaali ja poliittiselta suuntautumiseltaan oikeistoliberaali. Näistä lähtökohdista hän myös harjoittaa filosofiaa.

22 Luonnon puolella

Irakilaiskirjailija Hassan Blasim ei halua esittää irakilaista Suomessa,
vaan kirjoittaa ilman roolia.

Leena Vilkka raivasi akateemiseen maailmaan ympäristöfilosofian
alan. Hänen ajatteluunsa vaikuttaa vahvasti oma lapsi ja lapsen
menetys.

37 kebab-ravintoloiden varjossa

40 Omaperäinen tarinankertoja

24 Pinnan alla kytee

Pentti Stranius haastatteli teatterialan monitoiminaista Raija-Sinikka
Rantalaa toisinajattelun ja teatterin suhteesta.

»Seuraava yhteiskunnallisten liikkeiden aalto koetaan lähiaikoina»,
uskoo Megafoni-verkkolehden perustajajäsen, tutkija, aktivisti ja
koti-isä Jukka Peltokoski.

42 Vastarinnan kasvot

26 »Raha on illuusio»

Koko-teatteri tekee Helsingin Pitkänsillan kupeessa teatteria
toisinajattelijoista.

Suomen talousdemokraattikseksi puolueeksi kutsutun blogin
kirjoittajan Lars Östermanin mukaan nykyinen talousjärjestelmä on
kuin ponzi-huijaus.

46 Professori Eurooppa

28 »Valta turmelee»

58 Kun possuperhe sohvalle jämähti

Kansalaisjärjestöaktiivi Ulla Klötzer kannattaa vaihtoehto-EU:ta ja
vastustaa atomivoimaa.

Kotimaisissa kuvakirjauutuuksissa luotetaan arjen realismin
vetovoimaan ja opitaan viisaista saduista.

Walter Laqueur on huolissaan maanosamme tulevaisuudesta ja
esittää kiistanalaisia arvioita siirtolaisuuden ja muslimien uhasta.

31 Mustavalkoista monimutkaisempaa
Toisinajattelija, kirjailija Viktor Jerofejev kauhistuttaa repivällä
rehellisyydellään Venäjän nykyistä pysähtyneisyyttä.

Kaunokirjallisuus
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Hassan Blasimin novelli

Tämän numeron tekijöitä
Marjo Jääskä

Mikko Riihimäki

Maija Savolainen

Helsinkiläinen filosofian maisteri, joka
kirjoittaa lehtijuttuja ja soittaa viulua.

Tamperelainen traduktologi ja traduktologian tutkija, joka toivoo tälle vuosisadalle
ekonomis-ekologista kokonaisratkaisua (ei
kuitenkaan tupoa).

Helsinkiläistynyt valokuvauksen opiskelija,
joka muutti juuri lähemmäs merta, haaveilee talvipyöräilystä ja etsii ystävälleen uutta
palmuapaleltuneen tilalle. Yhteydenotot:
maija.savolainen gmail.com.

Jorma Mäntylä
Yht.tri. ja toimittaja Kangasalalta.

Pontus Purokuru
Opiskelijatoimija, blogisti ja amatöörivalokuvaaja Helsinki–Jyväskylä-akselilla.

Pentti Stranius
Joensuun virallinen Öisinajattelija, vapaa
journalisti, pätkätutkija (fl) ja venäläisen
kulttuurin sekatyömies. Ajattelee mieluusti
toisin – ja öisin.

Antti Valta
Helsinkiläinen graafikko ja kuvittaja, joka on
pituudeltaan täsmälleen suomalaisen
miehen keskiarvo: 178 cm.

Teema

Toisinajattelu
sivut 18–47

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.
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Teksti leonardo padura fuentes
Kuva wikipedia

Onko Haiti olemassa?
Nälkä ja epätoivo olivat orjien
jälkeläisten alituisena riesana jo ennen
maanjäristystä.

kuolleita ja loukkaantuneita? Kuka muisti Haitia ja
sen loputonta kärsimystä?
Nyt monien maiden hallitukset ilmaisevat suruaan ja antavat humanitaarista apua onnettomalle maalle. Ilmestyskirjamaisten kirousten (vaikka

Havanna (Inter Press Service)

sellainen raivo ei voi olla jumalallista) keskelle iske-

Haiti oli Latinalaisen Amerikan ensimmäinen it-

nyt maanjäristys sai aikaan sen, että Haitista puhu-

senäinen valtio. Jo 1700-luvun lopulla Hispaniolan

taan, Haitia autetaan ja Haiti muistetaan. Saarelle

saaren länsipuoliskolla sijainneessa Ranskan siirto-

lähetetty apu pelastaa varmasti ihmishenkiä, ruok-

kunnassa roihusivat kahvi- ja sokeriruokoplantaasit,

kii nälkäisiä ja vaatettaa puutteenalaisia. Mutta mi-

jotka olivat tuoneet emämaalle suuria rikkauksia.

ten pian avustusrynnäkkö menee ohi?

Pian kuolleet on
haudattu, tragedia
katoaa otsikoista ja
avustusjärjestöjen
vetoomuksista.

Tulia sytyttivät Afrikasta tuodut mustat orjat ja
näiden jälkeläiset. Heillä riitti rohkeutta ajatella,

Meitä liikuttavat kymmenettuhannet kuolleet,

että unelma ihmisten vapaudesta, veljeydestä ja

jotka makaavat köyhän kaupungin raunioissa, jouk-

tasa-arvosta koski myös heitä, pahimman riiston ja

kohaudoissa ja jopa kaduilla. Mutta ketä liikuttivat

eriarvoisuuden uhreja. Ihmisiähän hekin olivat.

ne, jotka kuolivat nälkään ja epätoivoon päivää ai-

Entiset orjat heittivät maailmalle ja historialle

emmin?

ilmeisesti liian rohkean haasteen. Se muuttuikin pi-

Haitista puhuessa pitäisi nyt käyttää lohdutuk-

an silkaksi kiroukseksi. Siitä asti Haitin kohtalona

sen sanojen lisäksi, ja jopa sijasta, toivon sanoja.

ovat olleet valtaukset ja miehitykset, diktatuurit ja

Haiti tarvitsee tämän päivän avun, mutta myös

väkivalta, kurjuus, tuska, tietämättömyys, pelko ja

avun, jota se pyysi kauan sitten – avun, joka nostaa

fanatismi. Kun unelmat ja utopiat haihtuivat, Haiti

sen ikiaikaisesta kurjuudesta, tietämättömyydestä

muuttui helvetin ikkunaksi maan päällä.

ja köyhyydestä. Nämä voivat olla vielä tuhoisampia

Haitista tuli läntisen pallonpuoliskon köyhin,

kuin maanjäristykset.

lukutaidottomin, väkivaltaisin, sairain, nälkäisin

Luonnon raivo muistutti, että Haiti on olemassa.

ja epäterveellisin maa. Yhdeksän miljoonaa mies-

Pian kuolleet on kuitenkin haudattu, tragedia kato-

tä, naista ja lasta on elää kituuttanut kurjalla maa-

aa otsikoista ja avustusjärjestöjen vetoomuksista.

kaistaleella.

Kunpa emme silloin unohtaisi köyhää ja kurjaa Haitia. Sen asukkaat menehtyvät edelleen, ellei saada

Köyhimpien, kouluttamattomimpien ja puut-

muutetuksi sitä traagista kohtaloa, johon maailma

teenalaisimpien keskuudessa väkivalta puhkeaa

tuomitsi orjien jälkeläiset. He taistelivat vapauden,

rajuna ja rajattomana. Haitissa on kuollut päivit-

veljeyden ja tasa-arvon puolesta. Ikään kuin se olisi

täin satoja lapsia, vanhuksia ja naisia nälkään, ali-

mahdollista.

ravitsemukseen, hoidettavissa oleviin sairauksiin
ja epätoivoon.
Kuka puhui Haitista ennen kuin luonnon raivo iski sen pääkaupunkiin 12. tammikuuta tuhoten kaupungin ja jättäen vielä varmistumattoman määrän

Leonardo Padura Fuentes on kuubalainen kirjailija
ja toimittaja, jonka tuotantoa on käännetty 15
kielelle.

Haitissa on ollut monia katastrofeja. Kuvassa ruokaapua vastaanottanut haitilainen nainen poikansa
kanssa Gonaivesin kadulla vuoden 2008 hurrikaanien tulvissa.

200 sanaa
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»Suunnittelu on vasta alullaan, mutta ainakin
tarkoitus on tiedottaa jo olemassa olevista vasemmistolaisista toimijoista ja kanavista. Kaikkea ei tar-

Vatak herättää laajaa kiinnostusta.
Käytännön toiminta on vielä hakusessa.

ja- ja taiteilijayhdistys Kiila. Vasemmistoliitolla on

vitse keksiä uudelleen. Puhetta on ollut myös tois-

kulttuuripoliittinen työryhmä. Miksi uusi toiminta-

tuvista tapaamisesta, työpajoista, Vatak-palkinnon

ryhmä on tarpeen?

ja ‘apurahan’ jakamisesta, julkaisusta ja toiminnas-

»Monet saattavat vierastaa jähmeitä yhdistyk-

ta puolueiden suuntaan», kertoo Liesaho.

Helsingissä syntyi tammikuussa uusi Vasemmisto-

siä. Vatak haluaa houkutella politiikan äärelle niitä-

Perustamisseminaarin osanottajamäärästä pää-

taiteilijat ja -kulttuurityöntekijät -toimintaryhmä. Se

kin, jotka ovat epävarmoja asenteistaan. Vatak voi

tellen toimintaryhmälle on kysyntää. Helsinkiläi-

ilmoittaa tavoitteekseen elävöittää vasemmiston

toimia kanavana eteenpäin erilaisiin yhteisöihin ja

seen ravintola Bellyyn oli ahtautunut noin kaksisa-

ajattelua ja toimintaa.

toimijoihin, mutta luoda myös itsenäistä toimintaa

taa kiinnostunutta.

Vatak uskoo, että taide ja politiikka voivat toimia
hedelmällisessä vuorovaikutuksessa. »Luotamme

ja keskustelua», vastaa Vatakin tiedottaja, teatterituottaja Jan Liesaho.

siihen, että vasemmistolainen taide on avain va-

»Mutta tapahtuma ei vielä pyrkinytkään vastaamaan kysymykseen, mitä Vatak tulee käytännössä
tekemään, joten monta kysymysmerkkiä on vielä

semmiston uudistumiseen ja sen fundamenttien

Ryhmä on puolueisiin sitoutumaton, mutta sillä on

ilmassa. Ideoita työstetään kevään aikana», Lies-

uudelleenarvioimiseen», ryhmä tiedottaa Vatakin

oikeus tehdä asiantuntijaorganisaation roolissa aloit-

aho sanoo.

internetsivuilla.

teita Vasemmistoliiton puoluehallitukselle. Toiminta-

Vasemmistolaista kulttuuriväen organisoitumista on Suomessa jo ennestään, esimerkiksi kirjaili-

Nato
kokoustaa
Helsingissä
Suomi isännöi 4.3. järjestettävää sotilasliitto Naton
seminaaria Helsingissä. Seminaarin aiheena on Naton strategisen konseptin uudistaminen. Isännöinti
on jatkoa Suomen »natottamiselle», sillä vastaavaa
seminaaria ei ole aiemmin pidetty Natoon kuulumattomassa maassa.
Vastustajatkin aktivoituvat. Tiistaina 2.3. Tavastialla järjestetään Naton vastainen hyväntekeväisyyskonsertti, jossa esiintyvät muun muassa
Heinäsirkka, 22 Hertsiä, Nefes, Joose Keskitalo ja
Ruotsista Stina Bengs. Seminaaripäiväksi on luvassa suurmielenosoitus.

oikaisuja
Toisin kuin viime numerossa (6/2009) kerrottiin,
Johannes R. Becher ei ole DDR:n kansallishymnin
säveltäjä vaan sanoittaja. Hymnin on säveltänyt
Hanns Eisler.
Kuuban sosialismia käsittelevässä artikkelissa
valokuvaajan nimi oli väärin. Kuvat oli ottanut Risto Vuorimies.
DVD-arvioissa käsitellyn Lindsay Andersonin elokuvan suomenkielinen nimi ei ole Miehen kunnia vaan
Miehen hinta. Faktalaatikossa nimi olikin oikein.
Pahoittelemme virheitä. toimitus

ryhmä ilmoittaa haluavansa olla mukana uudistamassa Vasemmistoliittoa ja koko puoluekenttää.

AIVOLOHKOLÄMMITIN

http://vatak.wordpress.com/
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Teksti juhana pettersson
Kuvat catalin neghina

Parisuhdehelvetin jälkitunnelmissa.

Idiootti elää naapurissa
Romanialainen teatterisovitus Viktor
Jerofejevin tarinasta Elämä idiootin

hetkensä, hän oireilee, ja ottaa omansa pois silloin
kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.

kanssa kertoo ihmisistä ahtaiden

Elämä idiootin kanssa perustuu Viktor Jerofejevin

asuntojen painekattilassa.

alun perin oopperan libretoksi laatimaan tekstiin.

Päähenkilöt
sotkevat jugurtilla
antaumuksella.

Alfred Schnittken säveltämä ooppera sai ensi-iltansa
Amsterdamissa vuonna 1992, mutta Zholdakin versi-

kovinkin vieras suomalaiselle katsojalle. Haastat-

Onko tuttua puuhaa kuunnella, kun naapurin paris-

ossa olennaista on Jerofejevin teksteistä kumpuavat

telija esitti sen käsittelevän vahvan romanialaisia

kunta raivoaa toisilleen, kun yläkerran juoppo huu-

kuvaelmat.

teemoja, jotka eivät ehkä aukeaisi ulkomailla.

taa, katsella kun vastapäisen talon nainen pettää
miestään verhot auki?

Suomessa teatteria tuskin enää tunnistaa teat-

Ei esitys ollut ollenkaan vieras. Suomessakin on

teriksi ellei lavalla ole videokuvaa, mutta Zholdakin

ihmisiä, jotka tulevat hulluiksi asuessaan liian ah-

Ukrainalaisen Andriy Zholdakin Espoossa vie-

käsissä video tuntuu jälleen tuoreelta. Sen tehtävä

taasti, ja kerrostalon betoni on yhtä ankeaa kaik-

raillut, Romaniassa tehty näytelmä Elämä idiootin

on nostaa esiin yksityiskohtia ja luoda kuvia, joissa

kialla maailmassa. Vaikka Jerofejevin teksti ammen-

kanssa asettelee tekstin tämän päivän lähiöön. Esi-

teatterin näyttämö on juurikin visuaalinen kokonai-

taakin neuvostotunnelmista, Zholdakin ohjaus on

tys osoittaa että lähiöasumisen totuudet ovat poh-

suus, jonka puitteissa näyttelijät etsivät itse oman

tiiviisti tässä päivässä. Hänen tulkinnassaan ei olla

jimmiltaan samat Neuvostoliitossa, tämän päivän

emotionaalisen totuutensa.

kiinnostuneita menneisyyden setvimisestä, vaan

Romaniassa ja Suomessa. Kerrostalon sisäpihalla
saa tietää naapureistaan enemmän kuin haluaisi.
Pinnallisella tasolla teos ammentaa kommunistisen elämisen kommervenkeistä. Mies tekee työn-

Kuten Suomessa nähtävät, itäeurooppalaiset

totuuksista, jotka pätevät tänäkin päivänä.

näytelmät usein, Elämä idiootin kanssa on kokonai-

Yllättävän merkittäväksi omakohtaisen tulkin-

suus, kappale elävää elämää, jossa ihmiset riitele-

nan kannalta muodostui esityksessä käytetty ju-

vät kuin omassa olohuoneessaan.

gurtti. Päähenkilöt sotkevat jugurtilla antaumuk-

sä huonosti, joten pomo määrää hänet ottamaan

Esitys oli aseteltu lavalle siten, että tuntui kuin

sella, ja katsomosta näki heti, että kyseessä oli

mielisairaalasta idiootin luokseen asumaan. Yhtäk-

olisi katsellut vastapäisestä talosta sisälle kahteen

supisuomalainen lähikauppatuote, sama kama

kiä heitä on pienessä kämpässä kolme: mies, vaimo,

eri asuntoon. Videokuvasta ja neuvostovirkamie-

mitä minäkin olen kerran kännissä kaatanut hou-

idiootti. Olennaista ei kuitenkaan ole tarina, vaan

histä huolimatta draaman sävy toi mieleen ne draa-

suilleni.

siihen kytkeytyvät tunteet.

mat, joita meidänkin rappukäytävissämme käydään

Idiootin rooli on olla se kipinä, joka saa kaiken

perjantain vastaisena yönä kello kolme.

pinnan alla kytevän mustan voiman liikkeelle. Idiootti ei ole pyhä totuudenpuhuja eikä paha henki.

Jouduin esityksestä lähtiessäni Romanian televi-

Hän on ihminen siinä missä muutkin. Hänellä on

sion väijyttämäksi, ja minulta kysyttiin, onko esitys

Andriy Zholdak: näytelmä
Elämä idiootin kanssa
Espoon kulttuurikeskus 1.–4.12. 2009
Viktor Jerofejevin haastattelu sivulla 33.

näkökulma

Teksti katja nissinen
Kuvitus aleksi jalonen
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Väkivallan nollataso
Viime vuosi päättyi murheellisissa merkeissä, kun kauppakeskus
Sellossa tapettiin neljä ihmistä. Kulunut vuosikymmen jää muutenkin historiaan poikkeuksellisten veritekojen takia: Myyrmannin
pommi, Jokelan ja Kauhajoen koulumurhat. Kaikki poikkeuksellisia

Taustakohina on ylittänyt
vaaditut desibelisuositukset.

tekoja Suomen rikoshistoriassa.
»Mistä näitä luusereita tulee?» kysyttiin Helsingin Sanomien
pääkirjoituksessa (2.1.2010). En ota kantaa, oliko nimitys oikeutet-

sanotaan naiselle, joka on raiskattu. Koulukiusattu vaihtaa koulua,

tu. Jäin kuitenkin miettimään, onko jokapäiväinen väkivalta, jota

työpaikkakiusaamisen uhri työtä. Viisaampi väistyy, sanotaan.

harjoitetaan kodeissa ja kaduilla, jotenkin vähemmän raukkamais-

Toki myös objektiivisen väkivallan syitä on alettu pohtia ja asias-

ta. Jokelan, Kauhajoen ja Sellon kaltaiset joukkosurmat järkyttävät

ta käydään parhaillaankin yhteiskunnallista keskustelua. Meneil-

koko yhteisöä, saavat median huomion ja asiantuntijatkin mietti-

lään on myös hankkeita, joiden tarkoitus on parantaa viihtyvyyttä

mään, millaisessa maailmassa oikein elämme. Sen sijaan perhevä-

kouluissa ja työpaikoilla. Se ei mielestäni kuiten-

kivalta, kaduilla tapahtuvat pahoinpitelyt ja tappelut, raiskaukset,

kaan vielä riitä: emme voi siirtää vastuu-

ryöstöt ja väkivallalla uhkaaminen päätyvät lähinnä koristamaan

ta yksin päättäjille tai asiantuntijoille.

tilastoja. Niistä on tullut normaalia arkea, jonka olemassaolo hy-

Vain me itse voimme omilla teoillam-

väksytään ikävänä tosiasiana. Elämä on.

me muuttaa maailmaa. Mitä jos yrittäisimme kokonaan nollata väkival-

Slovenialaiseen filosofin Slavoj Žižekin mukaan väkivaltaa on

lan nollatason, päästä kokonaan

kahta lajia: subjektiivista ja objektiivista. Ensin mainittu tunniste-

eroon jokapäiväisestä väkivallasta

taan väkivallaksi väkivallan nollatasoon nähden, se nähdään häiriö-

ja piittaamattomuudesta? Idealis-

nä normaalissa rauhallisessa olotilassa. Objektiivinen väkivalta on

tista? Silti kannattaa yrittää. Aloi-

puolestaan jotenkin myötäsyntyistä tälle normaalille olotilalle. Se

tetaanko jo tänään?

on ikään kuin taustakohinaa, jota vasten subjektiivinen väkivalta
voi erottua. Viime vuosina on kuitenkin alkanut tuntua siltä, että
tuo taustakohina on ylittänyt vaaditut desibelisuositukset. Enkä
viittaa vain siihen, mikä nähdään väkivaltana juridisessa merkityksessä.
Sanotaan, ettei rakkauden vastakohta ole viha vaan välinpitämättömyys. Jos näin on, Suomi taitaa olla aika rakkaudeton maa.
Olemme olleet jo pitkään kärkikastia eurooppalaisissa väkivaltatilastoissa, mutta jotenkin uudelta tuntuu se piittaamattomuuden
kulttuuri, jossa vanhus saa muumioitua kotiinsa, kadulle tuupertuneen ohi kävellään pysähtymättä eikä vanhemmistaan eksynyt
itkevä pieni lapsi herätä kenenkään suojelunhalua. Helpompaa on
katsoa toisaalle. Ettei vain joudu kiusalliseen tilanteeseen.
Piittaamattomuuden kulttuuri kohdistuu myös rikoksen uhreihin. Jos rikoksia ei kyetä torjumaan, siirtyy vastuu usein uhreille.
»No, mitäs soitit suutas», sanotaan sille, joka sai nakkikioskin jonossa turpiinsa. »Itse menit sen kämpille, ja vielä noissa kuteissa»,

Katja Nissinen on
Kulttuurivihkojen
toimitussihteeri
ja psykoanalyyttisesti suuntautunut esteetikko.
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200 sanaa

Teksti Rita Dahl
Kuva Gunars Janaitis

Itämeren oopperahelmiä
Latvian Kansallisoopperan keväässä
tarjoillaan muun muassa herkkää
ensirakkautta ja kuninkaallista
kilpakosintaa.

Kypsää oopperaa
Giuseppe Verdin Naamiaishuvit (Un Ballo in Maschera) vei kuitenkin koko potin. Kaikkien roolien esittäjät olivat erinomaisessa vedossa alusta loppuun
ja se kuului suosionosoitusten määrässä: melkein
jokainen aaria sai kaikuvat aplodit. Tämä selittyi

Jules Massenet’n Werther sai Latvian kansallis-

sillä, että kaikkia rooleja miehittivät kypsään ikään

oopperassa varsin perinteisen tulkinnan. Goethen

ehtineet ammattilaiset: georgialainen tenori Georgs

tekstiin perustuva ooppera käynnistyy tanssiais-

Oniani Kustaa III:na, Samson Izjumovs Kreivi Anckar-

kohtauksella, jossa Werther tapaa ihastuttavan

ströminä ja Liene Kinča hänen vaimonaan Ameliana,

Charlotten, jolle hänen sydämensä alkaa sykkiä.

johon myös Kustaa-kuningas on palavasti ihastunut.

Kohtauksen lopussa hän kuulee sydämensä valitun

Ennustaja Ulrikan roolissa säihkyi mahtavaääninen

valitettavasti lupautuneen jo Albertille. Ensimmäi-

dramaattinen mezzosopraano Ilona Bagele. Tanssi-

sessä kohtauksessa esiteltävä porvaristalo toimii

aiskohtausten puvut hehkuivat silkkiä, samettia ja

koko oopperan lavastuksena.

muita arvokkaita materiaaleja.

Lavastus herättää
henkiin mystisen
latvialaisen luonto
uskonnon, jonka
mukaan kuolleet ovat
aina keskuudessamme, kuin etäisyydessä
killuvat valot.

Espanjalainen tähtitenori Javier Moreno loisti

Myös lavasteiden käyttö oli Verdin oopperassa

Wertherin roolissa. Charlottea esittäneen Olga Ja-

luovempaa ja jätti kuulijalle tulkinnanvaraa. Alun

keskuudessamme, kuin etäisyydessä killuvat valot.

kovlejan ääni puhkesi täyteen kukkaansa kolman-

loisteliaasta, kullalle kimaltelevasta tanssiaissalis-

Kujertelun keskeyttää Anckarström salaliittolaisi-

nessa näytöksessä, jossa Charlotte lukee uudelleen

ta siirryttiin allegoriseen riippusiltaan, jota pitkin

neen. Tässäkään oopperassa luvattomalle rakasta-

Wertherin vanhoja kirjeitä hänelle ja tajuaa nuoru-

Ulrika saapui – rullatuoliin istutettuna. Samaisen

jalle ei käy hyvin.

kaisen rakastuneen häneen. Werther saapuu paikal-

sillan edessä hän laulaa kohtalokkaan aarian, jossa

Latvian kansallisoopperan vanha, arvokas ooppe-

le ja ymmärtää myös Charlotten rakastavan häntä -

ennustaa kuninkaan tappavan sen, joka puristaa

rasali loi arvokkaat puitteet oopperakokemuksille.

mutta liian myöhään. Nuorukainen pyytää lainaksi

hänen kättään ensimmäisenä. Kuninkaan joukot

Myös laulajat olivat ehdottomia ammattilaisia, ja

Albertin pistoolia, koska hän on päättänyt kuolla.

siirtyvät taaksepäin; kukaan ei halua suorittaa koh-

vaikka tuotantoihin ei olisikaan käytettävissä ehkä

Viimeisessä vaikuttavassa kohtauksessa Charlotte

talokasta kädenpudistusta. Sen sijaan paikalle ryn-

yhtä paljon rahaa kuin Suomen Kansallisoopperalla,

löytää kuolevan Wertherin, joka kirjaimellisesti me-

tää ennustuksesta tietämätön Anckarström, joka

nämä kaksi makupalaa eivät jääneet paljon jälkeen

nehtyy hänen käsivarsilleen.

tarttuu reippaasti kuninkaan käteen.

kotoisasta korkeasta laadusta. Sen mahdollistavat

Wertheristä jäi vähän oppilastyömäinen olo:

Amelian ja Kustaa III:n vaikuttavan yhteisen koh-

kaikkensa antavaa Morenoa lukuun ottamatta tun-

tauksen taustalle oli loihdittu allegorinen maise-

tui siltä, etteivät laulajat olleet päässeet kerryttä-

ma, joka koostui tuikkivista valoista kaukaisuudes-

mään tarpeeksi lavakokemustaan.

sa. Lavastus herätti henkiin mystisen latvialaisen
luontouskonnon, jonka mukaan kuolleet ovat aina

ilmeisesti yrityssponsorit, joita Latvian kansallisoopperalla näkyy olevan useita kappaleita.
Latvian kansallisoopperan kevään ohjelma:
http://www.opera.lv/en/all-repertoire/

Jules Massenet: Werther

Teksti juhana pettersson

200 sanaa
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Haussa antisemitismi ja anteeksianto
Poliittisen elokuvan festivaalin Lens
Politican elokuvissa aiheina olivat uhrina
olemisen motiivit ja imperialistinen
talouspolitiikka.

Israelilaisen Yoav Shamirin erinomainen elokuva Defamation kysyy, millaista on tämän päivän
antisemitismi. Shamir kertoo, kuinka hän törmää
sanaan jatkuvasti eläessään Israelissa, mutta tajusi
yhtäkkiä, ettei ollut koskaan kohdannut juutalaisvihaa henkilökohtaisesti, silmästä silmään. Häntä

Lens Politica on yksi Suomen parhaista elokuva-

ei oltu koskaan syrjitty tai loukattu siksi, että hän

festareista. Se on pieni, poliittiseen elokuvaan ja tai-

oli juutalainen.

teeseen keskittyvä festivaali. Lens Politican hienous

Shamir päätti lähteä kameransa kanssa maail-

piilee siinä, että festarilla näkee juuri ne elokuvat,

malle etsimään antisemitismiä. Hän kuvaa isra-

jotka täytyy nähdä ymmärtääkseen mitä maailmas-

elilaista propagandaa, jonka mukaan maailma on

sa tapahtuu juuri nyt.

täynnä ihmisiä, jotka vihaavat juutalaisia. Shamirin

Miehelle buuataan,
koska hän erottelee
juutalaisvihan ja
Israelin politiikan
vastustamisen
toisistaan.

löydökset eivät vastaa näitä väitteitä. Vaikutusval-

konferenssissa, jossa kartoitetaan antisemitismin

Kreikkalaisen Stelios Koulin elokuvan Apology of

taisella yhdysvaltalaisjärjestöllä Anti-Defamation

leviämistä maailmalla. Miehelle buuataan, koska

an Economic Hitman pääosassa on yhdysvaltalainen

Leaguella on vaikeuksia saada kameran eteen edes

hän erottelee juutalaisvihan ja Israelin politiikan

John Perkins, joka luonnehtii itseään entiseksi »ta-

yhtä esimerkkiä antisemitistisestä välikohtaukses-

vastustamisen toisistaan. Myöhemmin hän istuu

loudelliseksi palkkamurhaajaksi». Elokuvassa hän

ta, mutta samalla katuhaastattelu paljastaa taval-

hotellihuoneensa sängyllä ja tilittää kameralle: ko-

kertoo, kuinka aina kun Latinalaisessa Amerikassa

lisia yhdysvaltalaisia, jotka vetoavat vakavissaan

tona Yhdysvalloissa hän on konservatiivi, eikä hän

valtaan tulee uusi presidentti, yhdysvaltalainen

antisemitistisen kirjallisuuden klassikkoon Siionin

ole tottunut siihen että häntä kohdellaan kuin mi-

talousasiantuntija vierailee hänen luonaan. Hän

vanhempien pöytäkirjat. Arkiset ennakkoluulot ovat

täkin rauhanaktivistia.

kertoo tuoreelle presidentille, että hän voi tehdä

monisyisempiä kuin mitä poliittisesti motivoitunut

valinnan: miljoona dollaria sveitsiläiselle pankkitilille

antisemitismirummutus antaa ymmärtää.

tai luoti päähän. Kyse on tietysti siitä, millaista ta-

Erässä elokuvan kuvaavimmista kohtauksista yh-

louspolitiikkaa presidentti ryhtyy ajamaan. Perkinsin

dysvaltalainen asiantuntija puhuu israelilaisessa

Lens Politica
11.–15.11.2009
http://www.lenspolitica.net

mukaan hänen työnsä oli olla yksi näistä asiantuntijoista, joiden tehtävä oli tehdä presidentille tarjous,
josta ei voi kieltäytyä.
Vaikka Perkinsillä menikin sukset ristiin työnantajiensa kanssa, hän oli hiljaa 20 vuotta ennen kuin
päätti tulla julkisuuteen tarinansa kanssa. Hän kertoo tekevänsä sovitustyötä, mutta Koulinin elokuvassa kysymys on, voiko hän enää saada anteeksi.
Perkins löysi moraalisen selkärankansa vasta vanhalla iällä. Onko se liian myöhään?
Elokuvassa on riipivä kohtaus, jossa Perkins pitää
puhetta bolivialaiselle yleisölle. Vaikka hän tekee
työtä tavallisten bolivialaisten puolesta, he eivät
ole valmiita unohtamaan hänen menneisyyttään.
Perkinsin kunniaksi on sanottava, että hän ottaa
rajuiksikin äityvät syytökset vastaan nöyränä.
Elokuvan toinen, rinnakkainen kysymys kuuluu,
onko Perkinsin henkilökohtaisella synninpäästöllä
itse asiassa mitään merkitystä? Olennaistahan on
Yhdysvaltojen aggressiivisen talouspolitiikan runtelemat Latinalaisen Amerikan maiden asukkaat ja
heidän tulevaisuutensa, ei se, saako yksi syntinen
synninpäästön ennen kuolemaansa.

Israelilaiset koululaiset vierailevat Auschwitzissa Yoav Shamirin elokuvassa Defamation.
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elokuvanurkka

Teksti Eero Hirvenoja

Kuoleman jälkeen
Elokuvista löytyy vastaus miltei
kaikkeen. Jopa siihen, mitä tapahtuu
kuoltuamme.

Eloonjäämisestä taistelee enää vain kourallinen

si. Uudessa tilanteessa pääsevät pätemään vanhan

ihmisiä. Samalla vampyyrien pääasiallinen ravinto,

maailman aikaan hylkiöinä pidetyt yksilöt, kuten

ihmisveri, on käymässä vähiin. Tuoreelle verelle on

neuroottinen opiskelijapoika (Jesse Eisenberg) ja

kysyntää, sillä sen puute muuttaa elävät kuolleet

asehullu etelän juntti (Woody Harrelson).

Nosferatun näköisiksi mutanteiksi.

Zombieland tarjoilee runsaasti irtovitsejä ja tie-

Tarinan mukaan Stanley Kubrick piti elokuvaansa

Kauhutarinoissa vampyyrit edustavat ikuisen

tokonepelimäistä zombien niittaamista. Mitään

Hohto (1980) toivoa antavana. Miksikö? Koska siinä

elämän, nuoruuden ja kauneuden myyttiä. Daybre-

George A. Romeron ohjaustöistä tuttua piilotettua

annetaan ymmärtää, ettei kuolema ehkä ole kaiken

akersissa vampyyrien suhde ikuiseen elämäänsä on

yhteiskuntakritiikkiä tästä elokuvasta on turha et-

loppu. Mestariohjaajan tavoin monille meistä on pe-

kahtalainen. Toisten mielestä se on kirous, toisten

siä.

lottava ajatus, ettei olisi olemassa mitään »tuonpuo-

mielestä siunaus ja ihmislajin evoluution seuraava

leista». Pelkoa lievitetään etsimällä lohtua uskosta

vaihe.

Kuolemanjälkeinen sielunvaellus ei ole ollut enää

erilaisiin yliluonnollisiin asioihin. Yliluonnollisia

Daybreakersin voi ymmärtää AIDS-allegoriana,

aikoihin elokuvissa erityisen muodikas teema. Peter

ilmiöitä käsittelevien elokuvien jatkuva suosio se-

ja tulkintaa venyttämällä tarinasta on mahdollista

Jackson on tarttunut aiheeseen elokuvassa Oma

littynee osin tällä toiveikkuudella. Voi olla parempi,

löytää muitakin yhteiskunnallisia viittauksia. Veren

taivas (The Lovely Bones), joka ei todennäköisesti

että maallinen vaellus voisi jatkua kuoleman jälkeen

voi esimerkiksi rinnastaa planeettamme hupeneviin

miellytä kaikkia hänen edellisten töidensä ihailijoi-

edes jossain muodossa – vaikka sitten vampyyrina

luonnonvaroihin. Huomionarvoista on, että eloku-

ta. Kyseessä on Jacksonin sovinnaisin elokuva, eikä

tai zombina.

vasta puuttuu käytännössä kokonaan perinteisiin

tämänkaltainen tunteikas fantasiadraama selvästi

vampyyritarinoihin liitettävä kristillinen sisältö.

ole miehen ominta alaa.

neen vampyyri-innostuksen valossa australialais-

Kauhukomediassa Zombieland salaperäinen virus

hatusta Susiesta (Saoirse Ronan), joka seuraa tai-

yhdysvaltalainen yhteistuotanto Daybreakers on

on Daybreakersin tavoin aiheuttanut arvaamatonta

vaasta läheistensä elämää maan päällä. Susien tai-

valmistunut otolliseen saumaan. Siinä vuonna 2009

tuhoa. Taudin leviämisen myötä ennen niin mahtava

vaspaikka sijaitsee vyöhykkeellä, joka on ilmeisesti

puhjennut virustauti muuttaa kymmenessä vuodes-

pohjoisamerikkalainen valtiomahti on ajautunut

varattu yksinomaan seksirikollisten surmaamille

sa valtaosan maapallon asukkaista vampyyreiksi.

anarkiaan ja muuttunut Yhdysvaltojen Zombimaak-

tytöille.

Etenkin teinityttöjen piirissä viime aikoina herän-

Elokuva kertoo 1970-luvulla teini-ikäisenä mur-

Vasemmalla: Zombielandissa epäkuolleiden tappaminen on vakavaa puuhaa.
Yllä: Daybreakersissa tekoveri ei kaunista.

Teksti ville hänninen

dvd-arvio
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Sotaa ja salatieteitä
First Squad -elokuvassa toisen
maailmansodan sotilailla on
erityislaatuisia voimia.

Elokuvan piirrosjälki ja tarina ovat mitä tyypillisintä animea, japanilaista viihdetauhkaa, jossa vauhti
korvaa ajattelun määrän ja päättömille taisteluille
on aina tilaa.
Elokuvan sanoma on mitä tyypillisintä venäläistä
uusnationalistista propagandaa, jossa toinen maailmansota pelkistyy Neuvostoliiton isänmaalliseksi
taisteluksi fasismia vastaan.
Mistä on kyse? Miten nämä kaksi asiaa muka voivat yhdistyä? Helposti.
Viime vuosien ehkä hämmentävin yhteistyöhanke on elokuva First Squad: The Moment of Truth.
Yoshiharu Ashinon ohjaama First Squad naittaa
sumeilematta kaksi viime vuosien muoti-ilmiötä:
venäläisen uusisänmaallisuuden ja japanilaisen piirroselokuvan. Se sai Venäjän ensi-iltansa lokakuussa
ja on sen jälkeen nähty myös useilla kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla.
Tarua sormusten herrasta, Tähtien sotaa ja lu-

First Squad on niin
erikoislaatuinen
sekasikiö, että siitä
tullee kulttielokuva.

kemattomia muita tieteisfantasiahörhötyksiä kli-

ta sotureista, kyllä se kranaatin sirpale tuntui vähän toisenlaiselta. Putinilainen nationalismi ja sotafetisismi kohtaavat muodikkaan animen.
Tuntuu siltä, että on haluttu yhtä ja saatu toista.
Animen ystäviä miellytetään jopa yllättävän vetävillä
ja hienosti toteutetuilla päättömyyksillä, venäläisiä
tuottajia puolestaan isänmaallisuudella. Veteraanit

seineen lainaava First Squad on hämmentävimmil-

eivät näköjään taistelleet vain tavallisia natseja vas-

lään, kun genreilmaisu ja »todellisuuden» kuvaus

pojat Stalingradin, kunpa tietäisitte, mitä todella

taan. Kyllä siinä oli kyse jostain ihan muusta. Jostain

kohtaavat. Enimmäkseen raina on täysin päätön

tapahtui!

yliaistillisesta.

fantasiahörhöily, jolla ei ole kuin erittäin nimellisesti
tekemistä toisen maailmansodan kanssa.

First Squadin teinisotilailla on erityislaatuisia voi-

Turvallisen elokuvakokemuksen ystävät varmasti

mia. Sen vuoksi heidät on värvätty osaksi natsi-Sak-

ovat sitä mieltä, että vetävään törmäilyyn olisi kan-

Tapahtumien yhdistäminen tosimaailmaan vaa-

san erikoisyksikköä. Onneksi uljaita rintamasanka-

nattanut keskittyä ja »dokumentaariset» muistelot

tii enemmän kuin mihin useimman mielikuvitus yl-

reita löytyy myös Molotov–Ribbentrop-sopimuksen

jättää leikkaushuoneen lattialle. Mielipide on väärä,

tää.

toiselta osapuolelta.

koska se on tylsä.

Silti venäläiset tuottajat ovat halunneet nait-

Tasaisin väliajoin tarina keskeytyy, koska puhu-

First Squad on niin erikoislaatuinen sekasikiö,

taa vauhti-animen dokumentaristiseen ilmai-

vat päät kertovat, mitä sodassa todella tapahtui. Eli

että siitä tullee lähivuosina kulttielokuva. Harvoin

suun. Tarina sijoittuu toisen maailmansodan rat-

ei siinä nyt oikeastaan ollut kyse valomiekan kanssa

on isänmaan asiaa ajettu näin surrealistisilla vau-

kaisuhetkiin, vuoden 1942 kylmään talveen. Voi

ratsastavista ja salatieteellistä totuutta jahtaavis-

nuilla.
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dvd-arvio

Teksti jouni avelin

Henkilökohtainen on poliittista
Katharina Blumin menetetty maine ja
Sisarukset ovat edelleen puhuttelevia
elokuvia Saksan lähihistorian

kysymys naisesta subjektina. Esikoisohjaus Katkera
herääminen (1978) nosti hänet saksalaisohjaajien kärkikaartiin, mutta tulikasteensa hän sai jo Katharina
Blumin menetetyn maineen (1975) toisena ohjaajana.

Terroristileima tekee
Blumista terroristin.

vasemmistoterrorismista.
Heinrich Böll (1917–1985) lähetti tuoreeltaan

Venetsian elokuvajuhlien Kultaisen leijonalla

romaaninsa Katharina Blumin menetetty maine

palkittu Sisarukset on rikas ja puhutteleva draama,

Punaisen armeijakunnan terroriteot (1970–1998)

Schlöndorffille ja von Trottalle. Aviopari jakoi oh-

jossa naisten identiteetti rakentuu muistin, histori-

ovat olleet Saksassa ehtymätön todistelun, syytte-

jaustyön: von Trotta vastasi henkilöohjauksesta ja

an, solidaarisuuden ja henkilökohtaisten valintojen

lyn ja puolustelun lähde. Axel Springer AG:n media-

Schlöndorff kaikesta muusta. Böllin pienoisromaa-

ristipaineessa. Samoihin aikoihin Fassbinderin Ber-

konsernin lokakampanja leimasi useat saksalaiset

nin painostava tunnelma ja näkemys vainoharhai-

lin Alexanderplatzin Miezenä häikäissyt Barbara Su-

kulttuurivaikuttajat liikkeen myötäjuoksijaksi. Muun

sesta mediavallasta siirtyivät lähes sellaisenaan

kowa ja von Trottan muissakin elokuvissa näytellyt

muassa Rainer Werner Fassbinderin oli julkisesti irti-

elokuvasovitukseen, jota tukee tarkasti ajoitettu ja

Jutta Lampe tekevät Kleinin sisaruksina häkellyttä-

sanouduttava liikkeen tavoitteista.

pahaenteinen Hans-Werner Henzen musiikki.

vät ehjät ja koskettavat roolityöt. Vaikka kaikki ta-

Margaretha von Trotta (s. 1942) opiskeli 1960-lu-

Nuori taloudenhoitaja Katharina Blum tutustuu

kautumat eivät istu tarinaan aivan vaivattomasti,

vun alussa taideaineita Sorbonnen yliopistossa ja

karnevaalien aikana ravintolassa Ludwig Götteniin,

Sisarukset on kiistatta 1980-luvun eurooppalaisen

tutustui muun muassa Freudin ajatteluun ja Hitch-

jonka hän vie asunnolleen. Poliisin jahtaama ja ter-

poliittisen draaman kärkeä.

cockin, Antonionin sekä Bergmanin tuotantoon.

roristiksi sekä pankkiryöstäjäksi leimaama Götten

1960-luvun Saksassa naisten oli jokseenkin mahdo-

on itse asiassa armeijakarkuri, joka on ryöstänyt

tonta ohjata elokuvia, joten von Trotta haki oppin-

rykmenttinsä kassan. Poliisin piirittäessä Blum

sa teatteriohjausten kautta. 1970-luvun alussa hän

auttaa Göttenin pakoon ja joutuu itse toistuviin pii-

Kirjallisuutta:

myös näytteli sekä Fassbinderin että aviomiehensä

naaviin kuulusteluihin roskalehdistön leimatessa

Böll, Heinrich: Katharina Blumin menetetty maine.

Volker Schlöndorffin elokuvissa.

hänet terroristiksi. Götten vangitaan ja maineensa

Vuoden 1968 opiskelijaliikkeen myötä von Trotta
radikalisoitui ja 1970-luvun alussa hän omaksui fe-

menettänyt Blum ampuu roskalehden toimittajan.
Terroristileima tekee Blumista terroristin.

minismin näkemyksen »henkilökohtainen on poliit-

Schlöndorffin ja von Trottan elokuvasovitus on

tista». Hänen koko tuotantoaan leimaakin vahvasti

äärimmäisen karu ja suoraviivainen kommentti roskamedian kyvystä tehdä kansalaisista roskaväkeä.

Suom. Kai Kaila, Otava, Helsinki 1975.
Hehr, Renate: Margarethe von Trotta. Filmmaking as
Liberation. Edition Axel Menges. Stuttgart & London 2000.
Knight, Julia: Women and the New German Cinema.
Verso 1992, London.

Toisaalta ankara toteutus johtaa niin pelkistettyyn
ilmaisuun, että elokuvasta tulee hyvin ahdas.
Volker Schlöndorff & Margarethe von
Sisarukset (1981) perustuu löyhästi Punaisen armei-

Trotta: Katharina Blumin menetetty maine

jakunnan Gudrun Ensslinin ja hänen siskonsa Chris-

(Die Verlorene Ehre der Katharina Blum,

tianen (jolle elokuva on omistettu) tarinaan, johon

1975). Kuvasuhde: Letterbox 1.66:1. Kesto: 1

von Trotta sekoittaa omien nuoruusvuosiensa muis-

h 42 min. Heinrich Böllin romaanin pohjalta

tikuvia. Sisarusten Mariannen ja Julianen tiet eroavat

käsikirjoittaneet Volker Schlöndorff ja Mar-

1970-luvun alussa Mariannen valitessa Punaisen ar-

garethe von Trotta. Elokuvaaja: Jost Vacano.

meijakunnan tien ja Julianen aloittaessa toimittajana

Musiikki: Hans Werner Henze. Pääosissa:

feministisessä lehdessä. Tiet yhtyvät, kun Marianne

Angela Winker, Mario Adorf, Dieter Lasser.

vangitaan ja Juliane alkaa vierailla vankilassa. Suhde

Julkaisija Finnkino (2008).

tiivistyy, ja Julianen näkökulmasta kuvatut takautu-

Sisarukset.

mat sisarusten lapsuudesta ja nuoruudesta muodos-

Margarethe von Trotta: Sisarukset (Die

tavat vähitellen elokuvaan toisen tarinan. Mariannen

Bleierne Zeiten, 1981). Kuvasuhde: 16:9 ana-

kuoltua yllättäen vankilassa Juliane radikalisoituu

morfinen (1.66:1). Kesto: 1 h 42 min. Käsikir-

ja alkaa tutkia hänen kuolemaansa, jota hän epäilee

joitus ja ohjaus: Margarethe von Trotta.

murhaksi. Vähitellen hän identifioituu sisareensa ja

Elokuvaaja: Franz Rath. Musiikki: Nicolas

tuntee välttämättömäksi jatkaa hänen työtään. Elo-

Economou. Pääosissa: Jutta Lampe ja Barbara

kuvassa terroritekoja ei näytetä, ei myöskään muita

Sukowa. Julkaisija: Finnkino (2009).

Punaisen armeijakunnan jäseniä.

Teksti j. tuomas harviainen

levypalsta
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Matkoja arkitilan ulkopuolelle
Vuodenvaihteen alla markkinoille
ilmaantui uutta kamaa monilta

joka karuudestaan huolimatta jauhaa eteenpäin
hyvin täyteläisenä, muuntuvana ja kehittyvänä.
Se on kuin kiihtyvä äänijyrä, jonka päälle iskevät

suomalaisen kokeellisen musiikin

kaikuisat vokaalit tuovat siihen valtavan määrän

kärkinimiltä, puhumattakaan lupaavista

voimaa. Tämä levy on vain muutaman minuutin

ensiesiintymisistä. Tässä neljä

mittainen, mutta siihen tiivistyy loistavasti kaikki

esimerkkiä.

se, mikä nostaa STROM.ec:n selvästi alan useimpien
tekijöiden yläpuolelle. Lahjakkaissa käsissä puhdas
häly ei olekaan pelkkää hälyä.

Niin sanottu Oulu-skene on jo pitkään ollut ko-

Toinen sinkku, Heartbreaking Love From God, puo-

timaisen synkän ambientin ydin, ja sen sydämenä

lestaan esittelee yhtyeen kylmempää puolta. Se on

Aural Hypnox -kollektiivi. Toinen yhtiön kahdesta

hitaampi, karumpi ja ennen kaikkea vihaisempi. Var-

keskeisestä bändistä, Halo Manash, on nyt saattanut

sinkin helikopterin lailla säksättävä jälkimmäinen rai-

päätökseen tiivistä tahtia ilmestyneen trilogiansa.

ta muistuttaa hienosti, miten tylyä vallia yhtye osaa

Taiwaskivi on vajaan tunnin matka äänimaisemaan,

halutessaan tehdä rytmisen tuotantonsa rinnalle.

jossa täyteläisiin koneaaltoihin yhdistyy niin pohjoista šamanismia kuin tiibetiläisiä puhaltimiakin.

Bird from the Abyss osoittaa ensimmäisellä albu-

Halo Manash:

Halo Manashin tavaramerkki, orgaaninen ja ritu-

millaan II kehittyneensä juuri niin lupaavasti kuin

Taiwaskiwi.

aalinen sointi, joka tuntuu ikään kuin jatkolta artis-

ensimmäinen demo jo antoi odottaa. Levyn avaa

CD/CD+DVD.

tien henkilökohtaiseen sielunmaisemaan, on levyl-

upea, hidas, esoteerisen oloinen soitto, johon on

Aural Hypnox.

lä poikkeuksellisen vahvasti läsnä. Se on mukana

liitetty todella taidokkaasti linnunlaulua. Siitä kui-

sykkivissä rummuissa, gongeissa ja harmonioissa,

tenkin siirrytään pian lähes doom-hitaaseen bas-

STROM.ec:

joita kuunnellessa mieli laskeutuu surumieliseen

somattoon, joka vuorottelee akustisempien osuuk-

Characterized Illusion of

rauhaan. Albumin rajatussa painoksessa on muka-

sien kanssa. Peruskuvioita koristellaan rummuilla

Convulsion.

na myös levyn elokuvaversio-DVD. Siinä musiikkiin

ja eri mittaisilla osuuksia muun muassa huilua, si-

Käyntikortti-CDR.

liittyy keltasävyisiä kuvia riiteistä metsissä, tavalla

taria ja kitaraa, niin että kuulijan mielenkiinto pysyy

Neuroscan.org.

joka katsojasta riippuen syventää levyn maagista

koko ajan yllä. Levyn materiaali pääsisi luultavasti

vaikutelmaa tai, varsinkin jos ei tunne yhtyettä en-

täysiin oikeuksiinsa vasta suitsukkeen täyttämässä

nestään, vaikuttaa tekotaiteelliselta.

pikkuklubissa, mutta kotioloissa kuunneltunakin

Taiwaskivi ei ole, kehittyneemmästä sävys

se hypnotisoi.

STROM.ec:
Heartbreaking Love

tään huolimatta, aivan yhtä upea albumi

J. M. Aaltonen on yksin soittanut kasaan lu-

From God.

kuin sitä edeltäneet Language of Red Goats

kuisista instrumenteista koostuvan rakennel-

Sydän-CDR.

ja Am Kha Astrie, mutta on silti ehdottomas-

man, joka hurmaa sekä omaperäisyydellään

Neuroscan.org.

ti vuoden 2009 hienoimpia ambient-teoksia.

että sopivilla lainoilla niin folkin, dronen kuin hitaan metallinkin puolelta. Se vetoaa varmasti

Kansainvälisesti noteeratuin suomalainen voima-

juuri noiden kahden viimeisen genren ystäviin.

elektroniikkayhtye, STROM.ec, julkaisi USA:n kiertueensa alla kaksi pientä sinkkua, jotka lähestyvät
yhtyeen linjaa hyvin eri suunnista. Characterized
Illusion of Convulsion on monisävyistä konehälyä,

Bird from the Abyss:
http://www.auralhypnox.com
http://www.neuroscan.org
http://www.starlighttemplesociety.com

II. CD.
Starlight Temple
Society.
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Teksti jorma mäntylä
Kuvat maikki rantala

Toisinajattelu
ei kuulu
suomalaiseen
julkisuuteen
Julkisuuden näkökulmasta Suomi on erikoinen siirtymävyöhyke idän ja lännen
välissä. Suomen julkisuudessa on piirteitä sekä läntisestä liberalismista
että Venäjältä tulleesta itämaisesta hallitsemistavasta, johon kuuluu eliitin
tiukka yhtenäisyys kansaa vastaan. Valtaeliitti voisi toimia toisin kansalaisia
kuunnellen ja alistaen näkemykset julkiseen keskusteluun.

Englantilaisen Charles Dickensin novellikokoelmassa Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit on kohtaus, jossa 1800-luvun
alun kerholaiset ovat omituisessa Eatanswillin kaupungissa. Siellä on menossa kansanedustajan vaali. Kaksi puoluetta, siniset ja
keltaiset ottavat yhteen vaalikokouksessa kaupungin torilla. Osapuolten väittely ja erimielisyydet käyvät kuumana. Pickwick-kerholaiset
eivät oikein tiedä kumman puolella olla. Jos
he kannattavat sinisiä, he joutuvat keltaisten
hylkimäksi, ja päinvastoin.
»Eläköön Slumkey!»
»Eläköön Slumkey!»
»Fizkin alas!»
»Alas, alas», herra Pickwick huusi.

»Kuka on herra Slumkey?» herra Tupman
kuiskasi.
»En minä tiedä», herra Pickwick vastasi samaan sävyyn. »Hys! Älä kysele enempää. Tällaisissa tilanteissa on aina parasta toimia lauman mukaisesti.»
»Entä jos laumoja on kaksi?» herra Sondgrass aprikoi.
»Huuda suuremman mukaan», herra Pickwick vastasi.

Sivullisuuden pelko
Dickensin fiktiivisessä novellissa on oivallisesti tavoitettu toisinajattelijan ongelma. Se
muistuttaa hämmästyttävästi Alexis de Tocquevillen kuvausta enemmistön tyranni-

asta teoksessa De la démocratie en Amerique
(Demokratia Amerikassa, ilm. 1835 ja 1840).
Toisinajattelijan tyly kohtalo on usein syrjäytyminen yhteiskunnan enemmistön ja sen sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle. Mikäli et ole
samaa mieltä lauman kanssa, jäät sivulliseksi.
Tocquevillen sanoin: »Voitte vapaasti ajatella
toisin kuin minä ja silti säilytätte elämänne,
omaisuutenne ja kaiken, mutta tästä päivästä
lähtien olette muukalainen joukossamme. Säilytätte poliittiset oikeutenne, mutta niistä tulee
teille hyödyttömiä.» (Tocqueville 2006, 277).
Yhteiskunta jakautuu kiistatta luokkiin ja
erilaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin sekä alakulttuureihin. Työnjako on keskeinen jakava tekijä. Alexis Tocqueville kuvaili lähinnä uskon-

nollisia alakulttuureja 1830-luvun Amerikassa.
Tässä artikkelissa yritän hahmotella vastaavaa hallittujen ja hallittavien perspektiivistä olettaen, että yhteiskuntaa hallitseva eliitti voi ideaalisesti toimia kahdella eri tavalla.
Hallitseva eliitti on yksi työnjaon tuottama
yhteiskunnallinen ryhmittymä. Se voi toimia
autoritaarisesti ja sopia keskuudessaan pienen
ydinjoukon sisällä miten keskeiset kansalliset
ja ulkopoliittiset linjaukset tehdään. Ulospäin
julkisuudessa eliitti esiintyy tällöin lujasti yksimielisenä. »Asioista on sovittu.» Toisinajattelijat poistetaan, banalisoidaan tai »ulkoistetaan» julkisuudesta ja päätöksenteosta. He
saavat pitää elämänsä ja poliittiset oikeutensa
- sananvapaus mukaan lukien - mutta vapaudet ovat hyödyttömiä.
Toinen mahdollisuus on toimia demokraattisemmin. Ristiriidat, poikkeavuudet ja toisinajattelu hyödyttävät yhteiskunnan johtoa. Kun
erilaiset näkemykset pääsevät julkisuuteen, se
pakottaa hallitsevan suuntauksen perustelemaan tekemisensä paremmin. Tarvittaessa julkinen keskustelu muuttaa linjauksia, jos perustelut ovat kestämättömiä. Näin päästään
lähemmäksi optimaalista päätöksentekoa.
Käsityksen julkisuudesta ristiriitojen, erimielisyyksien ja toisinajattelijoiden kohtauspaikkana toi esille ensi kerran James Mill
vuonna 1821 artikkelissa Liberty of the Press.
Liberalistifilosofi John Stuart Millin isä väitti, että toisinajattelijoita ja poikkeavuuksia ei
pidä pelätä, vaan he ovat yhteiskuntaa kehittävä ja eteenpäin vievä voimavara. Maat, joissa
tätä ei sallita, degeneroituvat ja jäävät jälkeen
kehityksestä.

Vastakkain on siten kaksi täysin erilaista käsitystä toisinajattelusta ja julkisuudesta. Toinen korostaa eliitin ehdotonta yhtenäisyyttä
pitäen julkisia erimielisyyksiä hallitsemisen
haittana. Toinen suuntaus pitää toisinajattelua ja erimielisyyksiä myönteisenä yhteiskuntaa kehittävänä voimana.
Kumpikaan suuntaus ei esiinny sellaisenaan puhtaana, vaan toisiinsa sekoittuneena.
Pääpiirteittäin James Millin arvio on pitänyt
melko hyvin. Monipuolinen julkisuus ja suvaitsevaisuus toisinajattelijoita kohtaan ovat
hyödyttäneet muun muassa Ruotsia, Tanskaa, Norjaa, Hollantia, Sveitsiä, Englantia,
Kanadaa, Yhdysvaltoja. Sen sijaan »yhden
ainoan totuuden» maat ovat jääneet jälkeen,
äärimmäisinä esimerkkeinä Neuvostoliitto ja
Pohjois-Korea. Ahtaan katoliset maat, kuten
Irlanti, Portugali ja Espanja alkoivat kehittyä
vasta poliittisten vapauksien ja sekularisaation
myötä, kun katolisen kirkon yhdenmukaisuuden pakko heikkeni.

Yhden äänen Vanhanen
Suomi oli 1800-luvulle asti syrjäistä Euroopan laitaa. Alueen hallinnasta kamppailivat
länsivaikutteinen Ruotsi ja itämaista hallitsemistapaa maaorjuuksineen edustanut Venäjä.
Ruotsin vallan aikaa kesti 600 vuotta. Sen loppuaikana liberalismi ehti nostaa päätään Ruotsissa ja Suomen ruotsinkielisessä eliitissä.
Autonomisen suuriruhtinaskunnan aikana
Venäjä yritti istuttaa omaa eliitin yhtenäisyyttä
korostanutta hallitsemistapaansa Suomeen.
Silloin Suomeen muodostuivat nykyinen yliopistolaitos, puolueet ja moderni julkisuus

Toisinajattelijoita ei
pidä pelätä, vaan he
ovat yhteiskuntaa
eteenpäin vievä
voimavara.
suurilevikkisen sanomalehdistön myötä 1800luvun lopulla. Syntynyt poliittinen käytäntö
ja julkisuus saivat vaikutteita paitsi Venäjältä
myös Ruotsista Suomen vahvan ruotsinkielisen vähemmistön välittämänä. Yhteys läntiseen liberalismiin säilyi tsaarin vallan aikana
ruotsinkielisen vähemmistön ansiosta.
Nykyään on fanaatikkoja, jotka hehkuttavat
»pakkoruotsia» vastaan. Mahtavatko kiihkoilijat
ymmärtää mikä on ollut ruotsinkielisen vähemmistön vaikutus Suomessa? Ilman sitä Suomi
olisi enemmän Venäjän kaltainen maa.
Ruotsinkielinen vähemmistö oli aikoinaan
niin tärkeä, että tsaarit eivät voineet hallita
Suomea ilman sitä. Suomelle oli pakko antaa
muista Venäjän valtaamista alueista poikkeava
autonomia. Se mahdollisti lopulta itsenäistymisen. Suomen ruotsinkielinen vähemmistö
on empiirinen näyttö James Millin ajatuksesta
yhteiskuntaa kehittävistä toisinajattelijoista.
Suomeen 1800-luvun lopulla syntynyt julkisuus ja politiikkakäytäntö ovat silti erilaisia
kuin muissa Pohjoismaissa. Autonominen
suuriruhtinaskunta kesti 110 vuotta. Sen aikana Suomeen tuotiin venäläistyyppistä autoritaarista hallintoa. Kansa oli tässä katsannossa enemmän sivullinen ja tekemisen kohde

kuin muissa Pohjoismaissa. Professori Hannu
Nieminen on ihmetellyt kirjassaan Kansa seisoi loitompana (2006) sitä, mistä tämä erilaisuus johtuu.
Nieminen ei ole yksin. Risto Kunelius ja
Jari Väliverronen huomasivat saman vertaillessaan hiljattain empiirisesti nykyistä
poliittista julkisuutta Suomessa, Ranskassa
ja Yhdysvalloissa. Suomalaisen journalismin
päälinja on pysynyt ennallaan. Kansalaisia
kutsutaan seuraamaan näytelmää, jossa ammattipoliitikot ohjaavat valtiolaivaa yhteisesti
sovittuun suuntaan. Kuneliuksen ja Väliverrosen tutkimuksen empiirinen aineisto kertoi
politiikan ja journalismin strategioiden yhtenevyydestä.
Pääministeri Matti Vanhanen on moneen
kertaan korostanut, että hänen hallituksensa ministerien pitää puhua »yhdellä äänellä». Julkisuuspolitiikassa Vanhanen edustaa
1950-luvun Maalaisliittoa ja Arvo Korsimon
aikaa – eikä hän ole yksin. Alexander Stubbille ja Liisa Jaakonsaarelle ei riitä, että hallitus »puhuu yhdellä äänellä», vaan heidän mielestään koko Euroopan unionin pitää »puhua
yhdellä äänellä» (PTK 35/2009, Stubbin blogi). Toisinajattelu on pahasta, yksiäänisyys on
valtaa.

Yhtenäinen Venäjä
– yhtenäinen Suomi
Matti Vanhanen, Alexander Stubb ja Liisa
Jaakonsaari edustavat vanhanaikaista venäläistyyppistä (tai katolista) julkisuuskäsitystä,
jossa poikkeavuudet ja toisinajattelu nähdään
hallinnon haittana ja rasitteena. Suomalaisen

ja euroeliitin tulee esiintyä mahdollisimman
yhtenäisenä kansaa vastaan.
Oikeistolainen Alexander Stubb on omituinen otus. Länsimaisena liberaalina esiintyvä entinen meppi ja ministeri edustaa tosiasiassa vanhanaikaista venäläistyyppistä
julkisuuskäsitystä. Tosin hän lienee omaksunut idean EU:n katolisen enemmistön
kautta, mutta se on sisällöltään samankaltainen: eliitin pitää puhua julkisuudessa
»yhdellä äänellä». Oikuttelu ja vastarinta
voidaan murtaa, kun poikkeavuus ja toisinajattelu leimataan toiseudeksi, ulkopuolella
olemiseksi.
Hiukan ilkeästi voisi sanoa, että jokaisen
suomalaisen sielussa asuu pieni venäläinen
– myös johtavien poliitikkojen sieluissa. Se
istutettiin sinne 110-vuotisen Venäjän vallan
aikana. Se ei kadonnut 1917, vaan jatkoi olemassaoloaan keisarillisen Aleksanterin yliopiston kasvateissa. Vasta suuret ikäluokat
toivat modernia liberalismia Suomeen 1960luvulla.
Nykyinen Venäjä on julkisuudessa ja politiikassa melko samanlainen kuin vanha Neuvostoliitto ja sitä edeltänyt tsaarien aika. Luja
ja yhtenäinen eliitti johtaa kansaa, tarvittaessa ukaasein. Jos toisinajattelija poikkeaa
eliitin riveistä, häntä odottaa ulkopuolelle
sulkeminen. Venäjän entinen pääministeri
Mihail Kasjanov erehtyi riitautumaan Vladimir Putinin kanssa. Putin erotti hänet
pääministerin virasta 2004. Kasjanov on viime vuosina kierrellyt ulkomailla valitellen
tylyä kohtaloaan, eikä hänen kohtalonsa ole
ainutlaatuinen.

Jokaisen suomalaisen
sielussa asuu pieni
venäläinen.
Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän epävakaat
olot on tilapäisesti vakiinnuttanut Yhtenäinen
Venäjä –puolue. Nimi kuvastaa historiallista
jatkumoa Venäjällä. Vallassa voivat olla joko
tsaarit tai kommunistit. Tärkeintä on hallinnon
ehdoton yhtenäisyys. Toisinajattelua ja poikkeavia mielipiteitä ei saa olla.
Neuvostoliiton viimeinen presidentti, uudistaja Mihail Gorbatšov ei suotta ole sanonut, että Yhtenäinen Venäjä on Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen »huono jäljitelmä»
(BBC 20.9.2009).

Kaiken takana on
syrjäytymisen pelko
Suomessa vasemmiston riesana on ollut tukeutuminen vanhaan venäläistyyppiseen toisinajattelun kieltävään puolue- ja julkisuuskäsitykseen. Perinteen lisäksi taustalla on V.I Leninin
kirja Mitä on tehtävä, joka ilmestyi 1902. Teoksen kantavana ideana on, että vasemmiston on
luotava ehdottoman yhtenäinen ja luja puolue,
jossa ei ole toisinajattelua eikä erimielisyyksiä.
Tavoite oli luoda tsaarin julkisuuden rinnalle
toinen, bolsevikkien hallitsema yhtenäinen julkisuus. Näin voitiin kumota tsaarin valta.
Leninin ajatus toimi sata vuotta sitten, mutta 1960-luvun jälkeisessä Suomessa se on vasemmistolle tuhoisa. Nuoret eivät kerta kaikkiaan alistu keskitetyn puolue- tai ay-johdon
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alamaisiksi,vaan vaativat yksilöllisiä oikeuksia.
Toisaalta kapitalistien kasvavaan röyhkeyteen voi
vastata vain joukkovoiman avulla. Yksilöllisyyden ja joukkovoiman ristiriita on vasemmiston
kuolemankysymys 2000-luvun Suomessa.
Modernissa liberaalis-kaupallisessa julkisuudessa on toisinaan mahdollista voittaa vastustaja rationaalisen argumentaation avulla.
Se edellyttää taitavaa julkisuuden ja retoriikan
hallintaa. Sitä vasemmalta, keskustasta ja ayliikkeestä ei ole löytynyt Urho Kekkosen ja
Hertta Kuusisen jälkeen.
Tai oikeastaan on kolme nykyjulkisuuden
hallitsevaa toisinajattelijaa, nimittäin Esko
Seppänen, Erkki Tuomioja ja Paavo Väyrynen. Heidän kohtalonsa muistuttaa Venäjän
Mihail Kasjanovia. Äänisaaleistaan huolimatta
he osoittavat miten suomalainen julkisuus eroaa länsimaalais-liberaalista julkisuudesta.
Suomessa puolueiden ylin johto pyrkii hallitsevan eliitin suosioon. Poikkeavuudet ja toisinajattelijat syrjäytetään, koska he vaarantavat
pääsyn vallankäytön sisäpiiriin. Seppänen savustettiin Vasemmistoliiton johdosta. Tuomiojan pääsy Sdp:n puheenjohtajaksi on estetty
moneen kertaan eikä Väyrysestä tule Kepun
johtajaa.
Kaikkein rajuin keino Suomessa toisinajattelijan nitistämiseksi on taistolaiseksi leimaaminen. Temppua käytti viimeksi Martti
Ahtisaari, kun Voima-lehden päätoimittaja
Kimmo Jylhämö erehtyi penkomaan liikaa
Nobel-Ahtisaaren menneisyyttä. Ei auttanut,
että Jylhämö on niin nuori, ettei koskaan olisi edes voinut osallistua mihinkään SOL- tai
SKP-toimintaan.

Toisinajattelu kannattaa, myös
vasemmistossa
Sukupolven vaihdos puolueiden ylimmässä johdossa ei näytä muuttaneen suomalaisen valtaeliitin suhdetta toisinajattelijoihin.
Pääsy valtaeliittiin houkuttelee. Vallan ydin
etuoikeuksineen kiihottaa. Kannattaa esiintyä valtaeliitin mielen mukaisesti jo oppositiossa. Tästä johtuvat suomalaisen politiikan
konsensus, tylsyys ja vaalien alhaiset äänestysprosentit. Ei ole vaihtoehtoja, paitsi perussuomalaiset: »Tämä on käytännössä ainoa vaihtoehtopuolue, herranen aika!» Timo Soini on
kauhistellut (HS 6.1.10).
Vasemmistossa elää laajalle levinnyt käsitys, että liiallinen erottautuminen vallasta on
turmiollista ja johtaa syrjäytymiseen. Ajatuksen vei pisimmälle Kansan Uutisten entinen
päätoimittaja Yrjö Rautio. Hän käytti usein
sanaa »räksyttäminen». Jollei olla mukana
yksiäänisessä kuorossa valtaapitävän eliitin kanssa, ajaudutaan paitsioon, missä voi
vain »räksyttää», mutta kukaan ei kuuntele.
Rautio ei nähnyt suurta linjaa. Suomen poliittisessa julkisuudessa tapahtui jo 1960-luvulla
muutos. Poikkeavien ja toisinajattelijoiden aika koitti, mutta puolueet eivät olleet ajan tasalla. Veikko Vennamo osasi silloin käyttää
hyväkseen toisinajattelun tuomaa julkisuusetua modernissa julkisuudessa, mutta väärin perustein. SKP ja SKDL menestyivät niin
kauan kuin ne olivat aitoja toisinajattelijapuolueita 1950-60-luvuilla. Mukaan meno
konsensukseen käänsi kannatuksen laskuun,
eikä tilanne ole muuttunut Vasemmistoliiton
aikana.
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Yksilöllisyyden ja
joukkovoiman ristiriita on vasemmiston
kuolemankysymys.
Toistaiseksi vain Vihreät ja perinteen voimalla RKP ovat osanneet sopeutua moderniin
liberaaliin julkisuuteen. Timo Soini ymmärtää
mistä on kyse, mutta käyttää väärin politiikan
vaihtoehdottomuutta.
Milloin vasemmisto oppii modernin julkisuuden pelisäännöt? Vai jatkaako se pyrkimystä suomalaiseen yksiäänisyyteen, jossa
kuoronjohtaja on kokoomus?
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Teksti satu virtanen
Kuvat maija savolainen
Muovailuvahahahmot
maikki rantala

Luonnon puolella
Ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka puolustaa luonnon ja eläinten
itseisarvoa. Vaikka suomalaiset ovat jossain määrin kadottaneet
luontoyhteytensä, maailma muuttuu ajattelemalla oikein.

Leena Vilkka (s. 1964) kertoo saaneensa
luonnon- ja eläinrakkauden kodinperintönä.
Hän eli lapsuutensa metsän reunassa ja kulki
koiran perässä metsissä heti opittuaan kävelemään. »Kotipihalla kettu, hirvi ja kyykäärmeet
olivat vieraita, jotka sykähdyttivät taianomaisesti. Myös lapsuuteni kirkkokivi, soliseva puro ja kullankeltainen niitty ovat lähtemättömästi sydämessäni, vaikka niitä ei enää ole.»
Vilkka valmistui metsäkoulusta metsätyönjohtajaksi ja metsätalousteknikoksi. Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Borneolla.
Sotilasdiktatuurin hallitsema maa vaikutti hänen ajatteluunsa ratkaisevasti. »Tunsin olevani
eri ihminen sieltä kotiuduttuani. Koin omakohtaisesti sademetsien hävitykset, sen kuinka
hakkuut, karjan laiduntaminen ja eroosio tuhoavat metsän. Näin myös järjetöntä eläimiin
kohdistuvaa väkivaltaa.»
Vilkka teki pro gradu -työnsä eläinten oi-

keuksista vuonna 1988. Filosofian tohtoriksi
hän väitteli vuonna 1995 luonnon itseisarvoista. 1990-luvulla hän toimi Suomen Akatemian tutkimusviroissa luoden ja kehittäen
ympäristöfilosofiaa akateemisena tutkimusalana. 2000-luvulla hän oli mukana Suomen
Akatemian ympäristöestetiikan hankkeessa
Suden estetiikka -tutkimuksellaan. Nykyisin
hän työskentelee omassa Biofilos-yrityksessään, kustantaen omia ja toisten kirjoittamia
kirjoja. Vilkan teos Susi luonnossa ja kulttuurissa ilmestyi pari vuotta sitten. Viime syksynä
Biofilokselta tuli Göran Ekströmin kirja Utopia pelastaa maailman.

töfilosofiassa on kysymys kahden tieteenalan,
ympäristönsuojelun ja filosofian, yhdistämisestä. Filosofia on ollut yliopistoissa perinteisesti ihmiskeskeistä ja materialistisen ateismin
sävyttämää. »Eläimet, luonto ja ympäristö eivät kuuluneet akateemiseen filosofiaan, saati etiikkaan. Kaltaisiani oli kuitenkin ympäri
maailmaa siellä täällä, kuten on edelleenkin.»
Vaikka ympäristöfilosofia ei ole vieläkään vakiinnuttanut paikkaansa yliopistoissa, Vilkka
uskoo, että ympäristöfilosofisella ajattelulla on
yhteiskunnallista merkitystä.
»Kyse on maailmankuvasta ja -katsomuksesta, katsommeko maailmaa ahtaasti ihmisen
näkökulmasta vai otammeko huomioon luonItseisarvoisuutta etsimässä
non, eläimet, kasvit, kivet, kalliot, ekosysteeYmpäristöfilosofia on akateemisena tieteen- mit. Jo etiikan laajentaminen eläimiin muutalana vielä varsin nuori. Vilkka sai puolustaa taisi yhteiskuntaa perusteellisesti.»
ympäristöfilosofia-termiä kauan, ennen kuin
Vilkan eläinoikeusajattelu on deontologista
se hyväksyttiin yleisemmin. Hänelle ympäris- eli se perustuu eläimen itseisarvoon ja ihmis-

Katsommeko maailmaa ahtaasti
ihmisen näkökulmasta vai
otammeko huomioon luonnon?
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ten velvollisuuksiin eläimiä kohtaan eläinten
itsensä vuoksi. »Yleisempi ajattelutapa suhteessa eläimiin on utilitarismi. Eläimiä tulee
kohdella hyvin, koska sillä on hyviä seurauksia
ihmiselle. Julmuus eläimiä kohtaan lisää ihmisten välistä raakuutta.»
Nykyään Vilkka peräänkuuluttaa keskustelua nimenomaan luonnon ja eläinten oikeuksista, vastapainona materialistiselle käsitykselle
omistamisesta ja taloudellisesta hyötymisestä.
»Luonto itsessään on äärimmäisen palkitseva, luonnon valtava monimuotoisuus, henkinen kokonaisuus, metsäluonnosta huokuva
syvä lempeys ja rauha.»
Vilkka suree sitä, kuinka suomalaiset ovat
jossakin määrin kadottaneet alkuperäisen
luontoyhteytensä, metsäläisyytensä. »Ei tänne
tulla korkean teknologian ja selluteollisuuden
takia, vaan siksi, että Suomi on yksi maailman
eksoottisimmista maista. Suomen luonto ääriolosuhteineen on parasta mitä Suomessa on,
tunturi-Suomena, järvi-Suomena, saaristoSuomena.»

Ajattelijana Suomessa
Vilkka ei koe olevansa niinkään toisinajattelija, vaan enemmänkin ajattelija. »Kaikkihan
haluavat muuttaa maailmaa, tehdä ja toimia,
laittaa puumerkkinsä sinne sun tänne. Minusta maailmassa pitäisi olla mahdollisimman vähin äänin, melua pitämättä, jälkensä
pienenä pitäen.»

Vilkka haluaa ymmärtää luontoa ja luonnon
hyväksikäytön syitä. Maailma muuttuu hänen
mielestään ajattelemalla oikein. Virheelliset
ajattelutavat, kuten usko jatkuvaan talouskasvuun, tuhoavat maapallon.
Vilkka osallistui jo 1980-luvulla Vihreiden
ensimmäisiin valtakunnallisiin kokouksiin ja
mielenosoituksiin eri puolilla Suomea. Rakkaassa kotikaupungissaan Hyvinkäällä hän oli
aikoinaan perustamassa Vihreitä. »Löysin jo
tuolloin parhaan yhteiskuntafilosofian, joka
on ekologinen anarkismi. Se on täydellinen
poliittinen järjestelmä.»
Sittemmin Vilkka siirtyi Vihreistä Keskustaan. Vihreät olivat hänen mielestään jo tehtävänsä tehneet, eli tuoneet ympäristökysymykset
aidoksi politiikan osaksi. »Ympäristöasiat eivät
ole perinteisen politiikan kysymyksiä, oikeistovasemmisto-debatiikkaa. Ympäristön hyvinvointi kuuluu kaikille, vastuu on kaikilla.»

Näkymätön lapsi
Eräs tärkeimmistä Vilkan elämään ja ajatteluun vaikuttaneista asioista on hänen lapsensa
Tekla, joka syntyi vuonna 2000. Tuolloin käytiin vilkasta keskustelua luomusynnytyksistä
medikalisoidun synnytyksen vastapainona.
»On selvää, että vihreään maailmankuvaan
kuuluu myös elämän alku. Syntyykö lapsi
luonnonmukaisesti vai onko syntymä sairaus,
jota pitää hallita lääketieteellisesti?» Teklasta
kasvoi pieni kasvissyöjälapsi, joka omaksui äi-

Suomalaiset ovat jossakin
määrin kadottaneet alkuperäisen luontoyhteytensä,
metsäläisyytensä.

Leena Vilkka
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tinsä etiikan. Hän sai myös kaksi pikkusiskoa,
joista oli äärettömän ylpeä.
Vilkka katsoo Teklan ansioksi senkin, että pääsi Hyvinkään kaupunginvaltuustoon.
»Ennen Teklaa viihdyin paremmin metsässä
koiran kanssa kuin ihmisten ilmoilla. En ollut filosofina hakenut kansansuosiota, vaan
tottunut olemaan se ainoa eläinten oikeuksien puolestapuhuja. Tekla teki minusta ihmiskeskeisemmän, hänen seurassaan oli luontevaa olla tekemisissä ihmisten kanssa.» Lapsi
myös haastoi äitinsä ajattelemaan, esitti kysymyksiä, joihin Vilkka ei osannut vastata ja
vastasi kysymyksiin, joita hänelle ei edes tohdittu esittää.
Tekla ei elänyt kuin kuusi vuotta. »Ennen
kuin ehdin toipua hänen tuomastaan elämänmuutoksesta, hän järkytti vielä perustavanlaatuisemmin sairaudellaan ja kuolemallaan. Olin yhtäkkiä heitettynä syöpäosastolle
kuolemaantuomitun lapseni kanssa.» Tämän
jälkeen Vilkka ei tuntenut enää olevansa sama
ihminen. »Olen erilainen äiti, kuolleen lapsen äiti, jollaisena olemisesta ei suurimmalla
osalla ihmisistä onneksi ole aavistustakaan.
Tätä äitiyttä ei voi valita eikä sitä voi luovuttaa pois.»
Tekla on edelleen vahvasti läsnä äitinsä elämässä. Hän vaikuttaa päätöksiin ja tekoihin,
ajatuksiin ja maailmankatsomukseen. »Todellisuus ei ole vain näkyvä maailma, vaan siihen
kuuluu yhtä lailla näkymätön lapseni.»

24

kulttuurivihkot 1 / 2010

Teksti pontus purokuru
Kuvitus antti valta

Toisinajattelun perusta on ryhmä
Tutkija, aktivisti ja koti-isä Jukka Peltokosken kansalaisliikeura
ulottuu 1990-luvun puoliväliin asti. Poliittinen ajattelu
toimii Peltokosken mukaan vain kollektiivisesti: yksinäinen
toisinajattelija on kuin sairas eläin susilauman edessä.
Viime vuosi oli tärkeä verkkolehti Megafonin
kannalta. Tuli kuluneeksi vuosikymmen siitä,
kun lehti alkoi näyttää suomalaisille »kommunismia ja keskisormea», kuten julkaisun esittely joskus kuului. Yksi juhlijoista on tutkija
Jukka Peltokoski. Hän oli mukana perustamassa lehteä, jonka lähtötavoite oli ajanmukaistaa vasemmiston poliittista teoriaa.
Lukijoiden suosio yllätti. Nykyään Megafoni on radikaalin toisinajattelun instituutio,
joka kykenee vaikuttamaan vasemmiston sisäiseen keskusteluun ja tekemään poliittisia
aloitteita.
Megafonin ohella Peltokoski on tehnyt pitkän uran yhteiskunnallisissa liikkeissä. 1990luvulla hän osallistui ympäristötoimintaan ja
eläinoikeusaktivismiin, joita hän on myöhemmin tutkinut sosiologina. 2000-luvulla Peltokoski kirjoitti ja puhui prekariaatista, perustulosta ja uudesta työstä.
Viime vuosina on koettu työtaisteluiden ja
yhteiskunnallisen luokkatutkimuksen jälleensyntymä. Yliopistoissa on kapinoitu, ja tavalliset ihmiset ovat alkaneet järjestäytyä peruspalveluiden puolesta. Peltokoski on sekaantunut
tavalla tai toisella näihinkin kamppailuihin.
Hän esimerkiksi osallistui viime vuonna keskustelua herättäneen Paskaduuneista barrikadeille -pamfletin kirjoittamiseen.
»Oli ihminen aktivoitunut kapitalismia
vastaan minkä kysymyksen tiimoilta tahansa, hän ei pääse pakoon palkkatyöasemaansa. Palkkatyöaseman murtamisen pitäisi olla
kaikkien kapitalismia vastaan artikuloituvien
kamppailujen yhteisenä juonteena, sillä palkkatyöläisyys määrittää väistämättä massojen
materiaalisia intressejä», Peltokoski kommentoi yhteiskunnallisen luokkapuheen paluuta.

lussa Peltokoski näyttäytyi – tosin puolivahingossa, kuulemma – ekofeministinä, joka puhui vaikuttamisesta arjen ja henkilökohtaisten
valintojen tasolla. Miltä ysäriaktivismi tuntuu
nykyisyydestä käsin?
»Ysäri tuotti monia ihmisiä, jotka ovat edelleen hyvin sitoutuneita ajatukseen siitä, että
kapitalismille on kehitettävä vaihtoehto, ja
jotka myös toimivat vaihtoehtoisten valintojen puolesta. Nykyään tällainen toiminta tuntuu sekä riittämättömältä että tarpeettomalta
moraalisen imperatiivin muodossa. Mutta en
dissaa sitä. Arkielämän verkostot ovat kuitenkin ohittamattomia uusien yhteiskunnallisten
suhteiden innovoinnin, kokeilemisen ja pohjustamisen tiloja.»
Liikkeiden toiminta oli kuitenkin monella tapaa ongelmallista. Peltokosken mukaan
poliittinen korrektius oli kunniassa, ja aktivistit vaikuttivat helposti ylimielisiltä ja idealistisilta.
»Jotkut kokivat selvästikin olevansa eettistä
etujoukkoa, joka oli valovuosien päässä niin
sanotuista taviksista. Skeneytymisen ongelma tiedostettiin, mutta sille ei osattu noissa
puitteissa tehdä mitään. Ajatusta yhteistyöstä
puolueiden kanssa vierastettiin, saati niiden
sisällä toimimista. Keskiössä oli vaihtoehtoisen elämäntavan rakentaminen.»
Anarkismin periaatteet otettiin välillä liiankin kirjaimellisesti.
»Organisoitumisessa korostimme hierarkiattomuutta ja avointa osallistumista aina
siihen saakka, että muistan erään valtakunnallisen kampanjan suunnittelukokouksen,
jossa ei koskaan päästy itse toiminnan suunnittelemiseen asti. Kokousaika kului keskusteluun siitä, miten organisaatio olisi mahdollisimman demokraattinen.»

vuotta. Mutta missä tämä ydin nykyään on?
»Elämme suurta politiikan ja talouden paradigmamuutosta, joten mitään ydintä ei ole.
Yliopistoliikehdintä on kohdannut ongelmia
intensiteetin ylläpitämisessä, mutta pinnan
alla kytee. Perusturvan ja peruspalvelujen
murentamista vastaan on kehittymässä mahdollisesti hyvinkin laaja-alainen kansalaisreaktio, vaikka on vaarana, että se jää vain vaatimusliikkeeksi, joka nousee ylös närkästyneenä,
mutta palaa kiltisti kotiin päättäjien esitettyä
ikuiset lupauksensa parannusten puolesta.»
Siellä täällä Peltokoski näkee nousevaa liikehdintää. Ammattiyhdistyskentällä on uutta
radikalismia. Nörttien ja hakkerien voima on
Suomessa edelleen pinnan alla, vaikka Piraattipuolue ilmentää sitä osin. Ympäristöväkeä
on paljon, mutta ilmastokysymys ei ole vielä
organisoitunut massaliikkeeksi huolimatta
Kööpenhaminan ilmastokokouksen valtavasta mobilisaatiosta.
Peltokoski on silti varma, että seuraava yhteiskunnallisten liikkeiden aalto koetaan lähiaikoina. Silloin toimintaa ei – toivottavasti
– järjestetä yksin puolueissa, eikä se toisaalta
rajoitu vain ulkoparlamentaariseen puuhasteluun.
»Odotan katto-organisaatioita, joiden puitteissa eri linjat voivat kehittää yhteistä kommunikaatiota ja käytännön koordinaatiota. En
usko, että mikään puolue tai edes puolueiden
yhteisrintama voi alkaa tällaiseksi katoksi,
vaikka odotankin, että seuraavassa isossa aallossa ihmisten itsenäinen organisoituminen
on elimellisessä kytköksissä puoluekenttään.
Siis kytköksissä, mutta ei sille alisteisena.»

Kaiken takana on ryhmä

Kokeeko Peltokoski itse olevansa toisinajattelija?
1990-luvulla jo kasvissyönti ja »pehmeiden ar- Pinnan alla kytee
»Olen sitoutunut toimintaan, mutta ajatelvojen» korostaminen teki ihmisestä radikaalin Megafoni on kyennyt pysymään yhteiskun- la en osaa. Kaiken toisinajattelun perusta on
toisinajattelijan. Vanhassa Aviisin haastatte- nallisen liikehdinnän ytimessä jo kymmenen ryhmä, joka kykenee ratkomaan ongelmia ja

Eettinen etujoukko
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»Porvarillinen media hakee
henkilöhahmoja, joihin
se voi kiteyttää Kaiken.

luomaan uutta ajattelua. Ymmärrän
hyvin, miksi jotkut poliittiset ryhmät
haluavat käyttää pelkkiä kollektiivisia
nimiä.»
»Megafonissa olemme valinneet
linjaksi loputtoman kollektiivisen
keskustelun sekä yhteisesti päätetyt linjaukset. Rönsyilemme niiden puitteissa checkpointilta seuraavalle. Luottamus sitä kohtaan, että
kaikki tulevat perille, on kovaa. Vaikka
aina joku eksyy matkalla johonkin kellarikuppilaan», Peltokoski virnuilee.
Vuonna 2006 prekariaattiaktivisti Eetu
Viren – hänkin Megafonin kirjoittajia –
nostettiin välittömästi nuoreksi vihaiseksi mieheksi yhden tv-esiintymisen perusteella. Vähän myöhemmin Antti Nylénistä
leivottiin vastaava »virallinen toisinajattelija».
Toisinajattelulla ja radikalismilla tuntuu olevan valtava tilaus. Samaan aikaan kolumnistit
ja vihabloggaajat nauttivat esiin tulevien vaihtoehtonaamojen teloittamisesta. Millainen on
toisinajattelijan osa nyky-Suomessa?
»Porvarillinen media hakee henkilöhahmoja, joihin se voi kiteyttää Kaiken. Jos myyt
nimeäsi, suhde voi olla toimivakin. Kaikki
julkisuus lisää myyntiä. Siltä osin kuin myös
puoluepolitiikka on kilpailua niukoista resursseista, tässä tapauksessa niukoista paikoista,
myöskään se ei voi olla puhdasta tällaisesta opportunismista. Toivomme on siinä, ettei sen
tarvitse olla vain tätä.»
»Meillä on aina myös harkinnanvaraa ja
subjektiivista kykyä rajoittaa järjestelmän läpitunkevaa logiikkaa. Mitään annettua tuo
kyky tai itsenäisyys ei kuitenkaan ole. Se on
rakennettava rakentamalla autonomisia organisoitumia. Yksinäinen toisinajattelija on kuin
sairas eläin susilauman edessä.»
Suomea sanotaan yhden totuuden maaksi.
Kenen totuudesta on kyse?
»Megafonin.»
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Teksti tomi toivio
Kuvitus miika immonen

Talousdemokratian aate leviää
Lars Österman on kirjoittanut pari vuotta aktiivista
Suomen talousdemokraattiseksi puolueeksi kutsuttua
blogia, joka pohtii rahan olemusta ja pankkien valtaa.

Suomessa melko uutta ajattelua edustava
blogi on saanut jo noin neljännesmiljoona kävijää, ja monet muut kirjoittajat ovat ottaneet
ideat käsittelyynsä.
Talousdemokratian aate tuntuu virtaavan
Suomeen angloamerikkalaisesta maailmasta;
Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa vastaavia ideoita on ollut jo pitkään. Yhdysvalloissa talousdemokratiaa kokeiltiin oikeastaan jo itsenäistymisen yhteydessä, ja aate oli
1800-luvun ja 1900-luvun alun populististen
liikkeiden suosiossa.
Ihmemaa Ozkin oli alunperin allegoria talousdemokraattisten populistien tarinasta. Variksenpelätin edusti maanviljelijöitä, Tinamies
teollisuustyöläisiä ja Leijona oli talousuudistaja Williams Jennings Bryan. Koko fantasia kertoi populististen voimien kamppailusta
pankkiireja vastaan.
Porvoolainen Lars Österman mainitsee talousdemokratialiikkeen esikuvaksi esimerkiksi
1900-luvun alkupuolella toimineen brittiläisen C. H. Douglasin, joka kirjoitti kirjan Social
Credit. Kirjassa Douglas todisti matemaattisesti, että pankkien lainat loivat uusia talletuksia.
Österman tiivistää: »Douglasin talousdemokratiaan kuuluu vilkas yritystoiminta,
eräänlainen yhteiskunnallinen hintatuki

järjestelmä sekä kansallisosinko eli perustulo
kaikille kansalaisille.»

Raha on illuusio
Talousdemokraattisen ajattelun perustana on
havainto rahan illuusiomaisuudesta. Yleisen harhaluulon mukaan valtiot luovat rahaa
keskuspankkiensa avulla. Käytännössä kuitenkin rahasta noin 98 prosenttia on yksityisten
pankkien luomaa. Rahaa pankit luovat antamalla lainaa.
Jos pankkien vakavaraisuusvaatimus on esimerkiksi kaksi prosenttia, voi pankki lainata
tililleen tallennetusta tuhannesta eurosta ulos
980 euroa. Nämä taas ovatkin uutta rahaa pankin tilillä, ja niistä voidaan lainata ulos 960
euroa ja 40 senttiä. Ja seuraava lainauskierros
alkaa. Näin pankit luovat uutta rahaa.
Lars Österman toteaakin: »Jokainen laina
on tässä mielessä uutta rahaa. Allekirjoita lainasopimus, pankki kirjaa luoton tilillesi ottamatta tähän luottoon tarvittavaa rahaa yhtään
mistään. Pankki kirjaa rahan kirjanpidollisesti
syöttäen numeroita näytölle näppäimistöllä. Rahanluonti edellyttää tietenkin pankkitoimilupaa
ja sen pitää seurata määrättyjä sääntöjä. Tämä ei
kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että jokainen
uusi laina lisää talletuksia saman verran.»

Jokainen maailman
maa velkaantuu
sietämättömän
nopeasti.
Korot pakottavat konkursseihin
Lars Österman jatkaa: »Raha – yhteinen vaihdon välineemme, yhteiskunnan verenkiertojärjestelmä – on kokonaisuudessaan yksityisesti tyhjästä kirjattua digitaalista korollista
lainaa. Jokainen euro sinunkin tililläsi on ennen pitkää matkalla takaisin pankkijärjestelmään poistettavaksi rahakierrosta. Kaikki raha,
joka tänään on kierrossa, on se osa kansalaisten ja yhteiskunnan lainoista, jota ei vielä ole
maksettu takaisin pankeille.»
Tämä taas aiheuttaa lopulta sen, että jonkun
on jouduttava konkurssiin. Konkurssit ovat
vääjäämättömiä, koska rahaa tehdään pankeissa. Östermanin mukaan korkojen osuus kaikista hinnoista on 50–60 prosentin luokkaa.
»Pankki kirjaa lainan tilillesi. Käytettyäsi
tämän rahan se lähtee osaksi rahakiertoa, ja
sinun pitää laina-aikana kerätä sama raha kor-
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koineen takaisin eri keinoin. Jotta saisit koron
maksettua, sinun on otettava se toisten ihmisten pääomasta. Tämän seurauksena kaikille ei
riitä rahaa näiden korollisten lainojen maksamiseen. Moni menettää pelin ja moni yritys
kaatuu juuri tästä syystä.»

Talouskasvun ponzihuijaus
Korkoriisto pakottaa talousjärjestelmän pyrkimään loputtomaan talouskasvuun kuin ponzihuijauksessa. Nousukausina rahamäärä paisuu uusien luottojen vuoksi ja laskukausina
monilla on vaikeuksia maksaa korkoja.
Nykyjärjestelmässä jokainen maailman maa
velkaantuu sietämättömän nopeasti. Ainakin
rahan luominen pitäisi siirtää demokraattisen
kontrollin alle maiden keskuspankille. Tämä
tekisi myös nykyisistä velkaantumisen ja korkojen ongelmista menneisyyttä.
»Jokaisen maan tulisi saada ja voida huolehtia omista kansalaisistaan ja omasta taloudestaan joutumatta kansainvälisen finanssivallan
ahdistamaksi erilaisin pakottein ja satojen
miljardien valtionvelkojen poliittisella hyväksymisellä. Raha, sen liikkeelle laskeminen ja
kansallisen rahan määrän kontrolli pitää saada
takaisin kansalaisten hallintaan ja pois yksityissektorilta», Lars Österman toteaa.

»Suomi on maksanut yli 65 miljardia euroa
korkoina vuosina 1990–2008 pääasiallisesti
ulkomaisille finanssitaloille. Mistä hyvästä?
Siitä, että ne ovat kirjanneet valtion velkapaperit kirjoihinsa ja digitaalisesti kirjanneet Suomen valtion tilille digitaalista luottoa. Tällaista
finanssipalvelua ei yksikään valtio tarvitse.»

27

Jotta saisit koron
maksettua, sinun on
otettava se toisten
ihmisten pääomasta.

Tuleeko uusi puolue?
Lars Östermanin mielestä nykypolitiikassa ei
käsitellä näitä kysymyksiä.
»Talousdemokratian moni on toki ehtinyt
tuomita niin utopiaksi, huuhaaksi, mahdottomuudeksi, hyperinflaatiota aiheuttavaksi tai
laajaa virkamieskorrruptiota levittäväksi.»
»Todellisuudessa kukaan ei ole tehnyt – tai
osannut tehdä – kansantaloudellista kokonaislaskelmaa siitä, miten talousdemokratia vaikuttaisi kokonaisvaltaisesti maamme kansalaisten hyvinvointiin. Sellainen laskelma olisi
todella paikallaan.»
Österman pohdiskelee myös nykyisen politiikan olevan lähellä feodaaliherrojen valtaa,
jossa demokratia on vain silmänlumetta. Lopulta feodaaliherrat tekevät päätökset Bilderberg-ryhmän kaltaisissa eliittikerhoissa.
»Finanssiparonit ja näiden omistamien teollisuusjättien ja mediayhtiöiden johto tapaa-

vat maailman poliittista ja akateemista johtoa.
Bilderberg-ryhmä ohjaa näin maan poliittista
johtoa.»
Kansalaiset voivat kuitenkin edelleenkin
nousta barrikadeille. Österman kertoo Suomen talousdemokraattisen puolueen olleen
alunperin blogin nimenä ajatusleikkinä. Nyt
puolue on kuitenkin perusteilla. Tai ainakin
on mahdollista tehdä muiden pienpuolueiden
kanssa yhteistyötä.
»Osaan kuvitella, miten ison työn takana
tarvittavien 5 000 nimen kerääminen on. Siksi
on ehdotettu jonkinlaista liittoa erilaisten jo
olemassa olevien pienpuolueiden kanssa.»

Lisätietoa:
http://talousdemokratia.blogspot.com/

Vaihtoehtoja
ihmisille
Kansalaisjärjestöaktiivi Ulla
Klötzer kannattaa vaihtoehtoEU:ta ja vastustaa atomivoimaa.
Tärkeänä tukena ovat
samanmielisten verkostot.
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Teksti satu virtanen
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Kuvat saku soukka
Muovailuvahahahmot maikki rantala

S

aksan- ja luokanopettaja Ulla
Klötzer (s. 1948) on vaikuttanut
vuosikymmenten varrella useissa
kansalaisjärjestöissä, joiden tehtävänä on edistää rauhaa, ympäristöasioita, demokratiaa ja monenasteista tasa-arvoa.
Ulla Klötzer otti kantaa Euroopan yhteisöön
jo ennen jäsenneuvottelujen aloittamista. Herätyksen hän sai der Spiegel - lehden kirjoituksista. Erityisesti maatalouspolitiikka tukiaisineen ja kemikaalilakeineen sekä järjestelmän
epädemokraattisuus mietityttivät häntä. »Isäni
oli maanviljelijä ja puutarhuri. Arvostan luonnon ehdoilla tapahtuvaa maanviljelystä. Isäni
ei ollut mikään luomutuottaja, mutta hänkin
olisi varmasti vastustanut EU:ta, jos olisi saanut elää niin kauan.»

Epädemokraattinen
Euroopan unioni
Klötzer oli yhteydessä muiden Pohjoismaiden,
erityisesti Tanskan, EY-kriitikoihin jo 1980-luvun loppupuolella. Tanskalaisten Folkebevaegelsen mod EU- ja Junibevaegelsen -liikkeiden
avulla hän on saanut paljon arvokasta tietoa ja
ystäviä. Myös Norjan Nei til EF on ollut tärkeä
tietolähde. »Norjalaiset tiesivät jo varhaisessa
vaiheessa, että demokratian nimissä on pysyttävä EY:n ja EU:n ulkopuolella.»
Vaihtoehto EU:lle -järjestö (VEU) perustettiin syyskuussa 1991. Järjestöön lähti mukaan
vaihtoehtoliikkeiden aktiiveja sekä eri puolueiden jäseniä laajana rintamana. Järjestön
aktiivit pyrkivät saamaan kansanäänestyksiä
kaikista Maastrichtin sopimuksen jälkeisistä
sopimuksista, eli Amsterdamin sopimuksesta (1999), Nizzan sopimuksesta (2001) sekä
Emusta (2002).
VEU on myös TEAM:in (the European Alliance of EU-critical Movements) perustava
jäsen. Klötzer on ollut mukana TEAM:in hallituksessa perustamisvuodesta 1997 lähtien.
»Kansainvälinen yhteistyö, itsenäisten valtioiden yhteistyön kehittämiseksi on VEU:lle
tärkeää. VEU:n vahvuutena oli puoluerajojen
ylittäminen, se yhdisti ammattijärjestöaktiiveja ja maanviljelijöitä. Ongelmana oli kuitenkin se, että suurin osa järjestöistä ja puolueista
asettui jäsentensä vastustuksesta huolimatta
puolustamaan eliittiä. EU oli ja on selvästi
suurpääoman ja valtaeliitin projekti.»
Suurin pettymys oli Klötzerin mielestä se,
että vaikka Suomen kansa selvästi tuki kansanäänestyksen järjestämistä integraation syventämisestä, poliittinen eliitti asettui kansaa
vastaan. Palkitsevaa taas on ollut eri maiden
yhteistyö EU:ta, eli sen eri maiden itsenäisyyt-

tä kaventavaa yhteisöä vastaan. »Kansalaiset
eivät vastusta kansainvälistä yhteistyötä vaan
epädemokraattista valtarakennetta ja suuryritysten valtapolitiikkaa.»
Pahimpana EU-kriittisten liikkeiden ongelmana Klötzer pitää tiukkaa taloudellista
tilannetta. Valtion tuki ohjautuu pääsääntöisesti kyllä-puolelle. »Jos ei-puolella olisi ollut
Maastrichtin kansanäänestyksen aikoihin yhtä
paljon rahaa kuin kyllä-puolella, lopputulos
olisi voinut olla ei. Etenkin, jos Suomi, jonka
EU-tietämys oli vähäisintä, olisi voinut äänestä Pohjoismaista viimeisenä. Äänestysjärjestys
oli tarkoin harkittu valtaeliitin veto.»
Klötzerin ajatukset ja mielipiteet ovat säilyneet vuosien varrella suhteellisen samanlaisina. Hän näkee EU:n edelleen epädemokraattisena, hyvin keskittyneenä valtarakenteena,
joka ei edistä sosiaalista tasa-arvoa, vaan on
Suomessa pikemminkin lisännyt eriarvoisuutta. EU ei myöskään edistä työllisyyttä eikä kestävää kehitystä, ainoastaan tavaroiden ikuista
liikkumista. »Lähes kaikki kyllä-puolen lupaukset ovat menneet pahasti mönkään. Yksi
tärkeimmistä kyllä-puolen argumenteista ennen Maastrichtin kansanäänestystä oli pohjoismaisten arvojen vieminen EU:hun. Tämä
seikka, jos mikä, on epäonnistunut täysin!»

Naiset Atomivoimaa Vastaan
Klötzer asettui vastustamaan atomivoimaa
vuonna 1979, kun hänen ensimmäinen tyttärensä, Natalie, syntyi. Atomivoiman ja atomiaseteollisuuden välillä on hänen mukaansa
selvä yhteys. »Atomivoima syntyi pommina.
Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman,
joka antoi käskyn atomipommien käyttämisestä Japania vastaan, propagoi atomivoiman
rauhanomaisen käytön puolesta vain 18 tuntia
Hiroshiman atomipommin pudottamisen jälkeen. Hänen sanomansa oli: Atoms for Peace.
Tämän johdosta yhdeksän maata on tänä päivänä atomiasemaita. Atomivoima ja atomiaseet ovat siamilaiset kaksoset.»
Klötzer kävi Tšernobylissä vuonna 1996. Kun
hän käveli radioaktiivisten savupilvien saattelemana läheisessä Pripjatin kylässä, josta 60
000 ihmistä evakuoitiin ikuisiksi ajoiksi heti katastrofin jälkeen, hänestä tuli entistäkin
vannoutuneempi atomivoiman vastustaja.
Klötzer näkee ongelman hyvin laaja-alaisena ja kauaskantoisena, alkaen uraanin louhinnasta ja päätyen käytetyn polttoaineen loppusijoituskysymyksiin. Louhinnan seurauksena
myrkylliset aineet leviävät tomuna ja hiekkapölynä ilmaan ja vesistöihin, myrkyttäen ihmisiä ja luontoa. Myös nykyaikaisilla kaivoksilla

EU ei edistä työllisyyttä, ainoastaan
tavaroiden ikuista
liikkumista.
tapahtuu onnettomuuksia ja vuotoja. Kaivostoiminnan työllistävä vaikutuskin on suurimmaksi osaksi harha. »Louhinta on pitkälti automatisoitu sekä paljolti kiinni markkinoiden
tarpeesta ja hintakehittelystä.»
Suomessa käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikaksi on kaavailtu Olkiluodon saarta. Jätehaudan sijainti olisi vajaan kilometrin
etäisyydellä Itämerestä, ja aiheuttaisi tarpeettoman ja pitkäaikaisen riskin haavoittuvalle
merialueelle. »Jätteiden loppusijoitus kuparikapseleissa ei ole myöskään turvallista, korroosio iskee kupariin myös hapettomassa vedessä. Kapselit voivat pettää tuhannen vuoden
sisällä, pahimmassa tapauksessa viidenkymmenen vuoden kuluessa.»
Siviilikäyttöisten reaktoreiden polttoaineen
tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy köyhdytettyä uraania, josta tehdään radioaktiivisesti vaikuttavia uraani- eli DU-aseita. Myös
käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelystä saadaan köyhdytettyä uraania. »Atomiteollisuudelle tämä on jätettä, josta huolehtiminen on
kallista. Käyttämällä jätettä aseisiin atomiteollisuus säästää sijoituskustannuksissa ja
aseteollisuus saa lähes ilmaista raaka-ainetta
tuhoisiin aseisiinsa. Mitä enemmän atomivoimaloiden polttoainetta tuotetaan, sitä todennäköisemmin DU-aseet leviävät ympäri
maailmaa.»
Naiset Atomivoimaa Vastaan syntyi Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen sisarliikkeenä
2000-luvun alussa, kun Olkiluoto 3 -hanketta
alettiin jyrätä eteenpäin. Liike on varsin löyhä
verkosto, joka koostuu naisista ympäri Suomea.
Liikkeellä ei ole mitään hierarkkista rakennetta, kaikki voivat työskennellä itsenäisesti tai
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yhdessä atomivoiman ja uraaninlouhinnan
vastustamiseksi. Klötzer toimii liikkeessä lähinnä koordinaattorina. »Laadimme kirjoituksia lehtiin, tuemme toisiamme tietoverkostona
ja osallistumme tapahtumiin.»
Sittemmin tulivat E.ON:in yritykset Loviisassa sekä Fennovoiman perustaminen.

Politiikkaa ja valtapeliä
Kun eduskunta äänesti vuonna 1991 viidettä
ydinvoimalaa vastaan, Klötzer ajatteli kamppailun olevan ohi. Kansanedustaja Matti
Vanhasen yllätysponsi kaatoi atomivoiman
lisärakentamisen marraskuussa 1992. Syksyn
1993 periaatepäätösäänestyksen tulos 90–107
atomivoimaa vastaan oli monen mielestä alku
Suomen nousulle uusiutuvan energian käytön
ja energiatehokkuuden edelläkävijänä.
Mutta toukokuussa 2002 ydinvoimasta äänestettiin uudelleen. Kyllä-puoli voitti äänin 107–92. Helmikuussa 2005 Suomen hallitus siunasi maailman suurimman
prototyyppireaktorin, Olkiluoto 3:n rakentamisen. Hallituksen 18 ministeristä 11, mukaan
lukien Matti Vanhanen, äänesti kansanedustajana toukokuussa 2002 atomivoiman lisärakentamista vastaan.
»Olen seissyt muutamana Tšernobylpäivänä Matti Vanhasen rinnalla Kolmen
sepän patsaalla puhumassa atomivoimaa
vastaan. Kun Vanhasesta tuli pääministeri,
korkkasin kotona samppanjapullon. Kuvittelin
uuden aikakauden alkaneen. Toisin kävi. Sen
jälkeen en ole käynyt äänestämässä. Enkä usko
poliittiseen järjestelmään. Ei ole olemassa yhtään poliitikkoa, jota valta ei turmelisi.»

Puoluepolitikoinnin sijasta Klötzer keskittyi kirjoittamiseen. Kaksiosainen teos Säteilevä tulevaisuus (2006) syntyi ajatuksesta laatia
Naiset Rauhan Puolesta - ja Naiset Atomivoimaa Vastaan -liikkeille pamfletti atomivoimasta ja atomiaseista. Valtava aineisto vaati
kuitenkin pamflettia laajemman ja perusteellisemman esityksen. Pieni Sahlgrensin kustantamo ansaitsi erityiskiitoksen lähtiessään
tukemaan projektia.
Kirjoihin liittyy myös surullinen muisto
Klötzerin teinivuosilta. Kirjat on omistettu
Klötzerin veljentyttärelle Bettille, joka kuoli yli
vuoden kestäneiden kärsimysten jälkeen Helsingin Lastenklinikan syöpäosastolla kaksi ja
puolivuotiaana 31. 10. 1963, lähes täsmälleen
kaksi vuotta sen jälkeen kun Neuvostoliitto
räjäytti maailman suurimpiin kuuluvan koeatomipommin Novaja Zemljalla. »Betti uhrasi elämänsä atomiteollisuudelle, kuten moni
muu lapsi ja aikuinen.»

Toisinajattelija Suomessa?
Klötzer ei koe olevansa aidosti toisinajattelija. »Ylen mielipidemittauksen mukaan syyskuun alussa 2009 suomalaisista 55 prosenttia
vastustaa uusien ydinreaktoreiden rakentamista, 38 prosenttia puoltaa. 73 prosenttia
naisista vastustaa hanketta.» Kaikilla paikkakunnilla, joille uraaninlouhintaa on suunniteltu, asukkaat ovat suhtautuneet kriittisesti. Piispa Wille Riekkinen piti palopuheen
Enossa ydinvoimaa vastaan elokuussa 2008.
Kristiinankaupungin suurkokouksessa, helmikuussa 2008 Fennovoima heitettiin kirjaimellisesti ulos. Viime kunnallisvaaleissa Pyhäjoen

Jätteillä täytetyt
kuparikapselit Itä
meressä voivat pettää
pahimmassa tapauksessa 50 vuodessa.
atomivoimanvastainen liike sai aivan uutena
tulokkaana neljä paikkaa kahdestakymmenestäkahdesta.
Klötzer toteaa, ettei olisi selvinnyt Suomen
ahtaasta ja konsensushakuisesta yhteiskunnasta ilman verkostoja ja kontakteja ympäri
Eurooppaa ja maailmaa. »Suomi on pitkälti
valtaeliitin tarpeiden mukaan rakennettu yhden totuuden maa. Jo kaikenlaiset sateenkaarihallitukset osoittavat, että puolueet tekevät
kaikkensa päästäkseen kiinni ministerin virkaan. Tämä kameleonttimainen tapa hallita
on herättänyt kummastusta muualla maailmassa.»
Klötzerin mukaan Suomessa vallitse vielä
Ruotsin kuninkaan ja Venäjän tsaarin vallan
aikainen alemmuuskompleksi, joka on nykyään EU-alamaisuutta. »Jos olisimme todellinen kansanvalta, meillä olisi ollut lukuisia
kansanäänestyksiä EY/EU:sta, etenkin yhteisestä valuutasta. Sama koskee atomivoimaa.
Miksi Suomessa ei ole koskaan järjestetty kansanäänestystä atomivoimasta?»
Kansalaisjärjestöaktiivi ei usko enää puoluepolitiikkaan, mutta uskoo muutosta haluavaan
ihmisvoimaan.

Teksti pentti stranius
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Kuvitus amanda vähämäki

Toisinajattelu
ja intelligentsijan
asema Venäjällä

»Useimmat venäläiset ovat
riippuvaisia, mahastaan
kiinni järjestelmässä.
He eivät uskalla käyttää
sananvapauttaan», sanoo
kirjailija Viktor Jerofejev.
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Suuri osa älymystöä on aina ollut mukautuvaista suhteessa erilaisiin vallanpitäjiin ja järjestelmiin. Näin Venäjälläkin. Intelligentsijan
asema venäläisessä yhteiskunnassa on ollut
silti hyvin kaksijakoinen. Osa neuvostokauden (1917–1991) intelligentsijaa halusi esiintyä myös kansan tahdon, ei vain puoluevaltion
»totuuden» ilmaisijana. Monet pyrkivät säilyttämään »yhteiskunnan omatunto» -roolinsa
(sovest obshtshestva) hinnalla millä hyvänsä.
Toisinajattelijat toivat julki myös oman
tulkintansa neuvostotodellisuudesta, jonka
virallisen julkisivun takana toimi epävirallinen, »toinen yhteiskunta». Järjestelmän sisällä
luoviminen ja selviytyminen vaati usein kaksoisroolin omaksumista, niin sanotun hallitun
skitsofrenian mielentilaa: piti puhua yhtä, ajatella toista ja tehdä kolmatta.
Älymystön virallinen, eräänlainen »siviilipappisrooli» Neuvosto-Venäjän alkuvuosikymmeninä toteutui yhtäällä vaikkapa Vladimir
Majakovskin konekiväärisarjan muotoisissa vallankumousrunoissa, proletaarikirjailija
Maksim Gorkin esiintymisissä sosialistisen
realismin oppi-isänä, Sergei Eisensteinin
vallankumouselokuvissa.
»Yhteiskunnan omatunto» -rooli sai ilmauksensa toisaalla: vallankumoukseen – ja naisiinsa – pettyneen Majakovskin itsemurhassa,
Gorkin tunnontuskissa väkivaltaisen punaisen
terrorin edessä, esimerkiksi Solovetskin luostarisaaren vankileirivierailun jälkeen, ja Eisensteinin yrityksissä kuvata kiertoteitse Stalinin
hirmuhallintoa elokuvassa Iivana Julma.

Pappis- ja toisinajattelijarooli
Neuvostoliitossa
Älymystöllä oli myös omat roolipelinsä. Niitä
pyhiä temppeleitä, joissa virallista pappisroolia
näkyvimmin näyteltiin, olivat kulttuuripalatsit, kirjailijoiden ja muiden »ansioituneiden»
taiteilijoiden hulppeat kokoustilat ja lepokodit, teatterisalit, ystävyystalot ja yliopistojen
puhujapöntöt.
Kansaa valistettiin paitsi kulttuuritaloiksi
muunnetuissa entisissä kirkoissa, myös uusissa pyhätöissä, valtavissa elokuva-, teatteri- ja kulttuurikeskuksissa, joissa varsinainen
jumalrekvisiitta oli enemmän tai vähemmän
onnistuneesti korvattu uuden kansalaisuskonnon, korkeakulttuurin symbolein.
Maineikkaat teatteri- ja elokuvaohjaajat
(Vsevolod Meyerhold, Konstantin Stanislavski, Juri Ljubimov, Sergei Eisenstein,
Andrei Tarkovski, Aleksandr Sokurov), suuret kirjailijat (Maksim Gorki, Mihail Bulgakov, Andrei Platonov, Mihail Solohov,
Boris Pasternak, Aleksandr Solženitsyn) ja
varsinkin runoilijat (Anna Ahmatova, Sergei Jesenin, Vladimir Majakovski, Jevgeni
Jevtušenko, Joseph Brodsky, Vladimir Vysotski) toimivat uusissa kulisseissa joko järjestelmän yli- tai uhripappeina, marttyyreina
tai hovinarreina. Kulttuurin areenalla joku
viivähti elämänsä aikana monessakin roolissa, kunnes saattoi joutua lopulta uhraamaan
itsensä, isänmaansa tai terveytensä kiistellyn
taiteen nimissä.
Venäjän historiasta tunnetaan jo keskiajalta
niin sanottu »jumalhullu»- tai »pyhä hullu»
-hahmo (jurodivyi), joka viihdytti hovia kiellettyjä totuuksia laukoen, tabuja rikkoen. Intelli-

gentsija oli neuvostokautena itse varsin usein
tällaisen hullun totuudenpuhujan, puoluevaltion pompotteleman pellen tai narrin roolissa.
Mutta yhtä usein luova työ estettiin sensuurilla
tai esiintymiskielloilla. Pahimmassa tapauksessa jumalhullu-toisinajattelija karkotettiin
maasta, määrättiin sisäiseen karkotukseen –
kuten tiedemies-ihmisoikeustaistelija Andrei
Saharov – tai vietiin jopa mielenvikaisena, siis
virallisestikin »hulluna», pakkohoitoon.
Elokuvaohjaaja Tarkovski, kirjailija-ohjaajanäyttelijä Vasili Šukšin ja laulaja-näyttelijärunoilija Vysotski ovat sopivia esimerkkejä
intelligentsijan vaihtelevista rooleista Neuvostoliitossa. Heitä sensuroitiin, mutta siedettiin
silti tiettyyn pisteeseen – ehkä osin siksi, että
he olivat kiistattomia lahjakkuuksia. Varsinkin Šukšin ja Vysotski olivat myös äärettömän
suosittuja kansan keskuudessa. Heidän fiktiivisistä sankareistaan löytyy kosolti samanlaisia
marttyyreita, hovinarreja, jumalhulluja kuin
he itsekin olivat.
Toisaalta runoilija Brodsky ja kirjailija
Solženitsyn muilutettiin maasta. Jälkimmäisestä tuli miltei marttyyri tai profeetta, koska
hän oli paljastanut jotakin liian oleellista neuvostojärjestelmästä: kauhistuttavan historian
lihamyllyn eli koko Gulag-verkoston, vankileirien saariston. Brodsky ja Solženitsyn olivat
siten 1970-luvun alussa Kremlin puoluevaltion kannalta Tarkovskia, Šukšinia ja Vysotskia
vaarallisempia vääräoppisia.

Mustavalkoista
monimutkaisempaa
Katsomme neuvostojärjestelmää usein kovin
mustavalkoisin silmälasein: paha nomenklatuura istuu Kremlissä, varsinaiset dissidentit
on karkotettu maasta ja muut toisinajattelijat
viruvat Solovetskissa, Krestyn vankilassa tai
Magadanin pakkotyöleireillä. Unohtuu, että
väliin mahtuu muunlaisiakin kohtaloita ja erilaisia kissa ja hiiri -leikkejä puoluevaltion ja
alamaisten välillä. Monet dissidentitkin kävivät kirjeenvaihtoa kohtalostaan ja tuotannostaan Kremliin päin ja Venäjän ortodoksinen
kirkko tukeutui välillä KGB:hen. Esimerkiksi

»Jos olen toisinajattelija,
olen sitä tahtomattani.»
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Yhtä askelta eteen on miltei aina
seurannut kaksi askelta taakse…
Vysotskin, Ljubimovin tai Saharovin kirjeenvaihto puoluejohtajien kanssa oli välillä vilkasta anekauppaa, jossa todisteltiin oikea- ja
vääräoppisuuden puolesta.
Sitä paitsi harva älymystön edustaja halusi
vielä 1960–1970-luvuilla muuttaa »sosialistista järjestelmää» sinänsä, vain parantaa sitä
ihmiskasvoisempaan suuntaan. Kommunistiseen utopiaan uskottiin yhä ja intelligentsija edusti ainakin statukseltaan arvostettua
keskiluokkaa.
On tärkeää huomata, että neuvostoälymystö
halusi pitää pappisroolinsa viimeiseen saakka.
Se pyrki vielä Mihail Gorbatšovin kaudellakin (1985–1991) useimmiten vain parantamaan järjestelmää, ilmaisemaan »kansan tahtoa», usein omaksi edukseen, ja säilyttämään
eliittiroolinsa niin opettajana, valistajana kuin
yhteiskunnan omatuntonakin.
2000-luvulle siirtyvällä Venäjällä on kysymys yhtä paljon vanhan neuvostointelligentsija-kategorian tuskallisesta ja hitaasta »kuolemasta» kuin kulttuurielämän enemmän tai
vähemmän väliaikaisesta rappiosta. Venäjän
murros ei ole vielä pystynyt tuottamaan tilalle mitään neuvostokulttuurin kaltaista kansalaisuskontoa, uutta keskiluokkaista sivistyneistöä laajemmalla sektorilla – tai uusia arvoja.
Ellei uutuutena sitten pidetä jo 1990-luvulla
päätään nostanutta vanhaa, kansallista Venäjän ideaa, rasismia tai sovinismia ja slavofiilisyyttä.
Konservatiiviset aatteet ovat maan historiassa ennenkin seuranneet länsimaisten mallien kokeilua, zapadnikkiläisyyttä eli modernin projektin pystyttämisyrityksiä. Esimerkiksi
Pietari Suuren rakentama »ikkuna Eurooppaan» -malli, Aleksanteri II:n reformit, Lokakuun vallankumous ja Mihail Gorbatšovin
glasnost ja perestroika-politiikka ovat ilmiöinä
edustaneet juuri uskoa eurooppalaisuuteen ja
moderniin Venäjän historiassa. Ja erilaisia kokeiluja, yhtä askelta eteen, on miltei aina seurannut kaksi askelta taakse…

Venäjän tunnetuimpia toisinajattelijoita. Hän
tuli kuuluisaksi jo neuvostoaikana niin sanotun Metropol-almanakan toimittajana. Hän
on paitsi kirjailija, myös kirjallisuustieteen
tohtori ja modernin länsimaisen kirjallisuuden tuntija, esseisti. Jerofejevin kirjallinen
läpimurto ajoittuu neuvostovallan loppupuolelle, jolloin hänet ensin hyväksyttiin jopa elitistisen Kirjailijaliiton (Sojuz pisatelej)
jäseneksi, mutta erotettiin siitä jo seitsemän
kuukauden kuluttua.
Jerofejevin tuotantoa on saatavilla myös
suomeksi. Olli Kuukasjärvi on kääntänyt
maailmanmainetta niittäneen esikoisteoksen
Moskovan kaunotar ja Jukka Mallinen muun
muassa teokset Miehet, Hyvä Stalin ja Venäläisen sielun ensyklopedia.
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omaksi hyväkseen. Vain valtio voi auttaa ihmistä, hänen tehtävänsä on totella nöyrästi
ja tyytyä niihin almuihin, joita ylhäältä arvotaan.
Nationalistit sanovat, että Venäjä on erikoistapaus, sillä on oma tiensä. He nimittävät
minua petturiksi, kun sanon, että tämä erityinen tie merkitsee Venäjän kansalle kärsimyksiä, sen onnen takaa vain yhteinen eurooppalainen kehitys.
Onko erilaista olla toisinajattelija nykyisin verrattuna neuvostoaikaan?
VJ: On konkreettisia kysymyksiä, joista puhuminen tekee ihmisestä meillä toisinajattelijan: korruptio, miliisin mielivalta, oikeusjärjestelmän repressiivisyys. Mutta ne kaikki
ovat seurausta pääkysymyksestä – siitä, minkä
kehitystien Venäjä valitsee.
Tietysti oli aivan eri asia olla toisinajattelija
Brežnevin aikana kuin nykyään. Silloin toisinajattelija oli rikollinen, kansan vihollinen,
koko järjestelmä toimi häntä vastaan. Nyt minulla on sananvapaus. Tosin sen sanan kuuluvuus ei ole mitenkään iso nykyisen, keskitetyn mediamaailman oloissa. Onneksi tulen
toimeen kirjoittamisellani, se takaa vapauteni. Useimmilla venäläisillä on toisin, he ovat
riippuvaisia, mahastaan kiinni järjestelmässä. He eivät uskalla käyttää sananvapauttaan.
On turvallisempaa vain uskoa se, mitä ylhäältä
toitotetaan…
Entä kuinka Jerofejevin suomentaja Jukka
Mallinen arvioi kirjailijan toisinajattelijan
roolia Venäjällä? Vastaus tulee kuin apteekin
hyllyltä:
»Viktor Jerofejev on Venäjän nykykirjallisuudessa kaikkein tunnetuin rauhanhäiritsijä, provokatiivisten kysymysten esittäjä, yleisen itsekeskeisyyden ja itsetyytyväisyyden auki
repijä.
Mahtavan lukeneisuutensa ja uhkarohkean nopean älynsä avulla hän sivuuttaa trivialiteetit ja osuu laukauksillaan asioiden juureen
– radix, radikalismiin. Hän siirtyy mielellään
pelottavan, kielletyn vyöhykkeelle ja haastaa
sovinnaisuudet. Niinpä hän kauhistuttaa nykyistä pysähtyneisyyttä repivällä rehellisyydellään. Samalla hänellä on vahva historiatietoisuus…»

Jukka Mallinen haastatteli joulukuussa 2009
Viktor Jerofejevia puhelimitse:
Oletko toisinajattelija?
Viktor Jerofejev (VJ): Jos olen toisinajattelija, olen sitä tahtomattani. En ole pyrkinyt
tähän asemaan, mutta minut on ajettu siihen,
joten objektiivisesti katsoen olen toisinajattelija. Kiistaa käydään nyt ennen kaikkea Venäjän
kuvasta, Venäjän ideasta – ja minä haluaisin,
että Venäjästä tulisi eurooppalainen maa, joka noudattaa eurooppalaisia arvoja, Euroopan Unionin hyvä partneri. Monet Venäjällä
ajattelevat toisin, hakevat vastakkainasettelua
eurooppalaisten arvojen kanssa. Näitä ovat
nationalistiset kirjailijat, tietyt tahot Kremlissä, jopa eräät nuorisoliikkeet, jotka yrittävät
haastaa minut oikeuteen ja polttavat julkisesti kirjojani.
Mitä on olla toisinajattelija 2000-luvun
Venäjällä?
VJ: Monet kirjailijat kadehtivat minua ja
hyökkäilevät minua vastaan. Yleinen mielipide on minua vastaan, painostus on kovaa.
Sikäli tunnen itseni varsin yksinäiseksi toisinajattelijaksi.
Pääkysymys tässä kiistassa on maan idea,
Venäjän idea: minä tahdon, että Venäjä kielToisinajattelija
täytyisi siitä arkaaisesta hahmosta, joka hallitViktor Jerofejev Venäjällä
see tänään maan kuvaa. Autoritaarisuudesta,
Kirjailija Viktor Jerofejev, maineikkaan dip- valedemokratiasta. Paternalismista, joka ju- Kirjoittaja kiittää Jukka Mallista Jerofejevlomaattisuvun jälkeläinen, on tämän päivän listaa että ihminen yksin ei voi tehdä mitään haastattelusta.

Filosofiaa
vastahankaan
Punavuorelainen Jukka
Hankamäki tarjoaa
salonkikelpoisen roolimallin
filosofian harjoittamiseen,
jos ei välitä siitä, mitä muut
ajattelevat.
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Teksti mikko riihimäki
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Kuvat maija savolainen
Muovailuvahahahmot maikki rantala

Jukka Hankamäki on perinteinen suomalainen, muttei perinteinen systeemifilosofi. Hän
haluaa eläväksi filosofiksi. Hän muistuttaa Yhdysvaltoihin muuttanutta brittibloggaaja Andrew Sullivania (s. 1963) ja kosmopoliittia
hannuhanhea, Alain de Bottonia (s. 1969).
Sullivanille ja Hankamäelle on yhteistä samankaltainen itseilmaisu, kirjojen ja blogien
kirjoittaminen, nuoruusvuosia leimaava erilaisuuden kokemus, kaljuus, homoseksuaalisuus
ja rajankäynti perinteisen homovasemmiston
ja konservatiivisen hetero-oikeiston välillä.
Kummatkin filosofit saivat tylyn vastaanoton
sekä homoliikkeessä että akateemisessa elämässä – Sullivan kovan thatcherisminsa ja
Hankamäki avoimen liberalisminsa vuoksi.
De Bottonia ja Hankamäkeä puolestaan yhdistää populaariaiheita käsittelevä tuotanto.
Tapaan Hankamäen Helsingin ydinkeskustassa, missä haastattelumme koostuu viiden
tunnin rupeamasta Bulevardin ja Esplanadin
varrella — lounastamisesta, kahvittelusta, kävelystä ja vapaamuotoisesta juttelusta. Ensitapaamisemme aikaan 1995 lounastimme Tampereella, nyt jo edesmenneessä Pyynikintien
Juveneksessa, jolloin istuin hänen pöytäänsä
spontaanisti.
Hankamäki on julkaissut kolme teosta; viime ja tänä vuonna kirjoitettuaan niitä 5—10
vuotta. Voitaneen kysyä, onko Hankamäestä
tullut ainoa nykyfilosofi, jota tämä aika puhuttelee ja joka puhuttelee tätä aikaa?

Henkilökohtainen on filosofista
Tyrväällä vuonna 1966 syntynyt Hankamäki
aloitti filosofian opinnot Tampereella 1987 asepalveluksen suoritettuaan. Hän näki opettajaguru Juha Varton nousun ja tuhon sekä kir-

joitti gradunsa 1992.
Tampereella Varton
uran kariuttamisesta
harmistunut filosofi
muutti Helsinkiin,
missä hän teki tuolloin pakollisen lisensiaattityön ja väitöskirjan vuonna 1997,
molemmat Simone
Weilista.
Tänä vuonna ilmestyneessä Suomalaisen nykyfilosofian historiassaan
Hankamäki tilittää
muun muassa Esa Saarisen savustamisen ulos
yliopistosta. Kaikki tämä vahvisti Hankamäen käsitystä siitä, että Suomessa saa kukoistaa
vain systeemifilosofia, jossa puhutaan vain aidanseipäistä ja vältellään sitä, mikä on olennaista ja mahdollisesti henkilökohtaista.
Tätä tunnetta vahvisti aikoinaan jo Markku Eskelisen ja Jyrki Lehtolan visioima Sianhoito-opas, joka suomi kotimaisen filosofian
ja kirjallisuuden takapajuisuutta, naturalistisuutta ja kehityskammoa. Hankamäki tajusi,
että aivan kuten hänen edeltäjilleen, hänelle
itselleenkin kelpaisi vain poliittisesti epäkorrekti subjektivismi. Hänen mielestään filosofia
menisi hukkaan, jos sitä ei voisi tehdä omalla elämällään — sanoutumatta irti mediasta,
julkisuudesta ja muista pintakuohuilmiöistä.
Hankamäki tajusi, että filosofiaa olisi äänten
moninaisuus – dialogi – ei äänten monotonisuus.
Hankamäen kirjoittamat kymmenkunta kirjaa käsittelevät muun muassa työttömän kuo-

lemaa eli parempaa työpolitiikkaa; sensuurin
Suomea; »enkelirakkautta» eli homoseksuaalisuuden, uskonnon ja filosofian yhteyttä; dialogista filosofiaa ja anarkismia.
Hankamäen kirjoja ovat kustantaneet Like
ja Yliopistopaino, mutta hän on saanut julkaistua myös useita digipainoksia saksalaisen Books on Demandin kautta. Hankamäki ilmaisee itseään monisanaisesti, sillä hän
haluaa perustella näkemyksensä: »Haastajan
asemassa olevaa kiteyttäjää arvosteltaisiin paljon helpommin», puolustautuu hän.

Provokaatiota ja lempeyttä
Hankamäen houkutteli alun perin filosofiaan
epämääräinen ulkopuolisuuden tunne. Hän
on esiintynyt useita kertoja tv:ssä ja radiossa, ja
hänet on voinut nähdä esimerkiksi Voimalan
trailerissa piraattihuivi päässään. Hankamäkeä ei saa kovin helposti barrikadeille, mutta poikkeuksia ovat akateemiset kysymykset,
kuten miestutkimuksen alisteinen asema:

Hankamäki tajusi, että hänelle kelpaisi
vain poliittisesti epäkorrekti subjektivismi
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Filosofia ja poikarakkaus ovat yksi ja sama asia

» Naistutkimusyksiköt voisi jo korvata sukupuolijärjestelmien tutkimuksella.»
Mikä Hankamäellä on sitten tökkinyt, kun
hän ei ole saanut haluamaansa virkauraa? Jos
virka on yhtä kuin menestys ja menestys puolestaan perustuu kaavaan »ahkerointi x talentti
x munkki», mitä niistä Hankamäeltä puuttuu?
Ei ahkeruutta, koska hän julkaisee. Ei talenttia, koska hän on tohtori. Häneltä puuttuu
onnea.
Syynä saattaa olla se, että hän kuuluu sukupolvi X:ään, jota 1930–50-luvuilla syntyneet
selustansa varmistajat syrjivät työmarkkinoilla. Toinen syy on Hankamäen kyky provosoida
mielipiteillään hieman Jussi Halla-ahon tapaan, sekä olla avoimesti homoseksuaali ajattelija, joka julistaa filosofian ja poikarakkauden olevan yksi ja sama asia.
Jos maailman judithbutlereilla ja naomiwolfeilla on oikeus esittää suurin piirtein mitä tahansa feminismin nimissä, Hankamäelläkin on oikeus puhua homona ja filosofina.
Sitä paitsi hän on loogisempi kuin useimmat
feministit. Hankamäen mielestä esimerkiksi
naistutkijoilla ei ole perusteita sulkea muiden ryhmien suita, varsinkaan kun heidän
oma tutkimuksensa muistuttaa enemmän politiikkaa, lobbausta tai uskontoa kuin tiedon
lisäämistä yhteiskunnassa.
Vain kriittiseen keskusteluun antautumalla
filosofinen kulttuurimme voisi todella muis-

tuttaa mannermaiselle filosofialle ominaista
käymistilaa, jota useampi meistä kuitenkin
ihailee. Hankamäki pitää lähes kuusisataasivuista Enkelirakkautta (2008) päätyönään
ja uteliasta keskittyneisyyttä parhaana mielentilana lukea filosofiaa: »Siihen sopii mikä
tahansa ulkoilman viilentämä tila, kuten terassi, puistonpenkki tai ranta.» Yötä hän pitää
parhaana vuorokaudenaikana ja 17:ää vuotta
parhaana ikänä. Tuon ikäisiltä hän on kuullut
myös parhaan sitaatin: »Sain kerran melkein
pillua, mutta selvisin puhumalla».
Hankamäki on selviytynyt myös rangaistuksetta puhuteltuaan aikoinaan yleisessä saunassa nyt jo edesmennyttä vero-oikeuden professori Kari S. Tikkaa näin: »Mitä tikanmunista
tulee kuoriutuessaan?» Hieman kypsemmästä
asenteesta käy esimerkiksi Hankamäen Tommy Tabermann -sitaatti: »Lujuus on lempeyttä.» Hankamäestä huokuu molempia, ja
äänensäkin puolesta hän voisi sopia radion
jazz-ohjelman juontajaksi. Hankamäen motto on: »Onnellisuus on paras kosto».
Olemme yhtä mieltä siitä, että Timo Hännikäisen (s. 1979) Ilman esittää kohtuuttomia
vaatimuksia. Hankamäki siksi, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus;
minä siksi, että epäilen useimpien naisten ja
joidenkin miesten olevan kyvyttömiä saamaan
orgasmeja – sarjassa tai yksinäisinä laukauksina pimeään. Kun kysyn, viettäisikö Hanka-

mäki mieluummin aikaa Andrew Sullivanin
vai Alain de Bottonin kanssa, hän vastaa: »De
Bottonin. Saan yleensäkin virtaa, ideoita ja
energioita enemmän nuorilta ihmisiltä, joilla
on vielä jotain annettavaa. Kaksi suunnilleen
samanikäistä homoa pitää kyllä toisistaan,
mutta heidän maailmansa ovat valmiiksi rakennetut.»
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Kuvat saku soukka
Muovailuvahahahmot maikki rantala

Todellisuus
ja fantasia
kohtaavat Irakissa
Irakilaiskirjailija Hassan Blasim halusi vaihtaa nimekseen Kafka.

Hassan Blasim on irakilaiskirjailija, joka
asuu Helsingin Kalliossa. Hänen ensimmäinen novellikokoelmansa, The Madman of Freedom Square, julkaistiin Englannissa vuonna
2009. Blasimin novellit kertovat irakilaisista
Irakissa sekä maahanmuuttajina. Mustissa tarinoissa todellisuus ja harha sekoittuvat.
Yksi Blasimin tarinoista, »Carlos Fuentesin
painajaiset», julkaistaan tässä Kulttuurivihkojen numerossa.
»Ihmisillä menee sekaisin, mikä on totta ja
mikä ei», Blasim sanoo. Hänen tarinoissaan
on paljon fantastisia elementtejä, mutta samalla ne ovat vahvasti juurtuneet todellisuuteen. »Olen huomannut, että monet lukijat
luulevat, että päättömimmät keksintöni ovat
totta.»
Blasim kuvaa tarinoissaan maailmaa, jossa
sota on arkipäivää ja jossa hallitsemattomat

voimat suistavat ihmisen elämän raiteiltaan.
Tarinat pohjaavat hänen omaan taustaansa
Irakista lähteneenä pakolaisena. Suomalaisesta näkökulmasta on vaikea kuvitella, millaista elämä Irakissa on, ja siksi on myös vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Blasim
sanoo kuitenkin: »Jopa arabilukijani sanovat
minulle: ’tämä on totta, Hassan, tämä tapahtui
Irakissa’. Minä sanon heille: ’vetäkää käteen,
eikä tapahtunut, minä keksin sen’.»
Blasimin mukaan Irakin todellisuus on sellaista, että kun sitä katsoo lähemmin, se alkaa näyttää fantasialta. »Yhtenä hetkenä naiset kävelevät kadulla, seuraavana he lentävät
ilman halki. Lapsi on nyt elossa, seuraavaksi
kuollut. Katu suljetaan pommin takia, pommi
myydään torilla.» Sodan takia arki on täynnä
selittämättömiä tapahtumia, jotka repivät elämää hajalle.

Myös sodasta kertovat numerot ovat fantasiaa. »Sata kuollutta. Mitä se tarkoittaa? Voiko
sitä kuvitella?»

»Lännen saastuttama kirjailija»
Jotkut irakilaiskirjailijat ovat Blasimin mukaan lakanneet kirjoittamasta, koska heidän
fiktionsa ei pärjää todellisuudelle. He kokevat,
etteivät he kykene ottamaan kantaa maataan
ravisteleviin, valtaviin tapahtumiin. He eivät
halua kirjoittaa isoista aiheista, mutta kokevat
samalla, että tässä tilanteessa on turha kirjoittaa mistään muusta kuin niistä.
»Irakissa on vaikea kirjoittaa joistain aiheista», Blasim sanoo. »Uskonnosta ei kannata tehdä pilaa. Arabimaailmassa ei tarvitse
kirjoittaa kuin yksi sana jumalasta, ja kaikki
saavat heti kuulla siitä. Tulee syytöksiä: ’Vihaat
kultturiasi’, ’Olet lännen saastuttama’.»
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Blasim tietää mistä puhuu. Hän kertoo itse
olevansa ateisti, ja käsittelee tarinoissaan uskontoa siinä missä muitakin aiheita.
Vaikka Blasim asuu Suomessa, hän kokee
edelleenkin olevansa dialogissa irakilaisen ja
arabialaisen kulttuurin kanssa. Blasim julkaisee arabiaksi kirjoittamiaan tarinoita verkossa. Hänen mukaansa Suomessa ei ole sellaista
arabikulttuuria, jonka kanssa hän olisi tekemisissä, mutta netissä tilanne on toinen.
Blasimin mukaan irakilaisilla on usein ongelmia muissa arabimaissa, koska monien
mielestä irakilaiset ovat auttaneet amerikkalaisia. »Heille Saddam on sankari, mutta
me jouduimme elämään Saddamin kanssa.
Ei häntä silloin voi pitää sankarina. Arabien
kanssa keskustellessa on vaikea sanoa Saddamia tappajaksi: ’Miten voit sanoa Saddamia
tappajaksi? Oletko amerikkalaisten puolella?
Saddam oli sankari!’»
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että irakilaisen kirjailijan mahdollisuudet menestyä
muualla arabiankielisellä kulttuurialueella
ovat rajalliset. Blasimin mukaan irakilaisia
kirjailijoita ei mielellään kutsuta vieraiksi tai
festivaaleille muihin arabimaihin. Heidän
sanotaan tulevan »yhdessä amerikkalaisten
kanssa».
Irakilaiskirjailijat kyräilevät myös keskenään. Ne, jotka ovat jääneet Irakiin parjaavat

niitä, jotka ovat lähteneet. »Irakin ulkopuolella
asuvat ovat iloisia siitä, että Saddam on kukistettu, koska monet pakenivat maasta alun
perin hänen takiaan. Nyt heitä syytetään siitä,
että he ovat hylänneet oman maansa.»
Maahanmuuttajan identiteetti on Blasimille tärkeä aihe. Se on läsnä tässä numerossa julkaistavassa novellissa »Carlos Fuentesin
painajaiset». Irakilainen kirjailija, joka asuu
Suomessa, joutuu pakostakin miettimään, kuka on ja kenelle kirjoittaa. Blasim sanoo kirjoittavansa lukijoille, jotka ovat jakaneet hänen
kokemuksiaan. Hän ei halua olla kirjailija, joka esittää irakilaista länsimaisen yleisön riemuksi.
»Jos on arabi ja kirjoittaa länsimaiselle yleisölle, voi tulla kuuluisaksi kirjoittamalla uskonnosta, Muhammedista ja seksistä. Joillekin arabikirjoittajille se on bisnestä, etenkin
Yhdysvalloissa. Se on eräänlaista näyttelemistä. Siinä vetää roolia, joka ei ole täysin totta.»
Blasimin novellin päähenkilö muuttaa Irakista Hollantiin. Hän haluaa unohtaa menneisyytensä ja omaksua uuden, hollantilaisen
identiteetin. Hän vaihtaa nimekseen Carlos
Fuentes ollakseen eurooppalaisempi. Blasimin mukaan Carlos Fuentesin tarina on klisee.
»Mies saapuu Eurooppaan, vaihtaa identiteettiä. Se tapahtuu kaikille maahanmuuttajille.
Kun maahanmuuttaja lukee tämän tarinan,
hän pitää ideaa ilmeisenä. Mutta
kun sen kirjoittaa huumorin kautta, se toimii silti.»

Kirjailijana oleminen
ei ole helppoa missään
päin maailmaa, mutta
erityisen vaikeaa se on
Irakissa.

Kirjailija
maksaa kustantajalle
Kirjailijana oleminen ei ole helppoa missään päin maailmaa, mutta erityisen vaikeaa se on Irakissa.
Blasimin mukaan kirjan julkaiseminen alkaa siitä, että kirjailija

maksaa kustantajalle, että tämä painaa kirjan.
»Tämä johtuu siitä, ettei kirjoja myydä tarpeeksi. Ihmiset eivät ole kovin korkeasti koulutettuja, etenkään maaseudulla.»
Tyypillinen nuoren kirjailijan ensipainos
on 100 kappaletta. Blasim arvioi, että koko
Irakissa on ehkä kaksi kirjailijaa, joille kustantamo maksaa mitään heidän kirjoistaan.
Muut maksavat siitä ilosta, että saavat julkaista jotain. »Joissain muissa arabimaissa
tilanne on parempi. Libanonissa ja Egyptissä luetaan enemmän, mutta markkinat ovat
sielläkin pienet.»
Kuten Suomessakin, Irakissa kirjoittamalla
voi elää jos kirjoittaa lehtiin. »Monet nuoret
kirjoittajat, jotka voisivat kirjoittaa romaaneja,
kirjoittavat vain lehtiin.» Jos Suomessa pitää
odottaa parikin vuotta, että kustantaja kommentoi kirjan käsikirjoitusta, Irakissa pitää
odottaa kuusi vuotta.
Ennen saapumistaan Suomeen Blasim laati
lehtiin sanaristikoita ja kirjoitti lyhyitä tarinoita. Hän opiskeli Bagdadissa elokuvaa. Nyt hän
työstää täyspitkän elokuvan käsikirjoitusta.
Latinalaisen Amerikan kirjallisuus on suosittua Irakissa ja muissa arabimaissa. Blasim
arvelee, että se johtuu siitä, että arabimaiden
todellisuus ja Latinalaisen Amerikan todellisuus ovat lähempänä toisiaan kuin Lähi-Idän
ja Euroopan todellisuus. Tämä yhteys on yksi
syy, miksi Blasimin tarinan päähenkilön nimi
on juuri Carlos Fuentes. »Ajattelin aluksi laittaa nimeksi Gabriel Garcia Marquez, mutta se
olisi ollut liikaa.»
Blasim kiistää sen, että tarinassa olisi hänelle henkilökohtainen ulottuvuus. Hän ei
koskaan ole ollut aikeissa vaihtaa nimekseen
Carlos Fuentes. »Mutta kun olin teini-ikäinen, yritin vaihtaa nimeni Kafkaksi. Menin
maistraattiin ja sanoin, että haluan nimekseni Kafka. Minulle sanottiin ’Häivy.’ Kun poi-
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Kebab on vertauskuva siitä, mitä
maahanmuuttajan
identiteetille tapahtuu uudessa maassa.

kani syntyi, kerroin kavereilleni, että haluan
antaa hänelle nimeksi Kafka. Sitten toisen lapseni kohdalla yritin uudestaan, mutta kukaan
ei lämmennyt ajatukselle. Vaimoni vastusti.
Minusta Kafka on hyvä nimi. Pidän siitä.»
Blasimin mukaan monet maahanmuuttajat
haluavat unohtaa kaiken aikaisemmasta elämästään, koska se on ollut niin kurjaa. »Sekin
on omanlaisensa sairaus. Se on surullinen tarina.» Joillekin käy päinvastoin. »Irakissa uskonto ei kiinnostanut heitä, mutta saavuttuaan
länteen he rupeavat hyvin uskonnollisiksi. He
haluavat jotain selkeää, he haluavat tietää mikä
on väärin. Irakissa on heikko koulutus, eikä
sen takia vahvaa yhteistä kulttuuria. Vahvin
yhteinen asia on uskonto.»
Monilla maahanmuuttajilla on lapsesta
asti ollut kotimaassaan hyvin vaikeaa. Blasim
kertoo, että kirjoittaminen oli hänen pelastuksensa. »Veljilleni kävi huonommin. Yksi ryhtyi poliisiksi, toinen tuli uskoon. Nyt heillä on
paljon ongelmia, joista he ovat kykenemättö-

miä puhumaan. He eivät pysty näkemään näitä
asioita, vaikka perheemme on tuhoutunut.»

Kirjailija ja kebab-yrittäjä

laista. Turkissakin kebab on usein vähän erilaista kuin Suomessa.»
»Irakilainen ruoka ei ole kovin kaksista»,
Blasim sanoo. »Se on hyvin raskasta, eikä siitä
oikein saa aikaiseksi mitään ruokalistaa ravintolaan.» Irakilainen maahanmuuttaja ei avaa
irakilaista ravintolaa, vaan ottaa omakseen
Suomessa tunnetun kebab-paikan kaavan.
»Olin kerran Pariisissa ja näin paikan nimeltä ’Suomalainen baari’. Tiskin takana seisoi jamaikalainen mies. Se oli erikoinen kokemus.»

»Monille minun kaltaisilleni ihmisille - runoilijoille, taiteilijoille, kirjailijoille -, jotka
saapuvat Eurooppaan, käy samoin», Blasim
sanoo. »Meillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään.»
Blasim vertaa kirjailijaa kebab-ravintolan
pitäjään. Kebab-paikkoja perustaneet maahanmuuttajat ovat yhdessä muuttaneet tavan, jolla suomalaiset syövät. Kebab on yksi
Hassan Blasim verkossa:
suomalaisen pikaruuan peruspilareista. Kuhttp://hassanblasim.blogspot.com (englanniksi ja
ka kirjailija voi väittää kyenneensä mihinkään
suomeksi)
vastaavaan?
http://www.blasim.blogspot.com (arabiaksi)
Blasimille kebab on vertauskuva siitä, mihttp://www.iraqstory.com (arabiaksi)
tä maahanmuuttajan identiteetille tapahtuu
uudessa maassa. Irakilaiset maahanmuuttajat perustavat Suomeen kebab-paikkoja, vaikka
kebab on heille aivan yhtä vierasta kuin suo- Blasimin novelli »Carlos Fuentesin
malaisillekin. »Irakissa ei syödä mitään sel- painajaiset», sivu 52.
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Teksti pentti stranius
Kuvat mari mäkiö
Muovailuvahahahmot
maikki rantala

Omaperäinen tarinankertoja
Teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala pitää itseään oman tiensä
kulkijana. Toisinajattelijaksi hän ei itseään miellä, vaikka onkin hoitanut
yhteiskuntavastuun kannalta merkittäviä tehtäviä koko uransa ajan.

Raija-Sinikka Rantalalla on pitkä työura
teatterissa – yli sata omaa ohjaustyötä, mutta
hän on toiminut vuosikausia myös hallinnollisissa tehtävissä. Niissä omapäinen ajattelu
ei aina ole saanut kiitosta. Hän on johtanut
Suomen Teatterikoulua yhdessä Eero Melasniemen kanssa sekä ollut perustamassa
Teatterikorkeakoulua ja vastaamassa sen koulutuskeskuksesta. Rantala on ohjaustöidensä
ohessa johtanut myös sekä Lahden että Helsingin kaupunginteatteria ja toiminut Kansainvälisen Teatteri-Instituutin (ITI) taiteellisena johtajana.
Tämän lisäksi hän on julkaissut viisi kirjaa,
muun muassa Konstantin Stanislavskin
näyttelemismetodista ja viimeksi kokemuksistaan Moskovassa teatteriohjaajana sekä
kirjoittanut pari näytelmää. Tällä hetkelläkin
hän istuu jäsenenä Ylen hallituksessa ja varapuheenjohtajana Suomen Kansallisoopperan hallituksessa. Hänet tunnetaan myös innostavana luennoitsijana, joka on esiintynyt
kansainvälisissä seminaareissa, esimerkiksi
Ranskassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Teatterintekijöiden opettajana hän on viime vuosina
toiminut erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa. Kaksi syksyä on mennyt kolmivuotisen projektin mukana Burkina Fasossa,
syksyllä 2009 työ vei hänet Norsunluurannikolle ja helmikuussa 2010 on vuorossa Niger.

Afrikan vierailut jatkuvat myös 2011, kun Rantala matkaa ohjaamaan Laura Ruohosen Kuningatar K:n Ouagadougou’un.
Stranius: Kerro vähän tuosta työrupeamasta
Moskovassa. Olet kirjassasi ollut harvinaisen
avomielinen tilittäessäsi sitä kokemusta.
Rantala: Moskova 2002 oli kaoottinen ja
traumatisoiva kokemus, joka piti työstää kirjoittamalla prosessista analyysi nimellä »Klovni». Venäjä eli yhteiskunnallista turbulenssia
vailla vertaa, samoin sen taide-elämä. Vähän
ennen ensi-iltaamme vallattiin Nord-Ost
-teatteri ja ruumiita kannettiin sieltä ulos pääharjoitustemme aikaan. Kun Neuvostoliiton
aikaan teatterissa saatettiin harjoitella kolme
vuotta ja esitys julkistettiin, kun se katsottiin
kypsäksi pudottaa yleisön syliin, tehtiin uudella Venäjällä kahdeksan viikon harjoitusrupeamia, joissa näyttelijät oli mahdollista saada
kaikki yhtä aikaa paikalle vain ehkä kymmeneen harjoitukseen. Muun ajan he osallistuivat kiertueisiin, entisen ohjelmiston lämmitysharjoituksiin, olivat tekemässä keikkaa tai
peräti harjoittelivat rinnalla toista uutta produktiota. Markkinatalous oli astunut taiteeseen ja tehnyt siitä tuotantoa. Esitys oli kolmas
ohjaukseni Moskovassa. Kaksi aikaisempaa,
joista toinen Taiteellisen Teatterin studionäyttämölle, olivat jo antaneet viitteitä tulevasta,
mutta »Klovnissa» ongelmat saivat megalomaaniset mittasuhteet. Silti oli suurenmoista
päästä tekemään töitä joidenkin todella suurten näyttelijöiden kanssa. Yhteistyö Viktor
Gvozditskin kanssa oli unohtumaton kokemus.
Stranius: Törmäsitkö venäläisiin toisinajattelijoihin Taiteellisessa Teatterissa?
Rantala: Toisinajattelu oli tuolloin teatterille täysin vierasta, sillä kaikki tuntui olevan
sallittua. Kiusallisen paljon siitä oli aiemmin
vallalla olleen estetiikan tabujen summatonta rikkomista, jossa taiteellinen lopputulos oli

Kaikki taide on
yhteiskunnallista,
halusipa sitä tai ei.
toissijainen. Lännen trendien apinointi tuntui
yhtä päämäärättömältä. Ja silti, kaiken ohessa, Moskovassa tehdään edelleen myös tavattoman hienoja esityksiä.
Stranius: Entä koetko olevasi suomalainen
toisinajattelija?
Rantala: En ole kokenut itseäni toisinajattelijaksi Suomessa, siinä määrin olen kuitenkin hoitanut varsin merkittäviä yhteiskuntavastuun tehtäviä koko ammattiurani ajan. Sen
sijaan olen taatusti ollut oman tieni kulkija,
joissakin kysymyksissä päänavaaja. Kerran
minua on pyydetty TV:n Persona non grata
-ohjelmaan, mutta en katsonut aiheelliseksi
osallistua. Lehtihaastatteluihin olen lupautunut vain silloin, kun on ollut puhe yksinomaan työstäni, ei henkilöhistoriastani. Taiteellisessa työssäni olen tarinankertoja, ja se
nyt on toki ollut varsin epämuodikasta kohta
pari vuosikymmentä. Hupaisaa on, että tällä
erää esteettiset trendit näyttävät kallistavan
puntareita puolelleni.
Stranius: Osallistuuko taide mielestäsi
riittävästi yhteiskunnalliseen keskusteluun
vai elääkö teatterikin pelkästään konsensusSuomea?
Rantala: Kaikki taide on yhteiskunnallista,
halusipa sitä tai ei.
Yhteiskunnallisen kannanoton välttely on
yhteiskunnallinen teko. Omaan napaan tuijottaminen on yhteiskunnallinen valinta. Monet
teatterintekijät tekevät kuitenkin myös aidosti
ja laajasti yhteiskunnan ilmiöihin pureutuvaa
teatteria - Juha Jokela, Juha Luukkonen, pari esimerkkiä mainitakseni. Tässäkin suhteessa olen optimistinen: vaikuttaa siltä, että virus
leviää.
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Teksti inka kivi
Kuva Cvijeta Miljak

Eikö se ole
vaarallista?
Koko-teatteri tekee Helsingin Pitkänsillan kupeessa
teatteria toisinajattelijoista.

Anna Veijalaisen johtaman Koko Teatterin
uusin ensi-ilta on marraskuussa kantaesityksensä saanut Lipusta revitty tähti. Koko Teatterin johtaja Anna Veijalainen kertoo näytelmästä ja teatterin tekemisestä.

Vastarinnan kasvot
Mistä ajatus näytelmään syntyi?
Anna Veijalainen: Heikki Kujanpää tuli
idean kanssa luokseni. Hän oli hakenut vuosia
takaperin yhdessä Seppo Parkkisen ja Johanna Keinäsen kanssa apurahoja, mutta juttua ei
koskaan syntynyt. Ryhdyimme kehittelemään
sitä ja mukaan liittyi Jussi Nikkilä. Keskustelujen edetessä etsimme ohjaajaa. Yhden pitkän puhelinkeskustelun jälkeen Helena Kallio
tuli tapaamaan meitä ja totesimme, että meitä
kaikkia kiinnostavat samat teemat ja hierarkiton ryhmätyöskentely, jossa kaikki kirjoittavat
ja kaikki puuttuvat kaikkeen.
Missä kaikkialla näytelmä liikkuu ajallisesti
ja maantieteellisesti? Miksi valitsitte juuri nämä henkilöt?
Anna Veijalainen: Kallinen 1918 Suomi,
Peltonen 1943 Suomi, Gimes 1956 Unkari,

Palach 1968 Tšekkoslovakia ja Politkovskaja
2000-2006 Venäjä, Tšetšenia, Suomi. Henkilöt valikoituivat herättämänsä vahvan tunnelatauksen vuoksi. He kaikki ovat nousseet
vääräksi kokemaansa yhteiskuntajärjestystä
vastaan. Voisi sanoa, että yhteiskuntajärjestelmä on kasvoton, mutta he ovat antaneet
kasvot sen vastustamiselle, oli sitten kyseessä
totalitarismi Unkarissa ja Tšekkoslovakiassa tai
Peltosen kokemukset Suomessa vuonna 1943
»valkoisen vallan» alla. Emme kuitenkaan halua esityksessä rinnastaa yksiviivaisesti neuvostovaltaa Unkarissa samanarvoiseksi ja yhtäläiseksi Suomen historian ajankuvan kanssa
vuosina 1918 tai 1943. Keskiössä ovat henkilöt, jotka ovat repineet kunkin maan historian kulkua inhimillisempään suuntaan. He
ovat aikansa supertähtiä. Parempia idoleita
saa hakea.
Voiko kyseiset henkilöt nostaa esikuviksi?
Eikö se ole vaarallista?
Anna Veijalainen: Kyllä voi nostaa esikuviksi. Mikään toimintamalli sellaisenaan
ei ole siirrettävissä toiseen aikaan ja tilanteeseen, koska ihmisten tekemät ratkaisut ja nii-

den herättämä toiminta eivät voi koskaan olla
resepti, jota noudattamalla asia onnistuu. Se,
että he kaikki ovat puolustaneet ihmisoikeuksia, ihmisarvoa ja vaatineet omalla toiminnallaan muitakin toimimaan asian puolesta tai
kuuntelemaan, katsomaan tai todistamaan
asioiden tilan, tekee heistä esikuvia. Esimerkiksi kouluampumisia ei voi rinnastaa, koska
tekijän pyrkimyksenä ei ole muuttaa maailmaa
vaan tuoda tuskansa julki ja viedä mahdollisimman monta mukanaan kuolemaan.

Urheilua, tositeeveetä
ja amerikkalaisia sarjoja
Slavoj Žižek toteaa, että aito politiikka on
mahdottoman taidetta. Aito poliittinen teko
muuttaa koko kehyksen, joka määrittelee, miten asiat toimivat. Voisiko ajatella, että aito taide on mahdottomuuksien politiikkaa? Kerroit,
että työryhmässä kaikki kirjoittavat ja puuttuvat kaikkeen. Etkö pelännyt, että mössöksi menee, kun on monta kokkia ja yksi soppa?
Anna Veijalainen: Kaikki puuttuvat kaikkeen -työskentely toimii, kun keskustelu
on suoraa, avointa ja rehellistä ja jokainen
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Lipusta revitty tähti:
näytelmä
Ohjaus: Helena Kallio
Käsikirjoitus: työryhmä Helena Kallio,
Heikki Kujanpää, Jussi Nikkilä ja
Anna Veijalainen
Koko Teatteri, 25.11.2009 – 29.1.2010
http://www.kokoteatteri.fi

tähtääsamaan maaliin. Helppoa se ei ole, aina prosessissa tulee vaikeita hetkiä. Kyse on
ihmisistä, ei se muutenkaan voisi mennä.
Tällä hetkellä työstämme vastaavalla työtavalla Luksusmuijat -näytelmää Sesa Lehdon ja
Pinja Flinkin kanssa. Kun työstää ryhmässä
näytelmätekstiä on likempänä sitä maailmaa,
jota eletään. Näytelmää voi viilata, kehittää,
editoida, ja näytelmään voi ottaa jotain ajankohtaista mukaan vielä ensi-illan jälkeenkin.
Jos lähtee liikkeelle valmiin käsikirjoituksen
kanssa, ei tavoita samaa. Anna Politkovskajan
monologi Lipusta revitty tähti -näytelmässä on
joka esityskerta erilainen, vaikka asiasisältö pysyykin samana.
Ryhmävetoisessa käsikirjoittamisessa monet jutut tulevat jo testattua ryhmän sisällä.
Kolmet tai neljät aivot saavat aina enemmän
aikaan kuin yhdet. Tekijät sitoutuvat, kun saavat vaikuttaa kokonaisuuteen. Ohjaaja ei ole
diktaattori eikä kirjailijan sana pyhä. Työn aikana tulee puhuttua enemmän asioita auki
kuin toisen tyyppisessä harjoitusprosessissa.
Kun ollaan lähellä valmista, ohjaajalla on se
viimeinen sana. On harhaluulo, että tällai-

nen työtapa veisi paljon aikaa. Lipusta revitty
tähti harjoiteltiin lopulta kahdessa - kolmessa
viikossa, sen jälkeen kun tekstin työstämiseen
meni ensimmäiset kolme viikkoa. Toki olimme kirjoittaneet materiaalia valmiiksi ennen
kasaamisvaihetta.
Lipusta revitty tähti -näytelmän teemana on
taistelu ihmisoikeuksista. Minkä näet suurimpana esteenä ihmisoikeuksien toteutumiselle
Suomessa?
Anna Veijalainen:Yleisen sivistystason
lasku ja sen synnyttämä passivoituminen. Luin
lehdestä, kuinka perheen isä kertoi ylpeänä,
ettei heillä katsota uutisia eikä asiaohjelmia,
pelkästään urheilua, tositeeveetä ja amerikkalaisia sarjoja. Toimittajista on tehty 15 minuutin julkkiksia. Sivistys on kokenut inflaation,
samoin sisältö, keskustelu ja empatiakyky. Jokainen haluaa mukaan Idolsin kaltaisiin julkisuuden pudotuspeleihin, koska sen kaltaista
koko yhteiskunta ja viestimet ovat täynnä. Jos
saavutat jotain tällaista, olet jotakin, olet olemassa. Kun teimme Sofi Oksasen ja Maija
Kaunismäen kanssa High Heels Societya syksyllä 2008, mieleeni jäi Martina Aitolehden

haastattelu. Hän on kiinnittänyt ensimmäisen
iltatyttökuvansa sänkynsä yläpuolelle ja katsoessaan sitä hän muistaa olevansa olemassa.

Mitä ja miksi
Luot rohkeaa yhteiskunnallisesti kantaaottavaa teatteria. Olet ajattelija, kirjailija, nainen,
äiti. Millaisten haasteiden kanssa kamppailet
ja koetko saavasi kannustusta ja tukea?
Anna Veijalainen: Teen teatteria, jonka koen merkitykselliseksi ja saan puhua mielestäni oikeista asioista. Teatterinjohtajana kamppailen rahasta ja resursseista. En koskaan ole
tekemisissä isojen rahojen kanssa vaan tietty
marginaalisuus on aina mukana. Koen kannustukseksi saamani apurahat ja teatterin saamat julkiset avustukset. Samoin koen kannustavaksi teatterimme yleisön ja jokaisen niistä
ihmisistä, jotka haluavat työskennellä Koko
Teatterissa. Perheen ja läheisten tuki on tärkeää, että ymmärtävät, mitä teen ja miksi.
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Teksti ja kuva katja nissinen

Kulttuuriteorian Elvis
kävi Suomessa
»Nykypäivänä ideologian asettama velvoite ei ole enää pro
patria, uhrautuminen isänmaan puolesta, vaan pro nautinto:
pakonomainen tarve etsiä mielihyvää», kiteytti filosofi Slavoj Žižek
tiedotustilaisuudessa Vanhalla ylioppilastalolla.

Slavoj the Superstar -lempinimen saanut
slovenialaisfilosofi vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa marras-joulukuun vaihteessa.
Samaan aikaan julkaistiin myös kaksi Žižekin
teksteistä koostettua artikkelikokoelmaa: Hanna Kuuselan ja Kimmo Jylhämön Politiikkaa,
idiootti! sekä Janne Porttikiven toimittama
Pehmeä vallankumous. Žižek piti Helsingissä
kaksi yleisöluentoa ja kumpaankin niistä riitti
väkeä tungokseen asti.
Žižekin ajattelu on varsin omintakeinen
yhdistelmä lacanilaista psykoanalyysia, Hollywood-elokuvaa, marxilaista ideologiakritiikkiä, Hegeliä, modernia tiedettä sekä kulttuuristen ja poliittisten ilmiöiden analyysia. Žižek
on tunnettu provokatiivisesta tyylistään ja tavastaan havainnollistaa näkemyksiään anekdoottien ja puujalkavitsien avulla. Hän myös
puhuu lähes tauotta ja säestää puhettaan vilkkaalla elehdinnällä. Jos Žižekille tekee kysymyksen, saa varautua puolen tunnin esitelmään, joka sekin saattaa olla vasta johdanto
itse asiaan. Pitkästymistä hänen seurassaan ei
siis tarvitse pelätä, mutta hitaimmilla voi olla
vaikeuksia pysyä Žižekin vauhdissa.
Helsingissä pitämissään luennoissa Žižek
valotti elokuvallisten esimerkkien avulla ideo
logian toimintatapaa ja kysyi, mitä on olla
kommunisti nykypäivänä. Mitään kommunistista manifestia Žižekiltä oli turha kuitenkin
odottaa, sillä hän ei halua esiintyä ehdottomana totuuden torvena saati helppojen ratkaisujen laatijana. Sen sijaan, että ryntäisimme suin
päin tekemään jotain, olisikin tärkeämpi kysyä
oikeat kysymykset ja hahmottaa ongelmat, joiden keskellä elämme.

Riistokapitalismi ja
hyväntekeväisyys
kytkeytyvät tiiviisti
toisiinsa.

Žižekin mukaan esimerkiksi riistokapitalismi ja hyväntekeväisyys kytkeytyvät tiiviisti
toisiinsa; kun toinen käsi antaa, toinen ottaa:
»Brad Pitt harrastaa hyväntekeväisyyttä. Kuitenkin hän on sijoittanut Dubain luksusasuntoihin, jotka on rakennettu kirjaimellisesti orjatyön voimin. Tämä ongelma ei kuitenkaan
häntä liikuta, vaan hän murehtii ennemmin
sijoitustensa laskenutta arvoa.»
Sama perverssi logiikka hallitsee myös kuluttamista. Kuluttamisesta itsestään on tullut antikonsumeristista ja kuluttamalla on mahdollista
ostaa hyvä omatunto. »Mistä muusta syystä ostatte luomuomenia, jotka ovat puolet pienempiä kuin tavalliset?» kysyi Žižek yleisöltä.
Ideologian ongelmana on Žižekin mukaan
se, ettei se ilmene koskaan suorina sääntöinä
tai kieltoina, vaan rivien välissä olevina uskomuksina ja arvoina. Siksi »Neuvostoliitossa ei
ollut kiellettyä vain stalinismin kritisoiminen,
vaan myös sen julkituominen, ettei stalinismia
saa kritisoida.»
Nykypäivänä tällainen sokeus vallitsevalle ideologialle ilmenee esimerkiksi siinä, että
Afganistan taleban-sisseineen nähdään länsimaisen demokratian ja suvaitsevaisuuden
vihollisena. »Kuitenkin 30 vuotta sitten Afganistan oli maallistunein valtio islamilaisessa
maailmassa ja siellä oli Neuvostoliitosta riippumaton vahva kommunistihallinto. Kenties
islamilainen fundamentalismi onkin vain reaktio länsimaiseen globaaliin kapitalismiin.»
Luennon loputtua yleisö antaa slovenialaisfilosofille raikuvat aplodit. »Älkäähän nyt»,
Žižek toppuuttelee, »Tämähän on kuin Moskovassa neuvostoaikana.»
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Žižekiä vasta-alkajille ja edistyville
Jos nyt pitäisi veikata kenestä tulee kuluvan vuosi-

kiven Pehmeä vallankumous - Psykoanalyysi, taide,

sadan merkittävin filosofi, laittaisin roponi likoon

politiikka. Ensin mainittu on osa Intokustannuksen

slovenialaisen Slavoj Žižekin puolesta. Siitäkin huo-

pamflettisarjaa ja siitä on tarkoituksella pyritty te-

limatta, että 21. vuosisata on vasta alussa. Žižek on

kemään nopealukuinen ja helposti lähestyttävä.

toki monella tapaa ristiriitaisia tunteita herättävä

Aivan tietoisesti on jätetty pois esimerkiksi laca-

teoreetikko, mutta harvoinpa merkittävät filosofit

nilaisen psykoanalyysin mutkikkaimmat kiemurat.

ovat olleet ajatuksiltaan kovin sovinnaisia.

Sen sijaan tilaa on annettu ajankohtaisille ongel-

Tehotuotanto on
hyvä esimerkki siitä,
mitä Žižek kutsuu
objektiiviseksi väkivallaksi.

Žižekin ura lähti käyntiin hänen debytoituaan

mille kuten finanssikriisille, ilmastonmuutokselle

lemaan, että joku muu pelastaisi meidät, vaan mei-

1989 ensimmäisellä englanniksi kirjoittamallaan

tai vasemmiston kriisille. Kirja jakaantuu kahteen

dän on pelastettava itse itsemme. Se ei välttämättä

teoksella, Ideologian ylevällä objektilla (suom.

osaan: Kuuselan ja Jylhämön yhdessä tekemään

käy kivuttomasti, sillä ei voi olla »vallankumousta

2005). Laajemmille piireille hän tuli tunnetuksi kui-

haastatteluun sekä katkelmiin Žižekin teksteistä.

ilman vallankumousta».

tenkin vasta 2000-luvulla. Žižekin julkaisutahti on

Pehmeä vallankumous sen sijaan lähestyy Žižekiä

Žižekiin perehtymättömän kannattaa varmaan-

lähinnä häkellyttävä: hän on kirjoittanut nelisen-

syvällekäyvemmin. Esikuvana on ollut Elizabeth ja

kin aloittaa Politiikkaa, idiootista, sillä se on näistä

kymmentä kirjaa ja satakunta artikkelia, lisäksi hän

Edmond Wrightin vuonna 1999 toimittama Žižek

kahdesta teoksesta yleistajuisempi. Muuten kum-

esitelmöi ympäri maailmaa ja onpa hänestä ehditty

reader -artikkelikokoelma.

paakin kirjaa voi suositella kaikille yhteiskuntakritii-

tekemään jo pari dokumenttielokuvaakin.

Kumpikin kirja nostaa esille tärkeitä kysymyk-

kistä ja psykoanalyysistä kiinnostuneille. KN

Žižekin ajattelun kivijalkana voi pitää kolmea

siä ja osoittaa, ettei psykoanalyysi ole menettänyt

teoreetikkoa: G. W. F. Hegeliä, Karl Marxia ja psyko-

uskottavuuttaan, vaikka jotkut niin väittävätkin.

analyytikko Jacques Lacania. Hän on käsitellyt lu-

Otetaan esimerkiksi subjektiivisen ja objektiivisen

kuisia aiheita natsismin ja stalinismin analyysista

väkivallan välinen ero. Tunnistamme väkivallaksi

Politiikkaa, idiootti - vastakkainasetteluja

Irakin sotaan ja Lähi-idän kriisiin; kyberavaruudes-

useimmiten vain ensin mainitun kun puolestaan

Žižekin kanssa, toimittanet Kimmo Jylhämö ja

ta kognitiotieteisiin tai uskonnolliseen fundamen-

jälkimmäinen näyttäytyy normaalina asiaintilana.

Hanna Kuusela, 158 sivua, Like Kustannus,

talismiin. Žižek tunnetaan myös siitä, että hän on

Ajatellaanpa vaikka sikatilakohua. Vaikka eläinten

Helsinki 2009.

havainnollistanut lacanilaista psykoanalyysia Hol-

huono kohtelu tuomittiin ykskantaan, ei tehotuo-

lywood-elokuvien ja muiden populaarikulttuurista

tantoa itsessään, varsinkaan viranomaisten tahol-

politiikka, Slavoj Žižek, suomentanut ja toimittanut

otettujen esimerkkien avulla.

ta, juuri kritisoitu. Tehotuotanto, jossa eläin on ty-

Janne Porttikivi, 347 sivua, Gaudeamus,

pistetty liikkuvaksi lihamassaksi, on hyvä esimerkki

Helsinki 2009.

Žižek on myös kritisoinut kapitalismia, monikulttuurisuuden ihailua ja vasemmiston kyvyttömyyttä

siitä, mitä Žižek kutsuu objektiivi-

haastaa kapitalismia. Hän on parhaimmillaan pro-

seksi väkivallaksi.

vokatiivinen ja viihdyttävä kirjoittaja, joka ryydit-

Mielenkiintoista on myös kapita-

tää tekstiään anekdootein ja puujalkavitsein. Sil-

lismin ja yliminän välinen homolo-

loin tällöin hän tosin tuntuu kadottavan punaisen

gia. Toisin kuin Sigmund Freudilla,

langan havainnollistaessaan joitain näkemyksiään

yliminä ei Žižekin mukaan hallitse

niin monin esimerkein, ettei lukija loppujen lopuksi

viettejä vaan vaatii meitä nautti-

tiedä missä oikein mennään. Hänen teorioitaan on

maan. Myös kapitalismi voi toimia

myös arvosteltu liian epäyhtenäisiksi. Sekin, että

ainoastaan tuottaessaan jatkuvasti

hän toistaa usein samat tarinat ja vitsit saattaa är-

lisäarvoa. Ajallemme on tyypillistä,

syttää joitakin, mutta se saattaa myös joskus sel-

ettei enää ole oikein olemassa vas-

ventää asioita.

tavoimaa, joka kykenisi hillitsemään

Viime syksynä julkaistiin suomeksi peräti kaksi

kumpaakaan. Se, että politiikasta

Žižekin teksteistä koostettua kirjaa: Hanna Kuu-

on pyritty häivyttämään vastakkain-

selan ja Kimmo Jylhämön Politiikkaa, idiootti - Vas-

asettelut, pahentaa vielä tilannetta.

takkainasetteluja Žižekin kanssa sekä Janne Portti-

Emme kuitenkaan voi jäädä odotte-

Pehmeä vallankumous - psykoanalyysi, taide,
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Teksti leif sundström
Kuvitus pauli kervinen

Euroopan laskukausi
Professori Walter
Laqueur esittää
kiistanalaisia näkemyksiä
siirtolaisuudesta
ja muslimeista.

Eurooppa kohtaa seuraavien vuosikymmenien aikana vakavia kriisejä, joihin se ei
näillä näkymin kykene tehokkaasti vastaamaan. Siten sen edessä on pitkä laskukausi, jonka aikana sen muoto tulee radikaalisti
muuttumaan, uskoo maailmankuulu historioitsija Walter Laqueur. Hänen kirjansa Euroopan viimeiset päivät on herättänyt paljon
keskustelua niin Euroopassa kuin muuallakin. Suomenkielisen painoksen ilmestymisen aikoihin Laqueur kertoi näkemyksistään
asuinpaikastaan Washingtonista.
Useissa maissa ja maanosissa elänyt, natsien
juutalaisvainoja aikoinaan paennut Laqueur
ilmiselvästi tuntee syvää myötätuntoa Eurooppaa kohtaan ja on huolissaan sen kohtalosta.
Euroopan suurimpana uhkana Laqueur näkee alkuperäisväestön alhaisen syntyvyyden ja
siitä aiheutuvan väestön vähenemisen sekä toi-

saalta hallitsemattoman maahanmuuton jatkumisen. »Euroopassa ei ole huomioitu maahanmuuttajien huomattavasti korkeampaa
syntyvyyttä, mikä takia väestöpohja muuttuu
nopeammin kuin on haluttu myöntää. Eivätkä
monet toisen tai edes kolmannen polven maahanmuuttajista tunne yhteyttä asuinmaahansa», Laqueur sanoo.
Maanosamme kehityskulku on jo jossain
määrin peruuttamaton, sillä toisen polven
maahanmuuttajat muodostavat jo merkittävän vähemmistön monissa maissa. Varsinkin
islamilaisista maista tulevien maahanmuuttajien syntyvyys on paljon kantaväestöä suurempi. Kaukana tulevaisuudessa häämöttää
joidenkin alueiden islamilaistuminen, johon
Laqueur suhtautuu peittelemättömän kriittisesti. Islamin hienoimmat traditiot ovat hänen tiedossaan, mutta ne eivät tällä hetkellä
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ole Euroopassa vallitsevia. Laqueurin huomion kohteena ovat radikaalin islamismin lisäksi
gettoutuminen, jengiytyminen ja koulunkäynnin epäonnistuminen, mitkä tekevät sulautumisen vaikeaksi. Laqueur ei kiihota ketään
vastaan, mutta esittää tilastoihin vedoten, että maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ytimessä ovat muslimit.

Euroopan asema maailman napana
saattaa olla lopullisesti mennyttä, mutta
sen sisäinen rauha voi silti säilyä.

Naiivi Eurooppa

»Ottaessaan jatkuvasti vastaan ihmisiä, jotka
eivät halua sopeutua länsimaiseen kulttuuriin,
eurooppalaisten olisi hyväksyttävä, että heidän
oma elämäntapansa ei säily ennallaan», Laqueur toteaa kylmästi. »Kyseessä ei kuitenkaan
ole demokraattinen päätös, vaan hallitsematon hyppäys, jossa kantaväestön mielipidettä ei
ole kysytty. Jos maahanmuuttoa ei oteta hallintaan, niin populistiset ja muukalaisvastaiset, tai jopa fasistisluonteiset liikkeet tulevat
väistämättä vahvistumaan», Laqueur varoittaa.
Merkkejä tästä kehityksestä on jo nähtävissä
eri puolilla Eurooppaa.
Euroopan viimeisissä päivissä Laqueur kritisoi ihmisoikeusjärjestöjä ja sosiaalitukijärjestelmiä hämmentävänkin suorasukaisesti.
Hän myös katsoo Euroopan älymystön osoittaneen selkärangattomuutta ja poliittisen eliitin
lyhytnäköisyyttä maahanmuuttoon liittyvien
ongelmien edessä. »Siitä mikä aluksi oli vain
pieni ongelma, on muodostunut eräs tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä», hän väittää
kirjassaan. »Edessä onkin uuden suhteen etsiminen, johon kuuluu ainakin jonkinlainen
myöntyväisyyspolitiikka etenkin islamin suhteen». Muuten radikalismin suosio voi edelleen nousta ja ristiriidat kärjistyä.
Laqueur on tietoinen ikääntymisen aiheuttamista ongelmista ja siitä, että vierasta työvoimaa tarvitaan useissa Euroopan maassa.
Taloudellinen taantuma tekee kuitenkin siirtolaisten sulauttamisesta entistä vaikeampaa,
ja maahanmuuttajien työttömyys on suurta lähes kaikkialla. Laqueur esittää, että maahanmuuttajat pitäisi heti ohjata tuottavaan työhön, mutta myöntää samalla, että nykyisessä
taloustilanteessa se on entistä vaikeampaa.
»Onnistuneelle maahanmuuttopolitiikalle ei tällä hetkellä löydy mallia mistään päin
maailmaa», hän toteaa. Euroopan tilannetta
hän pitää kuitenkin erityisen ongelmallisena,
koska monet maanosan maat ylläpitävät kalliita ja anteliaita sosiaalipalveluja, jotka houkuttelevat kouluttamattomia siirtolaisia. Aikoinaan siirtolaisten oli sopeuduttava pakon
edessä, nykyisin sopeutumista edellytetään
nimenomaan alkuperäisväestöltä. »Vertailu

Laqueur muistuttaa, että pelissä ovat ihmisoikeuksien lisäksi kansainväliset suhteet ja
lait. Tästä huolimatta hän katsoo Euroopan
suhtautuvan maahanmuuttajiin naiivisti ja
unohtavan oman etunsa yrittäessään noudattaa kansainvälisiä lakeja.
»Todellisia poliittisia pakolaisia, joita kansainväliset lait koskevat, on varsin vähän. Ei
ole olemassa kansainvälistä lakia, joka velvoittaisi ottamaan vastaan rajoittamattoman
määrän taloudellisista syistä muuttavia ihmisiä. Aasian maat ottavat vastaan hyvin vähän
maahanmuuttajia, vaikka joissakin niistä on
jopa korkeampi elintaso kuin Euroopassa keskimäärin.»
On yleisesti tiedossa, että maahanmuutolla
voi olla positiivisia vaikutuksia ja monet siirtolaisryhmät ovat antaneet suuren panoksen
uusien kotimaidensa talouteen ja kulttuuriin. Laqueurkin toteaa, että muuttoliikkeet
eivät välttämättä ole pahasta: »Ihmiskunnan
historia on muuttoliikkeiden historiaa. Ongelmana ovat siirtolaiset, jotka eivät halua sulautua uuteen kotimaahansa, vaan pitävät kiinni
arvoistaan ja tavoistaan, vaikka ne eivät sovi
eurooppalaisiin yhteiskuntiin, tai ovat jopa
niiden lakien vastaisia».

Tietokulma
Saksalaissyntyinen Walter Laqueur
on yksi tunnetuimpia lähihistorian tulkitsijoita ja häntä pidetään poliittiseen
väkivaltaan keskittyvän tutkimusalan
yhtenä perustajista. Hän on toiminut
professorina useissa yliopistoissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa sekä
kirjoittanut kymmeniä teoksia, jotka käsittelevät muun muassa terrorismia, fasismia, antisemitismiä, sionismia ja yleistä
1900-luvun Euroopan historiaa. Euroopan
viimeiset päivät on hänen ensimmäinen
suomennettu teoksensa

Maahanmuuton malli puuttuu
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Yhdysvaltojen kanssa on hedelmätöntä, sillä
USA:han saapuu ennen kaikkea latinalaisamerikkalaisia, jotka ovat kulttuurisesti kohtuullisen lähellä maan kantaväestöä. Maahan
tuullut muslimiväestö on puolestaan ollut keskimäärin varsin koulutettua.»

EU:sta ei ole pelastajaksi
Hyvinvointivaltion tehottomuus, maanosan
taloudellisen kilpailukyvyn heikkeneminen ja
Euroopan unionin kyvyttömyys kohdata ongelmat täydentävät Laqueurin synkkää kuvaa
Euroopan tulevaisuudesta. Hänen mielestään
Euroopan unionin sisällä kansallisvaltioiden
etu on aina etusijalla yhteiseen etuun nähden,
mikä on lamauttanut sen kehityksen. »Eurooppa ei kykene toimimaan tehokkaasti edes
paikallisissa kriiseissä, kuten Balkanilla nähtiin. Unionin yhteinen ulkopolitiikka on vielä kaukainen haave puhumattakaan yhteisistä
sotavoimista, jotka suurvallalla on aina oltava
ollakseen uskottava kansainvälinen toimija».
Laqueur suhtautuu kirjassaan lähes pilkallisesti käsityksiin Euroopasta »moraalisena
suurvaltana», joka olisi mallina muille. Hän
katsoo, että maailmanpolitiikassa ihmisoikeuksia puolustetaan viime kädessä uskottavan
sotakoneiston kautta. Koska Euroopalla ei ole
uskottavia yhteisiä keinoja puuttua maailman
kriiseihin, sen painoarvo maailmanpolitiikassa väistämättä heikkenee.
Synkistä arvioista huolimatta Laqueur väläyttelee kirjassaan pieniä toivon kipinöitä.
Euroopan asema maailman napana saattaa
olla lopullisesti mennyttä, mutta sen sisäinen rauha voi silti säilyä. Ehkä jonain päivänä maanosan uudet asukkaat kokevat todella
olevansa eurooppalaisia, ovat ylpeitä siitä ja
omaksuvat sen arvot sekä elämäntavan, joita
Laqueur kaikesta huolimatta pitää säilyttämisen arvoisina.

Kirjoittaja on Walter Laqueurin teoksen
Euroopan viimeiset päivät (Art House 2009)
suomentaja.
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Karhusymboliikkaa
ja

hikoilumajoja
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Suomen intiaaniyhdistyksen puheenjohtaja Riku Hämäläinen valmistelee
väitöskirjatyötä tasankointiaanien kilvistä. Vaikka kiinnostus Pohjois-Amerikan
intiaanikulttuureihin on ollut Suomessa varsin laajaa, akateeminen tutkimus
on yleistynyt vasta viime vuosikymmeninä. Ensimmäinen maisterinväitöskirja
pohjoisamerikkalaisista tuohikanooteista ilmestyi kuitenkin jo vuonna 1753.
Filosofian lisensiaatti Riku Hämäläisen kiinnostus intiaanikulttuureihin juontaa
juurensa lapsuuteen, kirjoihin ja elokuviin.
Hän ei kuitenkaan unohtanut intiaaneja aikuistuttuaan, vaan hakeutui alalle, jossa pääsi
tutkimaan intiaanikulttuureita. »Olen usein
sanonut, että lapsuudessa kaikki pikkupojat
ovat jossain vaiheessa kiinnostuneita intiaaneista, mutta myöhemmin tilalle tulee muita
kiinnostuksen kohteita. Itse en kai sitten ole
koskaan aikuistunut.»

Museoiden aatehistoriasta
saunan lauteille
Hämäläinen on keskittynyt tutkimuksessaan
tasankointiaaneihin. Hän teki lisensiaatintyönsä tasankointiaanien kilvistä ja jatkaa väitöskirjatyötään saman aiheen parissa. »Tutkin
kilpien käyttöä menneinä aikoina, tutkimusaineistonani ovat etnografiset kirjoitukset ja
museokokoelmissa säilyneet kilvet.»
Vierailut museoissa eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ovat olleet omanlaisiaan
seikkailuja. Kokemukset ovat vaihdelleet vanhanaikaisista, hämäristä kokoelmakaapeista
viimeisintä teknologiaa hyödyntäviin tutkijatiloihin. Tutkijan vastaanottokin on vaihdellut
kaiken mahdollisen avun tarjoamisesta suoranaiseen tutkimustyön estämiseen. Valtaosa
yhteistyöstä on ollut positiivista, ehkä siksikin, että Hämäläinen on voinut vastavuoroisesti antaa museoille hyödyllistä tietoa heidän
kokoelmistaan. »Olen löytänyt yhden kateissa olleen esineen, tunnistanut erään merkittävän esineen ja yhdistänyt sen tärkeään lähdeaineistoon, mikä on jäänyt muilta tutkijoilta
huomioimatta.»
Museokokoelmia tarkasteltaessa lähdekriittisyys ja museologiset kysymykset ovat nousseet tärkeäksi osaksi tutkimusongelmaa. »Olen
joutunut kysymään itseltäni, mitä museoissa
olevat esineet itse asiassa pystyvät meille ker-

tomaan. Kun esineiden alkuperä on usein tuntematon, kuinka tällaista aineistoa voi ylipäätään käyttää ja millaisia johtopäätöksiä siitä
pystytään tekemään?» Hämäläinen mietiskelee. Näin ollen etnografisten kokoelmien historia, koko museolaitoksen alkuperä ja kokoelmien keräämisen aatehistoria ovat vaatineet
omat pohdintansa.
Ulkomaisten museoiden työntekijät ovat
olleet monesti yllättyneitä siitä, kuinka näinkin kaukaisesta maasta kuin Suomesta on lähdetty tutkimaan intiaanikulttuureja. Etäisyys
voi olla toisinaan näennäistä. Hämäläinen
on kyennyt vetämään omista tutkimuskohteistaan laajempia linjoja jopa suomalaiseen
muinais- ja nykykulttuuriinkin. Hämäläisen
väitöskirjatutkimus on tarkentunut kilpien
karhusymboliikkaan. Hän on kiinnostunut
intiaanien karhukultista, karhuseremonioista ja niiden merkityksistä uskontoekologisesta
näkökulmasta. »Karhuseremonioita on esiintynyt kautta pohjoisen pallonpuoliskon aina
Suomea myöten.»
Lisäksi Hämäläinen on tutkinut intiaanien
hikoilumajarituaalia. Perinteisen rituaalisen
puhdistautumisen lisäksi hän näkee hikoilukylvyn siirtymänä arkimaailman tai -elämän ja
symbolisen maailman välillä. »Mielestäni tämä auttaa ymmärtämään hikoilukylvyn rituaalisen puhdistumisen merkitystä. Tarkoitukseni
on avartaa tätä näkökulmaa myös suomalaisen
saunan tutkimukseen.»
Hämäläinen on laatinut karhu- ja hikoilumajarituaaleista artikkeleita kansainvälisiin
julkaisuihin ja odottaa mielenkiinnolla, millaisen vastaanoton ne saavat.

Arvostettu suomalainen tutkimus
Hämäläinen toimii Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen amanuenssina. Hän on
pitänyt intiaanikulttuureihin ja -uskontoihin
liittyviä luentosarjoja sekä erillisiä luentoja.

»Muun muassa uskontotieteen rituaalikurssilla olen luennoinut intiaanien hikoilumajariitistä ja maailman uskontoperinteiden kurssilla
uskonnosta ja sukupuolesta Pohjois-Amerikan
intiaaneilla.» Keväällä 2008 pidetty pitkä luentosarja Pohjois-Amerikan intiaanien uskontoperinteistä sai useat opiskelijat innostumaan
aiheesta.
Vuonna 2004 ilmestyi Hämäläisen toimittama kirja Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot.
Kirjoituksia perinteestä, muutoksesta ja jatkuvuudesta.
Tämä on ensimmäinen suomalaisten tutkijoiden suomeksi kirjoittama teos intiaanien uskontoperinteistä. »Yksi kirjan tavoitteista on edistää intiaanitutkimusta Suomessa»,
Hämäläinen kommentoi. Hänen mielestään
Pohjois-Amerikan intiaaneihin liittyvän akateemisen kiinnostuksen vähäisyys on hämmästyttävää siihen nähden, että Suomella on
ollut jo Uuden Ruotsin ajoista lähtien kontakteja alueen alkuperäiskansoihin. Ensimmäinen intiaaneihin liittyvä akateeminen opinnäytetyö on vuodelta 1753.
Pehr Kalm matkusti 1700-luvun puolivälissä Pohjois-Amerikan koillisosiin ja kuvaa
päiväkirjamerkintöihin pohjautuvassa matkakirjassaan myös paikallisten intiaanien tapoja.
Sittemmin Kalm toimi Turun Akatemian professorina ja ensimmäinen hänen johdollaan
julkaistu maisterinväitöskirja käsitteli pohjoisamerikkalaisia tuohikanootteja. »Anders Chydeniuksen työ perustuu Kalmin kokemuksiin
ja siinä pohditaan, voitaisiinko vastaavanlaisia
veneitä ryhtyä valmistamaan myös Ruotsissa
ja Suomessa.»
Yleistajuisia tietokirjoja Pohjois-Amerikan
intiaanikulttuureista on julkaistu Suomessa harvakseltaan vuosikymmenten kuluessa,
mutta intensiivisempi akateeminen tutkimus
on alkanut 1980-luvun lopulla. »Alunperin
tutkimus on nojannut pitkälti historiantutki-
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muksen perinteisiin, mutta näkökulmat ovat
nyttemmin laajentuneet uskonnon- ja kulttuurintutkimuksen sekä kirjallisuudentutkimuksen suuntaan. Historiantutkimukseenkin
on otettu mukaan etnohistoriallinen metodi»,
Hämäläinen selvittää.
Suomalainen intiaanitutkimus on kansainvälisestikin arvostettua ja tutkijat ovat saavuttaneet
mainetta maailmalla. Tampereen museokeskus
Vapriikin Sitting Bull -näyttelyn esittelylehtisessä Tampereen museotoimen johtaja Toimi Jaatinen toteaa, kuinka suomalaisen tutkimuksen
korkea taso oli hyvin myös näyttelyn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tiedossa.

Kiinnostus kasvaa
Hämäläinen on vuonna 1977 perustetun Suomen intiaaniyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja sekä yhdistyksen julkaiseman Kajo`-lehden päätoimittaja. Riippumaton yhdisys on
tarkoitettu kaikille Amerikan alkuperäiskansojen historiasta, kulttuurista ja nykypäivästä
kiinnostuneille. »Pyrimme edelleen, yhdistyksen ensimmäisen jäsentiedotteen mukaisesti, yhdistämään niin intiaanien oikeuksista kuin heidän käsitöistäänkin kiinnostuneita
ihmisiä,» Hämäläinen valottaa. Yhdistyksen
ajatuksena on tehdä tunnetuksi Amerikan alkuperäiskansoja, edistää yhteistyötä intiaanikansojen kanssa ja tukea näiden kansojen toimintaa heidän oikeuksiensa tunnustamiseksi
ja kulttuurinsa säilyttämiseksi. Hämäläinen
nimeää yhdistyksen tavoitteeksi myös PohjoisAmerikan alkupeäiskulttuureihin kohdistuvan
mielenkiinnon lisäämisen Suomessa.

»Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
levittää asiallista tietoa Amerikan alkuperäiskansoista julkaisutoiminnalla ja järjestämällä erilaisia esitelmätilaisuuksia ja
kursseja.»
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Kajo`lehti on ainoa alansa erikoislehti Suomessa.
Lehti päätettiin perustaa yhdistyksen täytettyä kaksikymmentä vuotta. Lehden sisältö
pyritään suunnittelemaan siten, että jokaisessa numerossa olisi sekä ajankohtaisia että
ajattomia aiheita. »Vuosien varrella julkaistut artikkelit ovat ovat käsitelleet esimerkiksi
intiaanien ja eskimoiden taidetta, intiaanien nykykirjallisuutta, tarinankerrontaperinnettä, historiaa, uskontoja, sodankäyntiä,
nykypäivän ongelmia, uussamanismia, intiaanisanaston käyttämisen ja kääntämisen
ongelmia, Grönlannin eskimoiden arkipäivää, muinaista mayakulttuuria ja klassisen
mayakulttuurin romahdusta, kasvilääkinnän uranuurtajan Alfred Vogelin yhteyttä
keskilännen lakota-intiaaneihin sekä uusimpia arkeologisia löydöksiä mayojen muinaisesta kaupungista Cancuenista.»
Tämän vuoden ensimmäisestä numerosta
tehtiin Sitting Bull -teemanumero, joka on
samalla Vapriikin virallinen näyttelyjulkaisu. Hämäläinen toimi näyttelyn yhteydessä
pidetyn intiaaniluentosarjan päätoimisena
luennoitsijana. »Lähes jokaisella luentokerralla osa kuulijoista joutui jäämään täyden
luentosalin ulkopuolelle. Kiinnostus intiaanikulttuureja kohtaan on edelleen yllättävän
suurta», Hämäläinen summaa.

Ääniä reservaateista
FT Rani-Henrik Andersson toteaa teoksensa Lakotat. Kotkan ja biisonin kansa esipuheessa, että suomalaisten kiinnostus intiaaneja kohtaan on ollut
yleisesti ottaen laajaa, mutta se on kohdistunut
useinmiten elokuviin ja sarjakuviin. Kun Anderssonin lakota-intiaanien parissa vuonna 1890 levinnyttä
henkitanssiliikettä käsittelevä englanninkielinen
väitöskirjatyö tarkistettiin vuonna 2003, myös intiaanikulttuureja koskeva akateeminen tutkimus oli
hiljalleen lisääntymässä. Andersson, joka oli opiskellut lakotojen kieltä ja vieraillut reservaateissa, arveli,
että hänen tutkimusmateriaalistaan saisi myös suomenkielisen yleisesityksen tämän siouxien läntisen
haaran elämästä. Teoksen ajallinen painopiste on
1800-luvun jälkipuoliskolla, suurten intiaanisotien
vaiheissa, mutta Andersson on kehystänyt tarinaansa niin alkumyyttisillä kertomuksilla biisonikansan
synnystä kuin 2000-luvun kiistoilla Yhdysvaltain
urheiluseurojen käyttämistä intiaanilogoista.
Anderssonin etnohistorialliseksi kutsutun lähestymistavan ajatuksena on intiaanien näkökulman
esiin tuominen perinteisen valkoisen miehen näkökulman ohessa ja sijasta. Tämä lienee tutkijalle melkoinen haaste ja itse olisin kaivannut teokseen ehkä
vieläkin avoimempaa ja lähdekriittisempää otetta.
Silti kirjassa on onnistuttu kuvaamaan varsin monipuolisesti erilaisia kulttuurin ja elämän osa-alueita
lakotojen päällikköjärjestelmistä ja sodankäyntitaktiikoista elinkeinoihin, perheeseen, uskontoon
ja koulutukseen. Monitasoiseen ja -mutkaiseen keskusteluun Yhdysvaltain värikkäästä historiasta Lakotat antaa varmasti oman lisänsä. SV
Lakotat. Kotkan ja biisonin kansa, Rani-Henrik Andersson, 397 sivua, SKS 2009.
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Murhe ei vanhene koskaan
Lukeminen ei koskaan ole ollut näin helppoa. Uudessa kotimaisessa kaunokirjallisuudessa on kaksi teemaa: keski-ikäisen miehen kriisi ja nuoren naisen eroottiset seikkailut. Jos oikein lykästää, käsiin
voi eksyä romaani keski-ikäisen miehen eroottisista seikkailuista
tai nuoren naisen kriisistä. Jos jaksamme takakantta pidemmälle,
esiin astuu kuvaus keski-ikäisen miehen kriisistä tai nuoren naisen
eroottisista seikkailuista. Kustantamon mainospuffiin voi lisä-

Ennen pitkää eksoottinen
eläin joutuu kriisiin tai
eroottisten seikkailujen
pyörteisiin.

tä kolme huutomerkkiä, jos kyseessä ovatkin keski-ikäisen naisen
eroottiset seikkailut tai nuoren miehen kriisi, jolloin… niin ja aivan

tai paiskaamalla hänet seinään. Ihminen voi kuolla vahingossa

niin. Selväksi kävi, sanoi vesiselvä ja selvisi vedestä.

liikenneonnettomuudessa – parhaimmillaan tällaisia onnetto-

Jos romaanissa seikkailee eksoottinen eläin, tiedämme, että tä-

muuksia on neljä yhdessä romaanissa – mutta esimerkiksi myös

mä on nyt sitä fantasiaa. Koska lukija tietää kaiken, ennen pitkää

siten, että äiti pudottaa vauvan kiviportaalle, poika tönäisee tytön

eksoottinen eläin joutuu kriisiin tai eroottisten seikkailujen pyör-

vesiliukumäen kaidetta vasten, metsässä juoksija saa tikun sil-

teisiin. Summa summarum, eo ipso, mutatis mutandis sekä ennen

määnsä ja sitä kautta aivoihinsa, nuori mies tönäisee tyttöystävää

kaikkea hokkuspokkus: »Hoc est enim corpus meum» – tämä on mi-

niin, että tämä kierii portaat alas ja kuolee, äiti istuu jalka ojennet-

nun ruumiini, sanoo kirjailija. Lukija on siis sijaiskärsijän sijaiskärsi-

tuna, lapsi kompastuu, törmää seinään ja taittaa niskansa. Silpo-

jä. Kaikki kärsivät, totesi norsukin kaltereiden välistä.

misessa ihmiseltä voidaan leikata kieli tai häneltä voidaan iskeä
kirveellä sormi, henkilö voi mukiloida toisen tajuttomaksi lyömällä

Vaikka jättäisimmekin kuolleet rauhaan, rauhaan ei jätä se ajatus,

häntä kivellä päähän tai ilman sitä (jolloin lukija voidaan jättää jän-

että kaikki kotimainen kauno- on ahdistuskirjallisuutta. Seksi ei ole

nittämään, kuoliko asianomainen).»

koskaan kivaa, elämä haisee, kengät puristavat ja aikansa tuijoteltuaan päähenkilö siirtyy puurosta velliin, josta takaisin puuroon.

Mitä tähän voi lisätä ja miksi? Murhe ei vanhene koskaan. Joka
uusia muistelee, sitä kivellä päähän?

Lukija jännittää, katkeaako kengästä korko, onko samppanja liian
lämmintä, viekö joku taksin nenän edestä ja onko hovimestari sit-

P.S. Kuin silloin ennen. Hesaris-

tenkin syyllinen. Päähenkilö inhoaa itseään ja äitiään, joka inho-

sa (4.2.2010) kuvataiteilija Osmo

aa miestään, joka inhoaa sekä lapsiaan että vanhempiaan, jotka

Rauhala syyttää suomalaisen

inhoavat kaikkia, jotka käyvät ovesta tai televisiosta. Kaikki voivat

taidemaailman neljän koplaa

pahoin paitsi pahoinvointi.

mafiaotteista: »kuppikun-

Romaani on siis aina päähenkilönsä tunnustus: elämä on saman-

taan» kuuluvat entinen mu-

laista kuin elämä muissa romaaneissa. Hieman soditaan, vähän pur-

seonjohtaja, entinen pääin-

jehditaan, sitten sidotaan mastoon, jonka jälkeen rauhoitutaan

tendentti, entinen johtaja ja

saarella väärien huvitusten parissa, kunnes palataan kotaan, teu-

entinen kuvataidekriitikko.

rastetaan kilpakosijat ja aloitetaan tylsä arki kotilieden loimutessa

Lisäksi Rauhala kritisoi Hesarin

siinä jossakin sangen ärsyttävästi. Kaikki etsivät jotakin ja joku eh-

entistä linjaa kuvataidearviois-

kä kaikkea. Tai sitten prinssi saa prinsessan kera puoli valtakuntaa

sa. Parempi myöhään kuin sil-

ja tympeästi myhäilevän kuninkaan sietäisikin jo kuolla pois sieltä

loinkaan?

taustalta tassuttelemasta. Kuninkaanmurhasta puheen ollen: koska väkivalta on helpoin vallan muoto, romaanissa sopii kuolla kerran, kaksi, kolme, neljä… tai monta kertaa.
Sitten seuraakin palkintokausi eli »kirjallinen syksy», joka muistuttaa mieliin Ville Vallgrenin sanat ryyppyjen määrästä: yks on
vähä, kaks on hyvä, kolme on liian vähä. Toimittajat arvuuttelevat,
kuka saa ja kuka ei, kunnes sanovat, että minähän sanoin. Lopuksi
sopiikin lainata Liisa Steinbyn puhetta Finlandia-palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuudessa 12.11.2009:
»Kuolemien ja pahoinpitelyjen kirjo on suuri. Itsemurhan voi
tehdä esimerkiksi hirttäytymällä, hukuttautumalla tai ampumalla, murhan tai tapon veitsellä, tyynyyn tukehduttamalla tai pillereillä, työntämällä ihmisen alas jyrkänteeltä tai ulos ikkunasta

Jouni Avelin on
Kulttuurivihkojen
toimittaja ja
uusturkulainen
ilonpilaaja.
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Arabiasta suomentanut marko juntunen
Kuvitus heikki rönkkö
kaunokirjallisuus kulttuurivihkot.fi

Novelli

Carlos Fuentesin
painajaiset
Mies oli Irakissa nimeltään Salim Abdul
Husain. Hän työskenteli kaupungin puhtaanapitolaitoksella ryhmässä, joka oli laitoksen
johtajan komennuksesta passitettu siivoamaan
kaupungin katuja pommi-iskujen jäljiltä.
Kuollessaan Hollannissa vuonna 2009 mies
tunnettiin toisella nimellä: Carlos Fuentes.
Eräänä tavanomaisen synkeänä päivänä Salim lakaisi työtovereineen korttelitoria, jonka
tuntumassa oli räjäytetty bensiinirekka. Hän
oli tympääntynyt ja vastentahtoinen iljettävän
tehtävän edessä; kanat, kasvikset, hedelmät ja
ihmiset olivat palaneet tuhkaksi. Miehet työskentelivät varovaisin ottein ja katsoivat tarkkaan, ettei jätteen joukkoon jäisi ruumiinosia.
Samalla heidän katseensa kuitenkin hakivat
koskematonta lompakkoa, kultaketjua, sormusta tai rannekelloa, joka oli jo lakannut
mittaamasta aikaa. Toisin kuin työtoverinsa,
Salim ei ollut onnistunut löytämään mitään
tavallista arvokkaampaa. Rahaa hän totta vie
tarvitsi, sillä aikeissa oli ostaa viisumi Hollantiin ja hankkiutua lopullisesti eroon tuon
helvetin tulesta. Päivän ainokainen saalis oli
miehen sormi, johon oli pujotettu kaunis ja
arvokkaan näköinen hopeasormus. Salim astui
sormen päälle, kumartui varovaisesti ja kiskaisi
kuvotuksen vallassa sormuksen irti sormesta.
Hän ihasteli hetkisen siihen upotettua jaloki-

veä mutta päätyi lopulta siihen, ettei myisikään
aarretta. Kenties hän tunsi jonkinlaista kätkettyä henkistä yhteyttä sormukseen.
Hakiessaan turvapaikkaa Hollannista hän
ilmoitti, että anoisi samalla nimenmuutosta.
Salim Abdel Husain olisi vastedes Carlos Fuentes. Maahanmuuttoviraston kuulustelijalle
hän perusteli toivettaan sillä, että pelkäsi radikaalimuslimien kostotoimia. Anomuksessaan Salim oli näet maininnut toimineensa
tulkkina Yhdysvaltain armeijalle ja pelännyt
tulevansa murhatuksi maanpetturina. Sopivan
vierasperäisen nimen löytäminen oli osoittautunut hankalaksi ja niinpä Salim oli katsonut
parhaaksi kääntyä Ranskassa asuvan serkkunsa puoleen. Hän oli soittanut tälle matkapuhelimellaan suoraan maahanmuuttoviraston
toimistosta. Serkku oli istunut kerrostalohuoneistossaan ja oli puhelimen soidessa imaisemassa sauhuja hassisätkästään. Hän oli vastannut nauruaan pidätellen, että Euroopassa
oli toki sata kertaa suotuisampaa olla nimensä puolesta senegalainen tai kiinalainen kuin
arabi. Siinä ei tosin olisi tolkkua, että Salimista tulisi Jack tai Steven, tai mitään mikä
haiskahtaisikaan eurooppalaiselta. Serkku oli
ehdottanut hieman ristiverisempää nimeä,
jonka alkuperä olisi Kuubassa tai Argentiinassa, nimeä, joka sopisi kärähtäneen ohra-

leivän väriselle tyypille. Puhelun aikana serkku
oli selaillut keittiössään sanomalehtipinoa ja
muistanut että kaksi päivää aikaisemmin kirjallisuusartikkelissa, josta hän ei ymmärtänyt
paljoakaan, oli mainittu espanjalaisen kuuloinen nimi. Salim oli kiittänyt serkkuaan lämpimästi ja toivottanut tälle onnellista elämää
suurenmoisessa Ranskanmaassa.
Carlos Fuentes mieltyi uuteen nimeensä.
Hän viihtyi erinomaisesti viehättävässä Amsterdamissa eikä tuhlaillut aikaansa vaan osallistui välittömästi hollannin kurssille ja vannoi, ettei vastedes puhuisi sanaakaan arabiaa
ja karttaisi visusti arabien seuraa. »Riittää jo se
kurjuus ja takapajuisuus ja kuolema ja paska ja
kusi ja kamelit», hän puhisi. Uuden elämänsä
ensimmäisenä vuotena Fuentes esitti kaikesta
kysymyksiä ja hämmästelyjä ja rinnasti uudet
näyt aina kotimaahansa. Kaduilla kuljeskellessaan hän saattoi mutista kateellisena: »Katso
miten puhtaita niiden kadut ovat! Mikä putipuhdas vessanpönttö! Miksemme me syö niin
kuin ne? Miksi meillä päin ruokaa kauhotaan
kuin hengen hädässä? Jos tuo tyttö astelisi paljaine reisineen tuollaisessa minihameessa Bab
al Sharqin aukiolla, hän katoaisi välittömästi. Kymmenen metriä ja maa nielaisisi hänet.
Miksi niiden puut ovat niin vihreitä ja puhtaita, peseekö joku ne joka päivä? Miksi me
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emme ole yhtä rauhanomaisia kuin ne? Me
asumme sikoläteissä, mutta niiden kodit ovat
lämpimiä, turvallisia ja täynnä värejä. Miksi ne kohtelevat koiria kuin ihmisiä? Miksi
me runkkaamme kaksikymmentäneljä tuntia
vuorokaudessa? Miten me saisimme pystyyn
samanlaisen hallituksen kuin niillä?» Carlos Fuentes hämmästeli kaikkea vessapaperin
pehmeydestä pelkillä turvakameroilla suojattuun parlamenttirakennukseen, mutta tunsi
samalla itsensä nöyryytetyksi.   
Fuentesin elämä kulki suunnitelmien mukaisesti. Jokainen päivä hautasi menneisyyden
ja entisen minän yhä syvemmälle. Hän ei väsynyt ivaamaan siirtolaisia ja ulkomaalaisia, jotka eivät kunnioittaneet hollantilaisten sääntöjä
ja jotka tuntuivat valittavan kaikesta mahdollisesta. Fuentes piti heitä vammaisina aavikkorottina. Ne työskentelivät luvatta ravintoloissa,
eivät maksaneet veroja eivätkä kunnioittaneet
ainuttakaan maan lakia. Todellisia kivikauden
villejä, jotka inhosivat hollantilaisia, niitä jotka
kuitenkin ruokkivat ja majoittivat heidät. Hän
tunsi olevansa ainoa, joka ansaitsi tulla adoptoiduksi tuohon armeliaaseen ja suvaitsevaiseen maahan. Fuentesin mielestä Hollannin
hallituksen tuli karkottaa jokainen hollannin
kieltä taitamaton ja jokainen ulkomaalainen,
joka käveli punaisia päin tai rikkoi pienimmistä pienintäkin sääntöä. »Sellaiset paskokoot sinne paskahuussimaihinsa», Fuentes
ajatteli.
Opittuaan ennätysajassa hollannin kielen ja
yllätettyään kaikki tuttavansa Carlos Fuentes
paiski töitä, maksoi veronsa ja kieltäytyi vastaanottamasta avustuksia. Fuentesin ponnistelut sopeuttaa mielensä ja sielunsa hollantilaiseen yhteiskuntaan saavuttivat kohokohtansa
hänen voitettuaan itselleen hyväsydämisen
hollantilaisen tyttöystävän, joka rakasti ja
kunnioitti häntä. Nainen painoi yhdeksänkymmentä kiloa ja oli lapsenpiirteineen kuin
piirroselokuvasta poimittu.

Fuentes pyrki kohtelemaan naista kuin
kuka tahansa vapautunut ja ymmärtäväinen
länsimainen mies, jopa paremminkin. Tuntemattomille Funetes esitteli itsensä meksikolaiseksi, jonka isä oli muuttanut maasta ja
työskennellyt Irakissa öljy-yhtiön insinöörinä.
Carlos kuvasi mielellään irakilaiset takapajuiseksi ja hyökkääväksi kansaksi, joka ei tiennyt
mitä inhimillisyys tarkoittaa. »Ne ovat joukko
villejä heimoja», hän tapasi sanoa.
Avioituminen hollantilaisnaisen kanssa,
hyvä kielitaito ja osallistuminen lukuisille
hollannin kulttuuria ja historiaa käsitteleville
kursseille, tasainen työnteko ja rikkeistä puhtaat paperit sallivat Fuentesin saada Hollanin
kansalaisuus hyvin nopeasti. Sellaisesta muut
siirtolaiset eivät saattaneet unelmoidakaan.
Carlos Fuentes päätti juhlistaa päivää jona sai
kansalaisuutensa joka vuosi. Hänestä tuntui,
että sekä veri että nahka olivat muuttuneet lopullisesti ja hänen keuhkonsa hengittivät nyt
todellista elämää. Vahvistaakseen tahtotilaansa hän hoki itsekseen: »Niin, tarjotkaa minulle
maa joka kunnioittaa minua, niin palvon sitä
lopun ikääni ja rukoilen sen puolesta.»
Asiat olivat hyvällä tolalla aina siihen saakka kunnes ongelmat nukkumisen kanssa ilmaantuivat ja kaikki »meni pirstaleiksi», tai
olisiko osuvampaa sanoa »toisin kuin ihminen, iänikuiset kielikuvat ja sananparret eivät
kulu loppuun»? Tuulet eivät puhaltaneet Fuentesille suotuisasta suunnasta. Unista ensimmäinen oli hyvin ahdistava: yhtäkkiä hän
ei enää kyennytkään puhumaan hollantia. Hän
seisoi hollantilaisen työnantajansa edessä, ahdistuneena ja kammottavan päänsäryn vallassa ja puhui irakinarabiaa. Herätessään hän oli
hiestä läpimärkä ja purskahti itkuun.
Fuentes oli siinä uskossa, että piina olisi
väliaikainen ja unet menisivät kyllä pian ohi.
Armoton pommitus kuitenkin jatkui. Kerran
uneen ilmaantui kurja synnyinkortteli ja joukko lapsia, jotka juoksivat hänen kannoillaan

ja tekivät pilkkaa hänen uudesta nimestään.
»Kahjo-Carlos, Jänishousu-Carlos, HinttiCarlos.» Yö yöltä unet muuttuivat yhä kammottavammiksi painajaisiksi. Eräänä yönä
hän uneksi räjäyttävänsä autopommin keskellä
Amsterdamia, sitten hän seisoi oikeussalissa
häpeissään ja katuvaisena. Tuomarit halusivat nöyryyttää häntä eivätkä sallineet hänen
puhua hollantia. Saliin kutsuttiin irakilainen
tulkki, joka lisäsi Fuentesin piinaa vaatimalla, ettei tämä puhuisi paksua ja käsittämätöntä
maaseudun murrettaan.
Fuentes alkoi viettää tuntikausia kirjastossa
tutkien unia käsitteleviä kirjoja. Ensimmäiseksi käsiin sattui Erich Frommin teos »Unohdettu kieli». Kirjailijan vaikeaselkoinen ajatuksenjuoksu ei miellyttänyt peruskoulunsa kesken
jättänyttä Fuenteisia alkuunkaan: »Mitä hevonpaskaa» hän ajatteli kirjaa selaillessaan.
Nukkuessamme olemme vapaampia kuin
valveilla ollessamme. Saatamme jopa muuttua
enkeleiden kaltaisiksi, koska todellisuuden lait
eivät kosketa meitä. Unessa välttämättömyydet
katoavat tehden tilaa vapaudelle. Egon olemassaolosta muodostuu ainoa ajatusten ja tunteiden referenssipinta.
Päätä kivisti. Fuentes laski kirjan käsistään.
Kuinka niin vapaita? Emmehän me hallitse
uniamme. Pötypuhetta. Hän kääntyi kirjastovirkailijan puoleen ja kysyi mahtoiko heillä
olla selkää ja yksinkertaista kirjaa unista. Virkailija ei tuntunut ymmärtävän kysymystä, tai
ehkä hän halusi osoittaa lukeneisuuttaan. Lopulta hän vihjasi kirjasta, joka käsitteli ravinnon ja unien suhdetta ja alkoi tarjota Fuentesille neuvojaan ja vinkkejään ja kehotti lopulta
vierailemaan toisessa kirjastossa, josta löytyisi
uniin erikoistuneita lehtiä.
Fuentesin vaimo oli pannut merkille miehensä kummallisen käytöksen etenkin tämän
aterioidessa ja käydessä levolle. Vessassakin
hän vaikutti käyvän eri aikoihin kuin aiemmin.
Fuentes ei koskenut enää lainkaan peruna-
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ruokiin vaikka aiemmin ne olivat kyllä maistuneet. Hän osti alituiseen siipikarjan lihaa
vaikka se oli kallista. Vaimo ei luonnollisesti
tiennyt sitäkään, että Fuentes oli lukenut juureksien syömisen aiheuttavan usein unia, jotka
liittyivät ihmisen menneisyyteen ja synnyinjuuriin. Kasvien juurten syöminen puolestaan
vaikutti eri tavoin kuin kala, joka eli vedessä, ja
hedelmät, jotka kasvoivat puissa. Fuentes istui
pöytänsä ääressä ja jauhoi suupalaansa kuin
kameli, hän oli nimittäin lukenut että perusteellinen pureskelu auttaa pääsemään eroon
painajaisista. Siipikarjan lihasta hän ei ollut
sen sijaan lukenut mitään, mutta kuvitteli silti, että taivaan linnut houkuttelisivat esiin vapaantuneempia ja onnellisempia unia.
Yrittäessään sopeuttaa unia uuteen elämäänsä hän huomioi jatkuvasti lukemansa.
Lopulta hän ymmärsi päämääränsä olevan
kauempana kuin pelkässä pyrkimyksessä päästä eroon painajaisistaan. Hänen oli pystyttävä hallitsemaan uniaan, muokkaamaan niitä,
puhdistamaan ne saastasta ja sopeuttamaan
ne nuhteettomaan hollantilaiseen elämäänsä. Unien oli opittava uuden maan uusi kieli,
jotta ne saattaisivat tuottaa uusia kuvia ja ajatuksia. Kaikki menneisyyden synkeät ja kärsivät kasvot saivat mennä. Niinpä Fuentes ryhtyi
lukemaan entistäkin ahkerammin nukkumisesta ja unien mysteereistä lähestyen asiaa
monista eri näkökulmista. Hän myös lakkasi
nukkumasta alasti ja vältti vaimonsa paljasta
pintaa. Hän alkoi pukeutua paksuun villatakkiin, mikä puolestaan aiheutti riidan vaimon
kanssa. Fuentes siirtyi nukkumaan olohuoneen sohvalle.»Alastomuus kiskoo uneksijan
lapsuuden maisemiin», hän oli lukenut.
Hän otti tavaksi peseytyä täsmälleen viisi
minuuttia puolen päivän jälkeen, ja kylpyhuoneesta tultuaan hän istuutui keittiön pöydän
ääreen nauttiakseen muutaman pisaran jasmiiniöljyä. Ennen nukkumaanmenoa hän kirjoitti muistilapulle rauhoittavat ruoka-aineet,

jotka seuraavana päivänä olisi ostettava. Fuentes ei saavuttanut kummoisiakaan tuloksia
runsaan kuukauden kuluessa. Miehellä totisesti riitti malttia ja voitontahtoa. Ajan myötä
hän alkoi suorittaa salamyhkäisiä rituaaleja:
värjäsi hiuksensa ja varpaankyntensä vihreiksi,
nukkui vatsallaan ja toisteli omituisenkuuloisia värssyjä. Eräänä iltana hän maalasi kasvonsa kuten intiaanit. Vuoteessa hänellä oli yllään
läpinäkyvä oranssinvärinen kaapu ja tyynynsä
alle hän oli asettanut kolme sulkaa, jotka oli
otettu eri linnuilta.
Fuentes ei silkkaa ylpeyttään puhunut vaimolleen siitä, mitä kävi läpi. Hän piti ongelmiaan ominaan ja uskoi pystyvänsä kyllä
selättämään ne, olihan hän selvinnyt pahemmastakin paikasta. Vaimo puolestaan oli entistäkin pitkäpinnaisempi miehen omituisuuksia
kohtaan eikä unohtanut tämän hyväsydämisyyttä ja jaloutta. Hän päätti antaa miehelleen
vielä mahdollisuuden ennen kuin puuttuisi
asiaan ja panisi pisteen koko touhulle.
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ollut käsikranaatteja. Nillä työ olisi mahdollista saattaa päätökseen hyvin nopeasti ja Fuentes olisi kenties ennättänyt uuteen paikkaan.
Kuudennessa kerroksessa tapahtui kuitenkin
jotakin odottamatonta. Hän tunkeutui kerroksen ensimmäiseen asuntoon ja tajusi olevansa kasvotusten Salim Abdul Husainin kanssa.
Tämä seisoi alastomana ikkunan edessä kourissaan veren tahrima katuharja. Vapisevin
käsin Fuentes tähtäsi kohti Salimin päätä.
Tämän kasvot olivat taipuneet hymyyn ja hän
hoki: »Salim hollantilainen, Salim meksikolainen, Salim irakilainen, Salim ranskalainen,
intiaani-Salim, Salim pakistanilainen, Salim
nigerialainen…»
Fuentesin päässä napsahti ja hän panikoi.
Karjunta kajahti huoneessa ja hän suuntasi
luotisuihkun kohti Salim Abdul Husainia,
mutta tämä ennätti hypätä ulos ikkunasta. Fuentesin vaimo oli herännyt huutoon. Vilkaistessaan ulos ikkunasta hän näki kuinka Fuentes makasi elottomana jalkakäytävällä. Miehen
pään alla levisi verilammikko.
Ehkä Fuentes antaa anteeksi hollantilaislehdille, jotka kirjoittivat: »Eilisiltana kuudennen
kerroksen asunnosta hyppäämällä itsemurhan
tehnyt irakilaismies», eikä kuten totuus kuuluu: Hollannin kansalainen. Sen sijaan hän
ei anna koskaan anteeksi veljilleen, jotka toivat hänet hänet takaisin Irakiin ja hautasivat
Najafin kaupungin hautuumaalle.
Kauneinta Fuentesin tarinassa on lopulta
valokuva, jonka onnettomuuspaikan lähistöllä asunut harrastelijavalokuvaaja nappasi.
Kuva on otettu miltei maantasolta. Poliisi on
jo peittänyt ruumiin sinisellä lakanalla ja ainoastaan Fuentesin oikea käsi pilkistää esiin
liepeen alta. Vaikka kuva on mustavalkoinen,
Carlos Fuentesin sormuksen kivi hehkuu etualalla punaisena kuin helvetin aurinko.

Eräänä kauniina kesäyönä Fuentes makasi vuoteessaan sotilasunivormussa, vieressään
muovinen lelupyssy. Eräs hänen kauan odottamistaan unelmista toteutui ensi kertaa hänen
vaivuttua uneen: hän tajusi olevansa unessa.
Juuri sitä hän oli etsinyt, tilaa jossa tietoisuus
lakaisisi puhtaaksi alitajunnan jätteet. Hän
seisoi suuren vanhan rakennuksen ovella, joka oli selvästikin käynyt läpi tuhoisan tulipalon
aikaisemmassa elämässään. Rakennus sijaitsi
Bagdadin keskustassa.
Fuentesia ahdisti katsoa asioita kiikaritähtäimen läpi. Hän rynnisti sisälle rakennuksen
ulko-ovesta, tunkeutui sisälle asunto asunnolta ja teki armotta selvää jokaisesta paikalla olleesta. Luodeilta eivät säästyneet lapsetkaan.
Tuskanhuudoista ja kammottavasta kaaoksesta
huolimatta Fuentes raivasi kylmän määrätietoisena tieltään jokaisen. Hän pelkäsi ainoastaan heräävänsä ennen kuin tehtävä oli suo- Kirjoittaja on Suomessa asuva irakilais
ritettu loppuun ja toivoi, että matkassa olisi syntyinen kirjailija. Haastattelu sivuilla 37–39.
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Teksti katja nissinen

Keskustelu jatkukoon!
Otin kolumnissani (Kulttuurivihkot 5/09) kantaa Anna Kontulan

veroista suhdetta? Onko hänet koulutettava uudelleen vastaa-

näkemykseen valtavirtafeminismistä ja naisten alistumisfantasi-

maan alistujanaisten toiveita? Kontula hahmottelee pamfletissaan

oista. Kontula on kirjoittanut näistä asioista Tästä äiti varoitti -pam-

kuvan ihannemiehestä, joka kohtelee naista vertaisenaan, mutta

fletissaan, mutta hän toi esille ajatuksiaan myös Kulttuurivihkojen

haluaa tarpeen tullen leikkiä myös alistamisleikkejä. Aika moneen

haastattelussa (4/09). Viime numerossa (6/09) sain palautetta sekä

suuntaan saa nykymies taipua. Minua mietitytti myös se, että do-

Kontulalta että Juhana Petterssonilta. Kiitän molempia kolumnini

minoimisen halu esitetään Kontulan pamfletissa niin kuin se olisi

lukemisesta ja kommentoinnista. Jatkan vielä keskustelua, koska

luonnollinen taipumus miehille. Näiden seikkojen takia Jacques

haluan oikaista muutamia väärinkäsityksiä ja perustella seikkape-

Lacanin näkemykset sukupuolten suhteettomasta suhteesta tun-

räisesti kantani.

tuivat minusta relevanteilta. Vaikka fantasiat kuuluvatkin seksu-

Kontulan pamflettia voi kiittää siitä, että se tuo esille monia

aalisuuteen, on aina vaarana, että typistämme kumppanimme vain

naisten elämään liittyviä epäkohtia seksuaalisesta kontrollista

fantasiaobjektiksi, palvelemaan ainoastaan halujemme tyydyttä-

seksuaalisen itsemääräämisoikeuden väheksyntään, maahanmuut-

mistä.

tajanaisten ongelmista työelämän vaatimuksiin ja naisten ulkonäköpaineisiin. Minusta on hienoa, jos joku älähtää näistä asioista.

Kolmas syy ottaa kantaa on Kontulan valtavirtafeminismin käsi-

En kuitenkaan ole samaa mieltä kaikista pamfletissa esitetyistä

te, joka on mielestäni monella tapaa ongelmallinen. Vastineessaan

väitteistä.

Kontula esittää, ettei käsite viittaa todellisiin ihmisiin vaan abstra-

Tartuin kynään lähinnä kolmesta syystä. Ensinnäkin ajatus siitä,

hoi mielipiteitä ja toimintamalleja. Samalla se on kuitenkin myös

että minkäänlaiset fantasiat voisivat olla kiellettyjä, on minusta jo

poliittinen liike, jolla on oma ideologiansa ja omat tavoitteensa.

lähtökohtaisesti absurdi. Siksi minusta on myös outoa vaatia fan-

Kuulostaa vähän siltä kuin Kontula ei osaisi päättää, viitaako valta-

tasioiden hyväksymistä, varsinkaan joltain tietyltä ryhmältä. Ko-

virtafeminismi todellisiin ihmisiin vai ei. Mietin myös, voiko maas-

lumnini tarkoitus ei siis ollut ajaa alistumisesta fantasioivia naisia

sa, jossa valtaosa naisista ei halua kutsua itseään feministiksi han-

kaappiin tai sympatisoida seksuaalista tai sukupuolista syrjintää.

kalaksi leimautumisen pelossa, edes puhua valtavirtafeminismistä.

Ei Kontulan pamfletissa tosin väitetäkään, että alistujanaisia suo-

Uskon, että syrjintäkokemukset, joista Kontula kertoo pamfletis-

ranaisesti syrjittäisiin. Siinä kerrotaan pikemminkin ennakkoluu-

saan, ovat totta. Siinä mielessä en syytä häntä satuilusta. Mutta

loista, syyllisyydestä sekä valtaan ja seksuaalisuuteen liittyvistä

on kokonaan toinen juttu, ovatko naisten kokemat vastoinkäymi-

näkemyksistä feministisessä teoriassa.

set tai syrjityksi tuleminen vain valtavirtafeminismin syytä.

Syrjityksi tuleminen tai hyväksytyksi tulemisen puute ei varmas-

luvun feminististä keskustelua. Edellä mainituista syistä valtavir-

tikaan ole seksikästä, kuten Pettersson toteaa. Sen sijaan alakult-

tafeminismi tai »äitiemme feminismi» tuntuukin lähinnä synti-

tuurit kiehtovat monia ihmisiä juuri siksi, että niissä rikotaan val-

pukilta, jolle voidaan siirtää vastuu maailman pahuudesta. Toisin

takulttuurin normeja. Tosin erilaisuus voi herättää myös pelkoa,

sanoen on kyse siitä, mitä lacanilaisessa psykoanalyysissa kutsu-

hämmennystä, kiusaantumista ja ennakkoluuloja, mikä on aivan

taan fantasiakonstruktioksi. Siksi Kontulan pamfletista saakin

Valtavirtafeminismin käsite ei mielestäni kuvaa myöskään 2000-

inhimillistä. Suvaitsemattomuutta ei pidä suvaita, mutta samalla

varsin mustavalkoisen kuvan nykyfeminismistä. Vielä suurempi on-

pitäisi kyetä käymään kriittistä keskustelua myös arkaluonteisista

gelma on se, että valtavirtafeminismiabstraktio toimii jarruna Kon-

asioista, kuten seksuaalisuudesta. Kysymysten ja näkemysten esit-

tulan omassa ajattelussa ja estää häntä tekemästä olennaisia kysy-

tämistä ei tulisi samastaa automaattisesti seksuaalisuuden kont-

myksiä. Miten sadomasokismiin suhtaudutaan tuomioistuimissa

rolloimiseen. Itseäni askarruttaa esimerkiksi, vahvistaako Kontu-

tai lääketieteellisessä diskurssissa? Onko suomalaisilla kaiken kaik-

lan kuvaama seksi, jossa nainen vapaaehtoisesti alistuu, sittenkin

kiaan huono erilaisuuden sietokyky? Tai onko seksipalvelujen myy-

patriarkaalisia rakenteita. Entä jos tekeminen onkin oleellisempaa

minen ainoa vaihtoehto paskaduuneille? Listaa voisi jatkaa.

kuin ajatteleminen ja ironisen etäisyyden ottaminen vain vahvistaa

Pettersson toivoisi kaikkien feministien hyväksyvän naisten

ideologiaa, johon etäisyys otetaan? Vastaväitteiden esittäminen

alistumisfantasiat ja muunkin seksin täyspäisten aikuisten välillä,

näihin oletuksiin ei ole pelkästään sallittua vaan jopa suotavaa. On

koska hän haluaa ajatella feministejä hyviksinä. Itselleni on vielä

toki jokaisen oma asia, mitä hän puuhaa makuuhuoneessaan, mut-

tärkeämpää, että tilaa olisi kaikenlaisille mielipiteille, sellaisille-

ta uskon että avoin keskustelu hälventää ennakkoluuloja parem-

kin, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Sisäsiisteyden ja poliittisen

min kuin poliittinen korrektius.

korrektiuden sijaan tulisikin pyrkiä aitoon dialogiin. Tässä mielessä

Haluan siis Kontulan ja Petterssonin tavoin olla rakentamassa

Kontulan pamfletti onkin hyvä keskustelunaloitus.

yhdenvertaisuuteen perustuvaa yhteiskuntaa, mutta olen eri mieltä keinoista, joilla se saavutetaan.
Toinen syy kolumniini oli miesnäkökulma. Entä jos mies ei haluakaan toteuttaa alistusfantasioita, vaan haluaa sen sijaan tasa

mielipide kulttuurivihkot.fi

mielipide

Teksti ulf modin
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Onko parlamentarismin aika ohi?
Historiallinen kokemus tuskin antaa aihetta nimittää parlamentaarista demokratiaa poliittisten järjestelmien viimeiseksi vaiheeksi. Amerikkalainen demokratia on vanhempaa, ja se ei ole parlamentaarista. Se perustuu vallan jakoon kolmen osapuolen kesken:
lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan. Parlamentarismi tuo
mukanaan vain sen, että hallituksen täytyy nauttia lakeja säätävän

Kun ihmiset alkavat ottaa
käyttöön oikeuksiaan,
heiltä riistetään ne.

kokouksen luottamusta.
Parlamentarismi ei ole suinkaan demokratian edellytys. Ruotsissa ensimmäinen parlamentaarinen kriisi syntyi, kun Arvid Horn

kehittynyt parlamentaariseksi demokratiaksi, joka oli esikuva Euroopan eteenpäinpyrkiville porvarillisille piireille.

vuonna 1738 luopui toimestaan neuvoston puheenjohtajana (pää-

Se fakta, että monet mantereen vallankumoukselliset saivat

ministerinä) siksi, että hän ei enää nauttinut eduskunnan luotta-

sieltä turvapaikan, johtuu siitä, että Englannin herrat eivät pelän-

musta.

neet alaluokkaansa, joka oli ideologisesti alamainen ja tunnettu

Tämä säätyparlamentarismi jatkui vuoteen 1772 saakka. Parla-

anti-intellektuaalisuudestaan.

mentarismi ja demokratia eivät ole sama asia. Demokratia on liberaalien mukaan vain yksi päätöksentekotapa, ja se perustuu yleisel-

Sekä Suomessa että Ruotsissa Venäjän vuoden 1905 vallankumous

le ja yhtäläiselle äänioikeudelle.

joudutti voimakkaasti liberaalin demokratian tuloa. Kun katsom-

Kun ihmiset alkavat käsittää, että heitä on vedetty nenästä, ja

me viimeisten 400 vuoden aikaiseen historiaan, huomaamme et-

alkavat ottaa käyttöön oikeuksiaan, heiltä riistetään ne ja luodaan

tä valtiomuoto ei tule saavuttamaan niin korkeaa ikää. Vanhin on

avoin diktatuuri, kunnes kansa on kuohittu. Demokratia vallitsee

amerikkalainen, mutta myös se on alkanut romahtaa. Jo sata vuot-

niin kauan kuin mitkään merkittävät ryhmät eivät kyseenalaista

ta sitten monet amerikkalaiset lakkasivat äänestämästä ja jo 1960-

kapitalismia.

luvulla saattoi selvästi huomata sen heiveröisyyden.

Ruotsissa porvaristo alkoi 1830-luvulla Ranskan kesäkuun val-

osoittaa, että sillä on ollut oikeutuksensa. Mutta mitä nopeammin

lankumouksen ja Ison-Britannian äänioikeusuudistuksen jälkeen

tuotanto kehittyy, sen nopeammin yhteiskunnalliset muutokset

vaatia poliittisia oikeuksia. Kamppailu päättyi siihen, että säätyval-

tapahtuvat ja paineet poliittista järjestelmää kohtaan tulevat yhä

tiopäivät lakkautettiin 1860-luvulla ja äänioikeutta hiukan laajen-

suuremmiksi.

Sata vuotta on kunnioitettava ikä poliittiselle järjestelmälle ja

Viimeisten 30 vuoden aikana olemme nähneet kapitalistisen

nettiin orastavan teollisuusproletariaatin hyväksi.
Isossa-Britanniassa aatelisto antoi 1800-luvulla periksi poliitti-

järjestelmän mädäntyvän, mutta laskussa olevaa poliittista jär-

sesta valta-asemastaan niin vähän kuin mahdollista ja joka kerta

jestelmää ei voi herättää henkiin entiseen loistoonsa, koska sitä

niin pienille ryhmille kuin mahdollista. Kun työläisille myönnettiin

sosioekonomista järjestelmää, jota sen avulla pidettiin yllä (?), ei

äänioikeus, vietiin nopeasti läpi yleinen kansankoulu alaluokan

enää ole. Rakennetta ei kuitenkaan pidä tuhota korvaamatta sitä

pitämiseksi ideologisesti kurissa. 1800-luvun lopulla Britannia oli

paremmalla.

π Täysin presidenttivaltainen tasavalta
π Presidenttivaltainen tasavalta, jossa
parlamentillakin on roolinsa

π Puolittain presidenttivaltainen tasavalta

π Parlamentaarinen tasavalta
π Parlamentaarinen perustuslaillinen
monarkia, jossa monarkilla ei ole henkilökohtaista toimeenpanovaltaa.

π Perustuslaillinen monarkia, jossa monarkilla on myös toimeenpanovaltaa.

Erilaiset parlamentaariset hallitusmuodot ovat levinneet maailmalla laajalle.
Lähde: Wikipedia / The_Tom

π Absoluuttinen monarkia
π Tasavalta jossa on yksipuoluevalta
π Sotilaallinen diktatuuri

58

kulttuurivihkot 1 / 2010

Teksti marjo jääskä

Isä paistaa lettuja
Kotimaisissa kuvakirjauutuuksissa
arjen realismi on pehmeää ja
mielikuvituksessa piilee voima.
Monet tuoreista lasten kuvakirjoista ovat
tuttuun tapaan jatkoa aiemmin julkaistuille
kirjasarjoille. Eräs odotetuimmista lienee Aino Havukaisen ja Sami Toivosen seitsemäs
Tatu ja Patu -kirja, jossa Outolan pojat intoilevat aakkosista. Tatu ja Patu esittelevät ullakolta
löytämiään valokuvia, joista lukija saa etsiä eri
kirjaimilla alkavia sanoja. Kirjassa esimerkiksi
kurkistetaan risteilyaluksen ruuhkaiseen ravintolaan sekä ihastellaan työväenopiston tilataideleirillä tehtyä toteemia.
Tatun ja Patun oudot aakkoset onkin kuvakirjakonkareiden taattua laatua. Havukainen
ja Toivonen onnistuvat rakentamaan lukemaan
houkuttelevaa imua jopa aakkosten kaltaiseen
jäykkäraamiseen aiheeseen. Sivut pursuilevat
yksityiskohtia vanhaan malliin, mutta kokonaisuus ei tunnu sekavalta. Hupaisat kuvat
tarjoavat rentoa aakkostreeniä ja runsaasti oivaltamisen iloa.

Kaikki on mahdollista
Memmuli karkaa sirkukseen on Tiina Nopolan
kirjoittamia Siiri-kirjoja kuvittaneen Mervi
Lindmanin toinen oma kuvakirja. Memmuli
pyytää vanhempiaan leikkimään, mutta äiti ja
isä ovat kiireisiä. Aikansa kärtettyään Memmuli saa tarpeekseen ja pakenee mielikuvituksen – ja Maija Poppasen tyyliin sateenvarjon
– lennättämänä sirkukseen.
Memmuli on topakka ja tarvittaessa äänekäs tyttö, selvästi sukua Siirille. Vaaleanpunasävyinen, Siiri-kirjoja värikkäämpi kuvitus
tekee kokonaisuudesta kuitenkin astetta pehmeämmän. Vauhtia riittää sekä tekstin että kuvituksen tasolla, mutta loppu on rauhoittava.

Nuorallatanssin päätteeksi Memmuli putoaa
äidin syliin, ja keittiössä urheaa sirkustaiteilijaa odottaa pino isän paistamia lettuja.
Mielikuvitus pelastaa päähenkilön päivän
myös Samuli Valkaman kirjassa Kaisa Lipposen
vaihtokaupat. Kaisa tylsistyy yksin kotona, mutta
onneksi seuraksi löytyy vaatekaapista elefantti.
Kaverukset heittäytyvät huimaan seikkailuun,
joka huipentuu muffinivarkauden selvittämiseen. Katala konna osoittautuu kelpo kaveriksi,
ja Kaisa saa toisenkin uuden ystävän.
Kirjassa yhdistellään hauskasti arkitodellisuutta ja fantasiaa, ja tarina etenee notkeasti.
Sarjakuvahenkinen kuvitus typografisine korostuksineen ja puhekuplineen sopii yhteen
reippaan tarinan kanssa.
Tuula Korolaisen kirjoittama ja Christel
Rönnsin kuvittama Kissa Killi ja Sottapytty käsittelee lapsiperheissä tavallista riitojen aiheuttajaa: siivoamista ja sitä, kenelle vastuu kodin siisteydestä ja järjestyksestä kuuluu.
Tarinan alussa Kissa Killin tavaroita on kadoksissa, eikä isäkään löydä pelipyyhettään.
Todellisen sekasorron saa kuitenkin aikaan
peilistä pomppaava Sottapytty, aivan Killin
näköinen pieni kissa.
Sottapytty laittaa kaiken mullin mallin, eikä
auta kuin kutsua hätiin kotitonttu, joka tuntee
loitsut ja lainaa taikakalut. Taikavoimien vauhdittamana Killi siivoaa koko kodin ja huomaa
samalla, että siivoaminen on raskasta, mutta
tärkeää työtä.
Kissa Killi ja Sottapytty on edellisen Kissa
Killi -kirjan tapaan tärkeää käyttökirjallisuutta,
jonka avulla voi havainnollistaa lapselle hankalia asioita. Lisäarvoa tuo se, että kirja on sekä

tekstin että kuvituksen osalta laadukasta. Kieli
on riittävän konkreettista ja juoni etenee sujuvasti. Rönnsin puupiirrosmaiset, selkeä-ääriviivaiset kuvat ovat miellyttävän voimakkaita ja
kissahahmojen ilmeikkyys auttaa pienempääkin lasta ymmärtämään kirjan sanomaa.

Pienimpien maailma
Onni-pojan elämää on seurattu jo kolmessa
taaperoikäisillekin sopivassa Sanna Pelliccionin kuvakirjassa. Nyt Onnilla on edessä
suuri elämänmuutos, kun äiti ja isä kertovat,
että äidin vatsassa kasvaa pikkuinen vauva.
Onni ottaa uutisen vastaan mutkattomasti,
mutta huomaa vauvan synnyttyä, että vanhempia ei ole aina kiva jakaa pikkusisaruksen kanssa.
Onni-pojasta tulee isoveli kuvaa oivaltavasti lapsen maailmaa ja konkreettista ajattelua.
Pelkistetty piirroskuvitus tuo mieleen esimerkiksi Gunilla Wolden Teemu-kirjat tai
Maikki Harjanteen Mintut. Kirkkaat värit
ja tasaiset väripinnat houkuttelevat pieniäkin
lukutoukkia selailuun, aikuislukijaa miellyttää
kirjan moderni ote: isäkin on mukana äitiysneuvolassa ja kantaa lasta liinassa.
Lauri Hirvosen esikoiskuvakirja Hupsutupsun junamatka kuvaa pienen pupulapsen
matkaa mummolaan. Yöjunassa on jännittävä
matkustaa, mutta onneksi rakkaat pehmolelut
ovat mukana ja pullantuoksuinen mummokin
löytyy aamulla asemalta. Hiukan poukkoileva
tarina saa selkeyttä herttaisesta kuvituksesta ja
voimakkaista väreistä.
Inhimillisiä ja ihmismäisesti toimivia eläimiä seikkailee myös Petra Heikkilän kirjassa
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Prinsessa löytää
lopullisen rauhan,
eikä enää palaa
linnaansa.

Hipun laatikkoleikki. Possuperheen vanhemmat kantavat kotiin uuden television, jämähtävät sohvalle sitä tuijottamaan ja Hippu jää
puuhaamaan yksin. Pikkupossu on kuitenkin
neuvokas, ja houkuttelee vanhemmat mukaan
leikkiin. Lopulta äiti ja isäkin tajuavat yhdessä
tekemisen riemun.
Kirjan teksti on luontevaa, mutta päähuomion vie kollaasitekniikalla toteutettu kuvitus. piirteet sointuvat yhteen tekstin myyttisten
Realististen valokuvien ja söpöjen maalausten vivahteiden kanssa.
välinen jännite saa tarinan tuntumaan oudon
Lasten kuvakirjojen ei välttämättä tarvitriipaisevalta, vaikka loppu onnellinen onkin. se olla väreiltään kirkuvan kirkkaita tai edes
maanläheisen murrettuja. Hannele Mikaela
Viisaita satuja
Taivassalon ja Lena Frölander-Ulfin HämäKaarina Helakisan Rubiinisydän kertoo roh- räkirja osoittaa, että myös mustassa on ilmaikeudesta, ystävällisyydestä ja yhteistyön voi- suvoimaa.
masta. Lyyrisessä sadussa heinähiuksinen tytFrölander-Ulfin mustavalkoinen kuvitö kukistaa muiden metsänlasten, lintujen ja tus sopii hienosti tarinaan, jossa käsitellään
vanamoiden kanssa mustien vuorten luolissa pelkojen kohtaamista. Prinsessa Pienen linlymyävät Louhikäärmeet. Metsän kuningas na on syvällä synkässä metsässä, jossa vaanii
palkitsee tytön rubiinisydämellä, mutta tyt- monenlaisia vaaroja. Pieni päättää karistaa
tö ei halua pitää sydäntä vain itsellään, vaan huolet harteiltaan, jättää aarteensa ja juoksee
murustaa aarteen »ilon kipinöiksi» kaikille ulos linnasta.
lapsille.
Metsässä Prinsessan olo kevenee, eikä uhkia
Alun perin Kuninkaan tyttären siivet -satu- tunnu enää olevan missään. Lopullisen raukokoelmassa julkaistu monikerroksinen tarina han ja tarkoituksen prinsessa löytää sairaan
saa uutta hehkua Nina Haikon upeasta kuvi- Raukan luota, eikä enää palaa linnaansa.
tuksesta. Punaisen, vihreän ja ruskean sävyt
Henriikka Tavin suomentaman sadun kieli
loimuavat aukeamilla ja jugendiin viittaavat on kirkasta, vailla mitään ylimääräistä. Runon

59

tiiviyttä lähestyvä ilmaisu sopii erityisen hyvin
ääneen luettavaksi, mutta täsmälliset lauseet
ovat herkullisia myös mielessä maisteltuina.
Helakisan Rubiinisydämen tavoin Hämäräkirja kiehtoo varmasti monenikäisiä lukijoita.
Aikuinen voi halutessaan lukea tarinaa vaikkapa muistutuksena siitä, ettei omistaminen
tuo onnea.

Kirjallisuus:
Aino Havukainen & Sami Toivonen: Tatun ja Patun
oudot aakkoset. Otava 2009.
Petra Heikkilä: Hipun laatikkoleikki. wsoy 2009.
Kaarina Helakisa & Nina Haiko: Rubiinisydän.
Lasten Keskus 2009.
Lauri Hirvonen: Hupsutupsun junamatka.
wsoy 2009.
Tuula Korolainen & Christel Rönns: Kissa Killi ja
Sottapytty. Tammi 2009.
Mervi Lindman: Memmuli karkaa sirkukseen.
Tammi 2009.
Sanna Pelliccioni: Onni-pojasta tulee isoveli.
Minerva 2009.
Hannele Mikaela Taivassalo & Lena FrölanderUlf: Hämäräkirja. Teos & Söderströms 2009.
Samuli Valkama: Kaisa Lipposen vaihtokaupat.
Tammi 2009.
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Jopa kuukausia kestäneet tanssit olivat oman ai-

kenestä tahansa voi tulla yhtä kuuluisa kuin elo-

kansa julmaa reality-viihdettä, ja niiden yhtäläisyy-

kuvatähdistä.

det nykypäivän suosittuun Big Brother -kilpailuun
ovat ilmeisiä.

Ammutaanhan hevosiakin on kaiken kaikkiaan
hyvin »elokuvallinen» romaani. Takaumarakenteensa puolesta se muistuttaa 1940-luvun film noir

Maratontanssit keräsivät aikoinaan runsaasti

-rikoselokuvia. Kun Sydney Pollack ohjasi vuonna

osallistujia, sillä suuren talouslaman vuosina tä-

1969 elokuvasovituksen McCoyn romaanista, pi-

mänkaltaiset tapahtumat olivat monille harvoja

dettiin tällaista muotoa jo vanhahtavana. Pol-

mahdollisia tulonlähteitä. Voittajaksi selvisi pari,

lackin elokuvan suoraviivaisempi kerronta edusti

jotka pysyi parketilla liikkeessä yhtäjaksoisesti pi-

Hollywoodin uuden sukupolven suosimia kerron-

simpään. Vain kerran kahdessa tunnissa sai pitää

tateknisiä malleja.

lyhyen tauon, joten kilpailut vaativat osallistujilta
valtavia fyysisiä ja henkisiä ponnistuksia.

Lama-ajan huvituksia
Horace McCoy (2009): Ammutaanhan hevosiakin.
Suom. Heikki Salojärvi. wsoy. 154 sivua.

Horace McCoyn romaanissa Ammutaanhan hevosia-

McCoyn romaania syytettiin sen ilmestyessä epä-

McCoy piti moista touhua ihmisarvoa alentava-

toivon lietsonnasta muutenkin vaikeina aikoina.

na. Hän kuvaa maratontansseja kriittiseen sävyyn,

Teoksen lohduttomuutta symbolisoi eritoten Glori-

sortumatta ylenpalttiseen moralisointiin. Teokses-

an hahmo. Hänen mielestään kuolemakin on viime

sa sanoudutaan irti niin ikään tanssikisoja vastusta-

kädessä ala-arvoista elämää parempi vaihtoehto.

neiden kristillisten järjestöjen puritanismista.

Nuoren naisen itsetuhoisuus paljastuu hänen tans-

McCoy tiesi, mistä kirjoitti, sillä eräs hänen lu-

siparilleen ja kirjan kertojaminälle Robertille vasta

kuisista sivuammateistaan oli maratontanssien

vähitellen. Glorian kohtaloa voi pitää sekä surulli-

kin yleisö seuraa päivästä ja viikosta toiseen uppo-

sena että vapauttavana. Lopulta hänen kohdallaan

outojen ihmisten uurastusta suljetussa tilassa. Kuu-

Kaikki keinotekoinen
optimismi on riisuttu.

lostaako tutulta? Kyse ei ole kuitenkaan 2000-luvun
tositelevisiosta, vaan 1930-luvun yhdysvaltalaisesta
muotivillityksestä, maratontansseista.
Ammutaanhan hevosiakin (They Shoot Horses

on kyse eräänlaisesta eutanasiasta.
Kirjailija on riisunut romaanistaan kaiken keinotekoisen optimismin, joka oli ominaista esimerkiksi lukuisille samanaikaisille Hollywood-elokuville.
Ammutaanhan hevosiakin on lisäksi hyvin epäro-

Don´t They, 1935) on McCoyn (1897–1955) esikoisro-

ulosheittäjä. Kirjailija tunsi myös läheisesti Holly-

manttinen teos. Tarinan päähenkilöt tanssivat yh-

maani ja maineikkain teos. Myöhemmin häneltä jul-

woodin, missä hän työskenteli toisen maailmanso-

dessä kuukauden päivät, mutta heidän välilleen

kaistiin vielä neljä romaania. McCoy ei ollut elinaika-

dan molemmin puolin osa-aikaisena käsikirjoitta-

ei synny romanttisia tunteita, tuskin edes ystä-

naan erityisen arvostettu kirjailija kotimaassaan,

jana.

vyyttä.

päinvastoin kuin Ranskassa. Sikäläiset arvostelijat

Elokuva-alan tuntemus heijastuu hänen koko

McCoyn romaani on kestänyt erinomaisesti ai-

nostivat hänet mestariluokkaan, Steinbeckin ja He-

tuotantoonsa. Ammutaanhan hevosiakin -teoksen

kaa, paremmin kuin selvästi tuoreempi Pollackin

mingwayn rinnalle. Ammutaanhan hevosiakin kertoo

sivuillakin Hollywood kummittelee taustalla useis-

elokuvaversio. Ammutaanhan hevosiakin on täyt-

kahdesta ajelehtivasta nuoresta, Robertista ja Glo-

sa yhteyksissä. McCoy mainitsee esimerkiksi monia

tä asiaa, mutta sivumäärältään pieni. Siksi sen voi

riasta. Molemmat ovat ainakin joskus unelmoineet

oman aikansa elokuvamaailman silmäätekeviä, joi-

lukea hyvin vaikka yhdeltä istumalta. Kotimaiseen

loistavasta tulevaisuudesta Hollywoodissa. Kaksik-

den tiedettiin käyneen näyttäytymässä tanssikil-

painokseen lisättyjen Peter von Baghin kirjoittami-

ko tapaa sattumalta, ja he päättää paremman te-

pailujen katsomossa. Tositelevision tavoin mara-

en jälkisanojen johdosta lukija ei joudu erikseen

kemisen puutteessa osallistua maratontansseihin. tontanssit loivat illuusiota siitä, että periaatteesta

etsimään taustatietoa aiheen tiimoilta.

kirja-arviot
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Von Baghin teksti on peräisin edellisestä suoma-

tiedämme, että kiertäminen maksaa noin 2000 eu-

laisesta painoksesta vuodelta 1978, mutta tämän

roa päivältä, yhtye osaa kulloinkin ulkoa, harjoitte-

voi huomata vain parista sivulauseesta. Yksi selvä

lematta 35 biisiä kaikkiaan yli kahdestasadasta ja

virhe jälkisanoihin on kuitenkin jäänyt. Tekstin mu-

että Mombasaa ja Pixiesiä on joskus coveroitu.

kaan ainuttakaan McCoyn teoksista ei filmattu mie-

Teoksen teksti on kirjoitus-, konjunktio- ja ko-

hen elinaikana. Kuitenkin hänen rikosromaanistaan

heesiovirheineen alkuperäisessä, kotisivuilla esiin-

Kiss Tomorrow Goodbye (1948) valmistui samannimi-

tyneessä muodossaan: »Q: Menit sitten antamaan

nen, James Cagneyn tähdittämä elokuva jo vuonna

perinteisen naistenlehtihaastattelun, tällä kertaa

1950.

Soundiin. Siinäkö on taideprogemuusikon koko ku-

Ei liene vain sattumaa, että McCoyn tunnetuim-

va? A: Mulla oli siinä jo vaatekaappikin levällään ja

masta romaanista on nyt julkaistu uusi painos,

oisin leiponu pullaa, mutta se Soundin tyyppi vain

ovathan päättyneen vuosikymmenen eräitä puhu-

jaaritteli jotain joutavia.»

tuimpia mediailmiöitä olleet Big Brotherin kaltaiset

Encyclopedia Idioticaa lukee mieluummin refe-

tosi-tv-formaatit. Ammutaanhan hevosiakin tun-

renssiteoksena kuin kokonaan läpi. Siihen on help-

tuukin sanomaltaan nykyään ajankohtaisemmalta
kuin edellisen suomenkielisen painoksen aikoihin,

Libidon puhetta libidolle

jolloin kirjainpari BB vielä assosioitui ihmisten mie-

A.W. Yrjänä ja Janne Halmkrona (2009): Encyclo-

po uppoutua muutaman sivun ajaksi kuten oikeaan
tietosanakirjaan, mutta perusteellinen tutustuminen siirtyy tuonpuoleiseen. Pintapuolisen tarkas-

lissä ensisijaisesti Brigitte Bardot'hon.

pedia Idiotica. Toim. Tuukka Hämäläinen. WSOY.

telijan kannattaa käyttää aikansa osioihin Fanit ja

Eero Hirvenoja

644 sivua.

Fanitus, Keikat, Kiertueet, Karkeudet 1996–2000 ja
Karkeudet 2003–2009.

Encyclopedia Idiotican sisältö koostuu kysymyksistä ja vastauksista, jotka on julkaistu CMX:n kotisivuilla sen online-aikoina vuosina 1995–2009.
Kysyjinä ovat fanit ja muut kiinnostuneet. Vastaajana on yhtye, joka puolestaan on yleensä Yrjänä, eli
runoilija-teosofi-basisti ja hänen luottokitaristinsa
Janne Halmkrona. Muut jäsenet Timo Rasio ja Tuo-

»Oisin leiponu pullaa,
mutta Soundin tyyppi
vain jaaritteli.»

mas Peippo esiintyvät vain sivulauseissa, entisistä
jäsenistä puhumattakaan.

Yrjänää voidaan analysoida freudilaisittain, vaikka

Laulaja ja kitaristi vastaavat kysymyksiin, jotka

hän on itse tunnustautunut jungilaiseksi. Runotuo-

käsittelevät lyriikkojen taustoja, soittokalustoa,

tanto edustaa runoilijan superegoa; sitä, joka haluaa

keikkatulevaisuutta ja -menneisyyttä, vanhoja hc-

kirjallisuuspalkintoja. CMX:n levyt puolestaan edus-

demoja, uskontoja, inhokkeja, kirjoja, vaikuttei-

tavat egoa, minää, meitä, elämää. Encyclopedia Idio-

ta, Kotiteollisuutta ja kotiseutua. Närkästyneitä,

tica taas ei ole niinkään muuta kuin libidon puhetta

pidempiä vastauksia esitetään muun muassa väi-

libidolle: kaikki se rienaus, jonka Yrjänä sulkee pois

tettyyn alkuaikojen rasismiin ja myöhempään te-

taiteestaan, on tässä kirjassa.

kotaiteellisuuteen sekä kuuluisaan vuoden 2000

Kaikessa typeryydessään kirjan sivuilta paistaa

keikkataukoon. Asiallisten vastausten ansiosta

kuitenkin sisäistynyt lukeneisuus. Yhtyeen jäsenillä
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on ensinnäkin oma tuotantonsa tuotettavana, jos

joka sanoo elävänsä musiikkia, teatteria ja tanssia

he haluavat syödä. Toiseksi he seuraavat popmusiik-

varten. Diivasta (1998) asti Fagerholmin dramaatti-

kia ikään kuin pakosta. Kolmanneksi Yrjänän on lu-

siin ja räiskyviin pikkunaisiin ihastunut lukija tun-

ettava muun muassa astrofysiikkaa, scifiä, tiedeleh-

tee olonsa kotoisaksi. Tässä on varmaan uusi mut-

tiä, antropologiaa, Kalevalaa ja Raamattua, jos hän

ta tutun oloinen päähenkilö, Doriksen ja Sandran

aikoo sanoittaa tulevaisuudessakin. Neljänneksi yh-

seuraaja.

tyeen on oltava perillä siitä, mitä kulttuurin ajassa

Sitten lukija – tai ainakin tämä lukija – eksyte-

liikkuu. Yrjänä ja Janne tarjoavat vastauksia kysy-

tään. Ainakin hetkellisesti. Salakavalasti tarinan

myksiin juuri silloin, kun aihe on mediassa ajankoh-

painopiste siirtyykin alussa syrjässä oleviin Maj-

tainen – eivät kaksi vuotta jälkijunassa. Kuinka mo-

Guniin ja Suzetteen. He ovat tämän kirjan sanka-

nella on resursseja seurata kaikkea sitä, mikä kuplii

rittaret. Tai antisankarittaret, kuinka vain. Päätari-

tai kiehuu juuri nyt?

na keskittyy lähes yksinomaan heidän vaiheisiinsa.

Teoksen hieman liian osoitteleva nimi oltaisiin

Ulla unohdetaan, samoin amerikkalainen tyttö ja

voitu laittaa muotoon FAQ, vaikka sivuja onkin 644.

Sandra ja Doris.

Bändin kesken nimi olisi varmaankin merkinnyt

Kestää hetki tottua ja hyväksyä ratkaisu. Vaikka

Fans Are Queer tai Fuck All Queries. Meno on kuta-

lapsuudesta lähdetään liikkeelle, kasvavat Maj-Gun

kuinkin samanlaista kuin Henkilökohtaista-palstoil-

Tärkeintä on tarina

la, mutta (radio)mafiatyyliin.

Monika Fagerholm (2009): Säihkenäyttämö. Teos.

Internetin kirjoittamattomana sääntönä on ol-

456 sivua.

lut, ettei sen tai blogien sisältöä ole tarkoitettu

ja Suzette tarinan edetessä aikuisiksi. Lopulta MajGun on jo jakkupuku päällä, lakinaisena. Fagerholmilla on ainutlaatuinen tapa kuvata nuoruutta niin,
että se tuntuu. Tällä kertaa ei kuitenkaan jäädä tei-

painettavaksi, vaikka joku näin ajoittain tekeekin.

Heti alkuun täytyy tunnustaa, että olen yksi heistä:

nityttöjen todellisuuspakoiseen maailmaan, vaan

Alkuaikoina koko netin sisältö voitiin jopa tulostaa

Monika Fagerholm -faneista, jotka ovat viimeiset viisi

ote on synkempi. Realistisempi, vaikka sana sopii-

ikään kuin vitsinä. Ehkä CMX muistetaan bändinä,

vuotta odottaneet Amerikkalaiselle tytölle seuraajaa

kin huonosti kuvaamaan kerrontaa.

joka kulutti tähän tapaan suomalaisia metsävaro-

kädet täristen. Itsenäinen jatko-osa Säihkenäyttä-

ja hieman ennen kuin paperiteollisuus lopetettiin

mö jää kuulemma sarjan viimeiseksi, vaikka aluksi

Edeltäjänsä lailla Säihkenäyttämö on tarina ta-

Suomesta kannattamattomana. Mitä, jos seuraa-

mainostettiin trilogiaa. Hyvä niin. Fanin odotuksia

rinoista. Teos on metafiktion juhlaa: on naamioitu-

vaksi kirjamarkkinoille printattaisiin Helsingin Sa-

uutukainen ei petä, mutta jättää ristiriitaisemman

mista, teatteria, näyttämöjä, myyttejä. »Mutta mikä

nomien verkkosivujen keskustelut? On kai sielläkin

olon kuin edeltäjänsä.

tärkeintä. Tästä syntyy tarina», todetaan amerikka-

jotakin painavaa sanottu? It’s the audience #=

Säihkenäyttämö jatkaa löyhästi siitä, mihin Ame-

laisen tytön kohtalosta. »Ja Seudullahan rakastetaan

stupid.

rikkalainen tyttö jäi. Alussa johdatellaan uudetkin

Mikko Riihimäki

lukijat Seudulle, tarinan fiktiiviselle näyttämölle.

tällaisia tarinoita.»
Nämä tarinat koostuvat ikiaikaisista aineksis-

Maisemat ovat tutut, mutta aikaa on kulunut. Le-

ta: nuorena kuolleista tytöistä, kielletyistä rakka-

genda amerikkalaisen tytön salaperäisestä kuole-

uksista, tapoista ja rikoksista. Fagerholmin lumo-

masta kiertää yhä paikkakunnalla.

ava kieli synnyttää musiikin kaltaisen maiseman,

Edellisessä teoksessa pääosassa olivat teinity-

jossa popkulttuurista ja kansantaruista tutut ku-

töt Sandra ja Doris, jotka ryhtyivät jäljittelemään

vat ja aihelmat toistuvat, kiertyvät ja kerrostuvat.

amerikkalaisen tytön kuolemaa traagisin seurauk-

Laulujen kertosäkeiden lailla läpi tarinan kulkevat

sin. Nyt estradille astelee Ulla Bäckström. Tyttö,

johtolauseet, jotka tihentävät teoksen temaattisia

kirja-arviot

kudelmia.»Kansanlaulu. Toistoa ajassa ja tilassa.

myöhemmät vaiheet muuttuvat legendaksi: hänes-

Tyyten erilainen tapa käsittää aika.» Olennaista ei

tä tulee Suokuningatar, mystinen popkulttuurin

ole se, mitä tapahtuu, vaan miten siitä kerrotaan.

hahmo.

Tämän on sisäistänyt erityisesti Maj-Gun, joka ke-

Uraohjukseksi päätyvä Maj-Gun on tässä suh-

rää Repliikkikirjaansa kuolemattomia lauseita, aika-

teessa erilainen. Yrityksistään huolimatta todelli-

kausilehtien myymiä haavekuvia rakkaudesta. Hän

suus tuntuu hänen kohdallaan voittavan säihke-

on »romanttisempaa sorttia», joka pyrkii elämään

näyttämön. Tämä on ehkä hänen pelastuksensa:

kioskinsa seinään naulatun lauseen mukaisesti: »tä-

Maj-Gun selviää, Suzette ei.

nään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä».
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Lopun epilogimaisessa pätkässä palataan vielä
menneeseen, amerikkalaisen tytön ja Doriksen kuo-

»Haha. Tässä alkoi realismi»,
kommentoi kertoja.

lemiin. Edeltäjässä Seudun tarinat jäivät elämään
ratkaisemattomina, mutta nyt niille asetetaan piste kertomalla, mitä »todella» kävi. Kirja päättyy
säihkenäyttämön jättämiseen.
Amerikkalaisen tytön kohtalon selvittäminen voi

Pyrkimys osoittautuu kuitenkin hankalaksi. Arki

jakaa mielipiteitä. Loppuratkaisun tarjoaminen ei

puskee haaveiden läpi, ja tarinoissa eläminen jät-

kuitenkaan syö teoksen tunnelmaa tai näkemystä

Fantom ja Wanton

tää jälkeensä enemmän tuskaa kuin täyttymystä.

elämän ja tarinan päällekkäisyydestä – päinvastoin.

Arto Laitinen (2009): Itseään tulkitseva eläin. Char-

»Ihmisellä on tarve heittäytyä tarinaan», Maj-Gun

Eivät tarinat pääty tähän: Fagerholm lähtee ehkä

les Taylor ja filosofinen ihmistutkimus. Gaudeamus.

sanoo, mutta kyseenalaistaa väitteen heti perään:

Seudulta, mutta tulee uusia tyttöjä, toisia tarinoi-

207 sivua.

»tuntuu sopivan tähän, mutta muuten hän ei oi-

ta. Niitä odotellessa.

kein tiedä.»

Saara Oranen

Arto Laitinen aloittaa Charles Taylorin ihmisfilosofiaa käsittelevän kirjansa »vahvoista arvostuksista».

Hahmot häilyvät ulkoisten realiteettien ja kuvi-

Tavallisella ihmisellä on kaikissa kulttuureissa jokin

tellun välimaastossa. Jos Amerikkalaisessa tytössä

käsitys itsestään ja hän luo sen vahvojen arvostus-

tarinoiden ulkopuolinen todellisuus jäi vielä kyseen-

ten taustaa vasten. Tavallinen ihminen on itseään

alaiseksi, on Säihkenäyttämön tuomio jo tylympi:

tulkitseva ja eroja tekevä eläin.

Henkilöt palautetaan maanpinnalle sanomalla, että

Kaikissa kulttuureissa on myös epätavallisia ih-

tarinat ovat loppu, »tässä ja nyt, ehdottomassa to-

misiä, jotka eivät ohjaa tekojaan arvojen avulla. Tay-

dellisuudessa». Kun Maj-Gun vihdoin pääsee sano-

lor käyttää heistä Harry Frankfurtilta lainaamaansa

maan kaikki opettelemansa lauseet rakkautensa

nimitystä »wanton». Sopiva suomennos on »ha-

kohteelle, ei poika ymmärrä niistä mitään. »Haha.

lunkki» tai »heittiö».

Tässä alkoi realismi», kommentoi kertoja.

Laitinen ei tartu kovin tarmokkaasti tavallisen ih-

Kuten Maj-Gun, myös Doris eli sitaattien maail-

misen ja halunkin suhteeseen. Varovaisuus on ymmär-

massa. Hahmojen välille rakennetaankin teoksessa

rettävää. Moralistisiin asetelmiin ja ilkeisiin osoittelui-

yhteyttä. Doriksen kohtalona oli kuitenkin ennen-

hin syyllistymisen vaara olisi halunkkeja toruttaessa

aikainen kuolema ja samalla joutuminen itse myyt-

ilmeinen. Ronskius olisi ollut paikallaan. Halunkki he-

tien ainekseksi. Samoin käy Ullalle. Myös Sandran

rättää ajankohtaisia kysymyksiä politiikan tilasta.
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kirja-arviot

Taylor sanoo, että ilman vahvoja arvostuksia elävä

osaa tuoda Taylorin esittelyyn yllättäviä ja ajatte-

ihminen on kokonaan tavallisten ihmisten keskus-

luttavia käänteitä.

teluavaruuden ulkopuolella. Halunkin elämä on

Lähtökohtana on, että ihminen asettaa itse itsel-

hankalaa, sillä omat halut heittelevät häntä armot-

leen ne periaatteet, joiden kautta hän arvioi halu-

tomasti. Heittiönä eläminen on kriisi, joka johtaa

jaan ja tekojaan. Äkkikäännös tapahtuu, kun Taylor

äärimmäiseen patologiaan, jatkaa Taylor.

alkaa puhua moraalin ulkoisista lähteistä.

Vahva jokapäiväinen havaintomme kertoo, että

Moderni maailma asettaa Taylorin mukaan vaa-

melkein kaikki kasvokkain tapaamamme tavalliset

tivia moraalinormeja. Jotta jaksaisimme noudattaa

ihmiset ovat kunnollisia ja kunniallisia. He hallit-

niitä, meidän pitää ammentaa motivaatiota jois-

sevat itseään itselleen asettamiensa arvostusten

takin arviointikykymme ulkopuolella pulppuavista

mukaisesti ja tahtovat noudattaa sellaisia periaat-

moraalin silmäkkeistä.

teita, joiden perusteella voitaisiin heidän omasta
mielestään säätää kaikkia koskevia lakeja.
Halunkkeja tapaamme hyvin harvoin silmästä
silmään, mutta luemme heistä usein sanomalehdistä. Liike-elämän ja politiikan suhteet kertovat

Hyvät ihmiset ovat
rentoja ja levollisia.
epätavallisista ihmisistä, jotka haluavat rahaa tai
ääniä tai molempia ilman arvostusten asettamia

Jokapäiväiset havaintomme puhuvat toista kuin
Tayloria. Hyvät ihmiset ovat rentoja ja levollisia. Näemme, että moraalinormit ovat helppoja niille, jotka niitä noudattavat.
Laitinen kysyy Taylorilta, eikö olisi parempi, jos
motivaatio liittyisi vahvoihin arvostuksiin itseensä

Aina toisten syytä

eikä takana oleviin lähteisiin. Lukija yhtyy kysymyk-

Markku Salo (2009): Varo narsistia! – Asianajajan

seen. Jos teko perustuu tekijän tahdon asemesta

kokemuksia luonnehäiriöisistä. WSOY. 212 sivua.

lähteeseen, niin vastuu on lähteen, ei tekijän. Halunkki vetoaa »maan tapaan», »talouden realiteet-

Varmaan lähes jokaisella on jonkinlaisia kokemuk-

tiin» tai muuhun ymmärryksen yläpuolella pulppua-

sia tunnevammaisista ihmisistä, jotka ajattelevat

vaan lähteeseen.

aina itseään ja näkevät vikoja vain toisissa. Onnek-

Taylorin »lähteistä» nousee fantomeita ja kum-

kaimmat selviävät satunnaisella tapaamisella ja

mituksia. Hän suosittelee »laajemman kosmisen

osaavat itsesuojeluvaistollaan varoa joutumasta

Tavalliset ihmiset ja halunkit näyttävät vaih-

voiman» armoille heittäytymistä eikä huomaa, et-

sakeampaan liemeen. Sinisilmäisimmät ja hyväus-

taneen Taylorin heille osoittamia olinpaikkoja.

tä fantomien vartioimat lähteet vesittävät vahvo-

koisimmat joutuvat oppimaan läksynsä kantapään

Yhteiskunnan yhteinen keskusteluavaruus, eli

jen arvostusten filosofian kokonaan.

kautta. Pahimmassa tapauksessa elämänkoulu on

rajoja.

julkisuus, toimii arvonihilistisen patologian tyys-

Taylor kysyy, voiko moraalille antaa tilaa maail-

niin ankara, että loppuelämä ei riitä siitä selviämi-

sijana. Tyystin ilman arvostuksia elävät halunkit

massa, jos ei myönnä »lähteitä». Laitinen vastaa,

seen. Jotkut eivät vapaudu narsististen egoistien

linnoittautuvat yhteisen keskusteluavaruuden

että kyllä, kyllä voi! Se on hyvä päätös melko häm-

vallasta koskaan.

sisälle ja tavalliset ihmiset elelevät kokonaan

mästyttävälle kirjalle.

ulkopuolella.

Pertti Julkunen

Asianajaja Markku Salon Varo narsistia ei ole psykologinen oppikirja narsismiin ja narsisteihin, kuten esimerkiksi Robert D. Haren Ilman omaatuntoa

Laitisen kirja on mieluummin innostava johdanto

(Multikustannus, 2004). Sen perspektiivi on oikeus-

Taylorin ajatteluun kuin vahvojen arvostusten filo-

poliittinen ja lähtökohdat Salon omissa työkoke-

sofiaa koskeva jatkotutkimus. Tämä ei tarkoita sitä,

muksissa. Narsismin käsitettä käsitellään lyhyesti

ettei Laitinen kirjoittaisi luovasti ja kriittisesti. Hän

kirjan alussa ilman loppuun lyötyjä määritelmiä.

kirja-arviot

Salo antaa narsisteille kansankielisen termin »mah-

joita luonnehäiriöiset onnistuvat usein käyttämään

doton ihminen», mikä levittää käsitettä vain enem-

hyväkseen.

män auki.

Salo katsoo narsismin olevan enemmän mies-

Narsismin ehkä keskeiseksi piirteeksi Salo nos-

ten kuin naisten ongelma. Hänen käsittelemissään

taa täydellisen ristiriidan narsistin ja ympäristön

tapauksissa yhdeksänkymmentä prosenttia luon-

käsityksille ongelman aiheuttajasta. Narsisti ei iki-

nevikaisista on ollut miehiä, mutta Salo näkee tilastojen taakse. Miesuhrit eivät päädy oikeuteen

Ongelma ratkeaa
vain poistamalla narsisti
näköpiiristä.

samassa määrin kuin naiset ja vallankäyttäjinä naisten keinot ovat erilaisia, mikä johtuu Salon mielestä
pitkälti fyysisistä eroista. Ilman väkivallan uhkaa
keinot ovat aina rajallisempia, vaikka miespuolisetkin narsistit kuristavat uhrejaan ennen kaikkea
henkisesti.

nä näe omia vikojaan, vain projisoi kaiken toisten
syyksi. Ympäristö kärsii narsistin takia, eikä ongelmaa voi ratkaista parantamalla narsistia, koska hän
ei koskaan katso aiheelliseksi muuttaa itseään. Ongelma ratkeaa vain poistamalla narsisti näköpiiristä, jonka jälkeen hän luultavasti etsii uuden uhrin.
Myös Hare suhtautui narsististen persoonien henkiseen kasvuun erittäin pessimistisesti, mutta katsoi
iän silti hiukan rauhoittavan heitä.
Salon kirjassa on paljon käytännön esimerkkejä
oikeusasteelle etenevästä taistelusta narsisteja
vastaan. Sellaisena se on varmasti hyödyllinen ja
kannustava kirja samanlaisten ongelmien kanssa
painiville ja niistä toipuville. Nimensä mukaisesti
se toimii myös varoittavana kirjana.
Salo uskoo peittelemättä päättäväiseen ja kovaan taisteluun laihojen kompromissien ja sopuratkaisujen sijaan. Jälkimmäisissä narsistit yleensä
aina jäävät puolittain uhriensa elämään ja jatkavat
terroriaan muodossa tai toisessa.
Asiantuntijana Salo esittää hyviä kommentteja
lainsäädäntömme ja oikeuskäytäntömme tavasta
kohdata narsisteja. Hänen kritiikkinsä kohteeksi
joutuvat myös hyväuskoiset sosiaaliviranomaiset,

Leif Sundström
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soikkeli

Teksti markku soikkeli
Kuvitus Aleksi jalonen

Vain kesyt kirjailijat julkaisevat
Maraton on epätoivoisten ihmisten keino tavoitella ylevää julkisuutta. Minun maratonini on National Novel Writing Month (NaNoWriMo), jossa hukattujen kilometrien sijaan pyritään saamaan
aikaiseksi kokonainen romaani, 50 000 sanaa. Nimestä huolimatta
kisailu on kansainvälinen, kirjoittamisen harrastajia internetissä
yhdistävä tapahtuma.
Parasta NaNoWriMo-maratonissa on päivästä toiseen jatkuva

Nettijulkisuus pakottaa
vertailemaan privaattiansa,
joka osoittautuu kiusallisen
samanlaiseksi kuin naapureilla.

kirjoittamisen pakko. Jokainen marraskuiseen maratoniin osallistuneista tietää, mikä romaanin tekemisessä on todella tärkeää. Samassa tilanteessa kirjoittavat ihmiset ovat toinen toistensa yleisö.
Blogikirjoittaminen yleisesti ja NaNoWriMo erityisesti vähentävät julkaisevan kirjailijan gloriaa. Internet on muodostanut oman

Pamflettikokoelmassa Me ja muut (2007) Merete Mazzarella va-

julkisen kenttänsä, jossa voi nousta pieneksi merkittäväksi täh-

roittaa tutkijoita, että heidänkin puheensa luokkaeroista uhkaa

deksi.

jäädä pelkäksi identiteetin analyysiksi. Mikä tahansa »ironinen

Internet pakottaa tietoisuuteen julkisen tilan kapeudesta. Tu-

puutarhatonttu» kuittaa luokkatietoisuuden.

hannet kirjoittajat taistelevat saadakseen pysyvän varvasotteen
media-ammattilaisten ikkunalaudalta. Samalla nettijulkisuus pa-

Pamfletti tekstityyppinä on tarkoittanut bourdieu-

kottaa vertailemaan privaattiansa, joka osoittautuu kiusallisen sa-

laisen laatikkososiologian ottamista tosissaan. Kun

manlaiseksi kuin naapureilla.

minun lapsuudessani vaatteet olivat Halpahallin

Kirjailijoiden luokkatietoisuus on ollut pitkään lähes vitsi. Kir-

lootasta, mutta naapurin Jaskalla ne tulivat Seppä-

jailijat vertailevat käytännössä perheitään, kun puhe pitäisi olla

län hyllystä, niin minusta tuli väistämättä kirjailija.

yhteiskuntaluokista. Mollisävyisesti esitelty perhe on korvannut

Pamfletista on tullut blogijulkisuuden vastakohta:

luokan käsitteen, koska nousukaudella syntynyt kirjailijapolvi on

inttävä lause, jota ei linkitetä mihinkään.

saatu uskomaan, että perhe on heidän kohtalonsa. Tuloksena on loputon määrä samannäköistä perheproosaa.
Toimittaja Veera Luoma-Aho on rinnastanut suomalaisen kirjal-

Ennusteet digitaalisen julkisuuden tulevaisuudesta viittaavat kuitenkin molemminpuoliseen hyötyyn digi- ja printtimedian välillä. Ainoat tekijät, joiden

lisuuden taantuman keskiluokan identiteettipulaan: »Ehkä monet

elintilaa muutos kolhii, ovat ne kirjailijat, joille tärkeäm-

2000-luvun nuoret kirjailijat kuuluvat toimittajien kanssa samaan

pää on julkaiseminen kuin kirjallisuus taiteenlajina. Se on

kastiin, osaavaan, mutta silti kohtalaisen keskinkertaiseen ja keski-

iso enemmistö sanataiteen ammattilaisista.

luokkaiseen. Taustatkin tuntuvat olevan samanlaiset: lapsuus elet-

En minä itsekään tästä muutoksesta pidä. En kai-

ty ydinperheessä omakotitalossa, kesäisin käyty läpi Kreikan saa-

paisi tekstityöläisille sen kummempaa yhteistä ti-

ret, äidinkielestä kirjoitettu laudatur.» (Ylioppilaslehti 7/2009)

laa kuin kirjastoon sopivan ilmoitustaulun.

On vaikea erottautua kirjailijana moisessa porukassa. Keskiluokkaisen kirjailijan ainoa pelastus on pamfletissa. Parina viime vuonna

Mutta jos bloggaaminen nousee sanataiteessa

luokkatietoisista pamfleteista on tullut trendikkäitä, koska niissä

itseisarvoksi, on tuloksena jankuttavan terapia

päästään kiistämään keskiluokkaisten tunnusten samankaltai-

puheen ja Facebook-tyyppisen poseerauksen lin-

suus.

kittyminen rahavetoiseksi mediaksi. Sellaisessa

Katriina Järvisen osuus teoksessa Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007) on toiminut esikuvana pamfleteille, jotka

maailmassa vain kesyt kirjailijat julkaisevat.
Villit julkaistaan.

tunkeutuvat toimittajien raivaamaan »Kuinka minusta tuli minä»
-mediatilaan. Luokkatietoisten pamflettien on tarkoitus päästää ääneen kulttuurityöläisiä, jotka ovat jääneet vaille luokkaerot
ikuistavaa skandaalia. Päinvastoin kuin esikuvansa, ryhmien välisistä suhteista kulttuuriväki ei osaa sanoa paljoakaan.

Markku Soikkeli on tamperelainen
kriitikko ja kirjailija.
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Kansainvälinen ja Kotimainen Kilpailu
Terror! kauhuelokuvia mexodus uruguay ibero-ameriKKa linnake eurooppa
JusT one kiss – säesTää kemialliseT ysTäväT segundo de Chomón – säestää Konev
auTour de minuiT animé français
tuomari nurmio – stadilaista tangoa etsimässä
viimeiseT aplodiT they Call it aCid oil CiTy ConfidenTial
miKhail ZheleZniKov sami van ingen
laila paKalnina paTrik eklund gustavo taretto
LIPUT: www.tamperefilmfestival.fi
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