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Kokoomuslaisen
korkeakoulupolitiikan
kommellukset
OIKEISTON korkeakoulupolitiikkaa on markkinoitu Suomen
yliopistojärjestelmän kehittämisenä ottamalla mallia muun maailman
tavoista. Politiikan sisältö on kuitenkin sekä opiskelijoiden,
yliopistojen henkilökunnan että tutkimuksen kannalta ollut
huonoimpien puolien poimintaa muiden malleista.
Näihin kuuluvat esimerkiksi opiskelijoiden pakottaminen ahtaisiin
aikarajoihin, lukukausimaksut sekä yliopistojen henkilökunnan
kuormittaminen opetus- ja tutkimusympäristöön huonosti sopivilla
palkkausjärjestelyillä.
Tätä trendiä edustaa myös ehdotettu uusi yliopistolaki, jolla
yliopistojen hallintoon halutaan saada enemmistö ulkopuolisia
päätöksentekijöitä. Samaan aikaan vaatimukset ulkopuolisen
rahoituksen osuuden nostamisesta kovenevat ympäri Eurooppaa.
SUURYRITYKSILLÄ ei ole intressiä rahoittaa yliopistojen
perusopetusta tai perustutkimusta. Perustutkimus on pohja kaikelle
uudelle innovaatiolle, mutta se itsessään ei ole useinkaan arvokasta
yksityisellä sektorilla voittoa tavoitteleville yrityksille.
Innovaatio ei ole sama asia kuin kaupallinen tuote. Se on myös
kulttuurista ja sosiaalista uuden keksimistä, uusien ajattelutapojen
omaksumista. Sekään ei itsessään ole arvokasta – eli myytävää –
yksityiselle sektorille.
Yliopistojen ja yksityisen sektorin lähentäminen ei palvele sivistyksellisiä päämääriä. Yliopiston perustehtävä on uuden tiedon synnyttäminen ja vapaa jakaminen riippumatta tiedon markkinahinnasta.
OPISKELIJOIDEN ja innovaatioiden kannalta soisin, että
ulkomaisista huippuyliopistoista Suomeen tuotaisiin malli, jossa
opetushenkilökunnan määrä suhteessa opiskelijamäärään on
nykyistä huomattavasti korkeampi.
Opiskelijoiden potentiaalista saadaan tutkitusti enemmän irti, kun
opiskelijalle tarjotaan riittävästi henkilökohtaista huomiota opintojen
sisällön ja niissä kehittymisen suhteen. Intensiivinen ja osallistava
opetus luo pohjan tulevaisuuden huippututkimukselle.
Tiedon tuotteistamisen ja yritysmaailman lyhytjänteisten etujen
ajamisen sijaan sivistyspolitiikalla pitää tehdä sitä, mistä se on
nimensä saanut: edistää kaikille tarjolla olevan maksuttoman ja
korkealaatuisen koulutuksen vahvaa asemaa suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä.
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Anna Mikkola
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Vasemmistoliiton eurovaaliehdokas.
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Akateeminen kapitalismi etenee
Koulutuksesta
ja tutkimuksesta
on tulossa yhä
enemmän
kauppatavaraa.

Parasta mitä yliopistoille on tapahtunut niiden perustamisen jälkeen. Näin on
hallituksen esitystä uudeksi yliopistolaiksi ylistänyt opetusministeri Henna Virkkunen (kok.). Tokaisu tuskin ilmentää ainakaan kovin syvällistä perehtymistä yliopistolaitoksen historiaan.
Tutkija Jussi Raumolin esittää tässä lehdessä (sivut 32–40) yhden näkemyksen
siitä, millaisen historiallisen kehityskaaren seurauksena nykyiseen tilanteeseen
on tultu. Raumolinin mukaan maailmanpoliittisten muutosten seurauksena eurooppalainen tiede amerikkalaistui siitäkin huolimatta, että Euroopassa tieteelliset traditiot olivat huomattavasti pitemmät ja ymmärrys tieteestä syvempää kuin
Yhdysvaloissa.
Tämä merkitsi toisaalta määrällisen tutkimuksen ja luonnontieteiden metodien tunkeutumista myös humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin, toisaalta yliopistojen muuttumista yritysten kaltaisiksi.
Raumolinin mukaan muutokset eivät ole olleet vain seurausta suoranaisista
ulkopuolelta tulleista vaatimuksista, vaan myös tiedemaailma itse on tuottanut
pakkopaitoja laaja-alaiselle humanistiselle tutkimukselle ja sivistykselle.
Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva yliopistolakiesitys merkitsisi toteutuessaan
yliopistojen ylimmän päätösvallan siirtymistä entistä enemmän ulkopuolisille tahoille, kuten tutkimusta rahoittavalle liike-elämälle. Yliopistojen autonomia ja demokratia ovat siksi uhattuina, vaikka taloudellinen autonomia suhteessa valtioon
lisääntyisikin. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kaavailtavat
lukukausimaksut puolestaan romuttaisivat yhden suomalaisen yliopistomallin perusperiaatteista: kaikille tasa-arvoisesti tarjottavan maksuttoman koulutuksen.
Lakiuudistus on nähtävä osana pitempiaikaista prosessia, jossa koulutuksesta
ja tutkimuksesta on tulossa yhä enemmän kauppatavaraa sivistysihanteiden jäädessä taka-alalle. Samalla uhrataan myös tieteen perinteiset kriteerit, kuten tutkimustulosten julkisuus. Sen jälkeen tutkimusta ei voi enää edes kutsua tieteeksi.
Kokoomus tunnettiin muinoin professorien suosimana puolueena. Nyt sivistysporvaristo on vähissä, ja puolue kulkee koulutuspolitiikassaankin viime kädessä
isänmaattoman suurpääoman talutusnuorassa.
Virkkusen lausunnosta tulee mieleen fukuyamalainen ajatus »historian lopusta» ja parhaan mahdollisen maailman saavuttamisesta. Virkkunen tosin tuntuu
jättäneen avoimeksi mahdollisuuden, että tulevaisuudessa yliopistoille voisi tapahtua jotakin vielä parempaa. Mitähän se voisi olla? Ehkä entistä täydellisempi
sulautuminen osaksi yritysmaailmaa.
Onneksi on myös vastarintaa ja siten vaihtoehtoja. Yliopistojen opiskelijat ja
henkilökunta ovat protestoineet laajasti lakiesitystä vastaan. Muutosten saaminen esitykseen on vielä täysin mahdollista, mikäli ruohonjuuritasolta nouseva paine pysyy yllä ja voimistuu. Edes kokoomuslaiset tuskin voivat jättää sitä kokonaan
huomiotta.
Kuten akateeminen kapitalismi, myös sen vastarinta on kansainvälistä. Huhtikuun viimeisellä viikolla vietetään Euroopan-laajuista kampanjaviikkoa uusliberalistista yliopistopolitiikkaa vastaan.
Ilman aktiivista vastarintaa ei sivistyspolitiikan kurssia käännetä. Kansalaisaktivismi kannattaa.

Kansi vesa savikko

Artikkelit
14 »Helppoa se ei aina ollut»

29 Humanistin näkökulma

Stanley Kubrickin pitkäaikainen työtoveri Jan Harlan kertoo yhteistyöstään ohjaajalegendan kanssa.

Olemme menettämässä yhden viimeisistä kriittisen ajattelun
linnakkeista, pelkää professori Liisa Steinby.

16 Natsien lentävät lautaset

32 Ihanteet kaupan

Suositun Star Wreck -tieteiselokuvan tekijät valmistelevat uutta elokuvaa nimeltä Iron Sky, Rautataivas.

Kaupallisuuden lisäksi vapaata tiedettä uhkaavat tieteen sisältä
rakennetut pakkopaidat. Jussi Raumolinin laaja katsaus perinteisen
yliopiston kriisiin.

17 Rautataivaan tekijöiltä
Ohjaaja Timo Vuorensola haluaa luoda mustalla huumorilla maustetun tieteiskomedian.

42 Sydän, äly ja maku

19 Melodian ja metelin rajalla

45 Kilpailua vai keskinäisapua?

»Soittomme ei ole kaoottista, vaan tiedämme missä kohtaa kaaos
siinä sijaitsee», sanoi Jean-Philippe Gross kokeellisen musiikin festivaali Cable#:ssa Ranskassa.

Nykyään usein väheksytty anarkokommunisti Pjotr Kropotkin kirjoitti kiinnostavasti ihmisen olemuksesta.

22 Aino Kallas parrasvaloihin

Neil Gaiman maustaa gotiikalla fantasiateoksensa Coraline varjojen
talossa ja Neverwhere – Maanalainen Lontoo.

Syksyllä 2006 perustettu Aino Kallas Seura pyrkii nostamaan naiskirjailijoiden profiilia yleisemminkin.

26 Yliopistojen muutoksen kevät

Ulf Modinin essee Ellen Keyn kolmiosaisesta sivistyskäsityksestä.

49 Vahvoja tyttöjä ja kauhun elementtejä

54 Che Guevara sarjakuvasankarina
Ville Hänninen arvioi Spain Rodriguezin uutta sarjakuva-albumia.

»Rahan valta yliopistossa kasvaa, henkilöstön ja opiskelijoiden ääni
pienenee», kirjoittaa Janne Hukka yliopistouudistuksen seuraamuksista.
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Saku Soukka

Turkulainen lähihoitaja, kulttuuridiletantti,
punikki ja vastarannan kiiski.

Opiskelee kieltenopettajaksi. Kiinnostuksen
kohteita muun muassa kirjallisuus (varsinkin fantasia ja goottilainen kirjallisuus), estetiikka, kynäily.

Helsingissä asuva vapaa valokuvaaja, joka
käyttää kuvausrekvisiittana mielellään roskia
ja rakastaa helppoja ratkaisuja elämässä.

vesa savikko

Tamperelainen kirjoittaja, sadunkertoja ja
sovittelija.

Matias Huttunen
Helsinkiläistynyt käytännöllisen filosofian
opiskelija jota kiinnostavat yhteiskuntafilosofian moninaiset teoriat ja poliittisen toiminnan vaihtoehtoiset muodot.

Helsinkiläinen graafinen suunnittelija, joka
on allerginen omenoille.

Satu Virtanen

Teema

Mistä yliopistolain uudistamisessa
on kyse? Pureeko opiskelijoiden
ja henkilökunnan vastarinta?
Teemapaketissa paneudutaan sekä
päivänpolttavaan lakiuudistukseen
että laajoihin historiallisiin kaariin.
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Teksti Kristin Palitza
Kuva Wikipedia

Biotekninen
teollisuus lobbaa
voimakkaasti
tehomaatalouden
ja geenimanipulaation puolesta.
Kuvassa kenialaisia tutustumassa
geenimuunneltuun maissiin.

Ilmastonmuutos kurittaa maataloutta
Hänen mukaansa teollinen maatalous kuluttaa

Viime vuosikymmeninä on painotettu

liikaa energiaa. »Jokaisen kalorin tuottaminen vaa-

biotekniikkaa ja tehomaataloutta, mutta

tii kymmenen kaloria, jos huomioidaan polttoai-

nyt asian-tuntijat esittävät täyskäännöstä.

neen, lannoitteen ja työvoiman tarve.»
Herren muistuttaa, että kemikaaleja käyttävän
maatalouden aiheuttamien tuhojen korjaaminen

Rooma (Inter Press Service)

vie pitkään, koska maa köyhtyy ja sen kyky pidättää

Paras keino hillitä ilmastonmuutosta ja taata ruo-

vettä heikkenee.

katurva on pienimuotoinen luomuviljely, arvioitiin

»Pienviljelijälle vesi on paljon tärkeämpää kuin

Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston

geenimuokattu ja yhden lajin tuholaisille vastustus-

Ifadin kokouksessa helmikuun lopulla.

kykyinen kasvi», hän vakuuttaa.

»Ei ole välttämätöntä tuottaa enemmän ruokaa,

Kemikaaleja
käyttävän maatalouden tuhojen
korjaaminen vie
pitkään.
vuoksi aliravituiksi vuosisadan toisella puoliskolla.

vaan laadukasta ravintoa vähemmällä energiankäy-

Valtaosa kehitysmaiden väestöstä saa elantonsa

»Ruokkiaksemme maailman meidän on lisättä-

töllä ja saastuttamisella», Washingtonissa toimi-

maataloudesta. Se on ihmisen elinkeinoista alttein

vä tuotantoa ekologisella tavalla, saastuttamalla

van Millennium-instituutin johtaja Hans Herren

ilmastonmuutokselle.

vähemmän ja hyödyntämällä edullisia tekniikoita»,

sanoo.

Varsinkin alle kahden hehtaarin pientiloilla elä-

Hän vaatii reippaita investointeja ekologisen

vät joutuvat entistä tiuhemmin kärsimään kato-

maatalouden lisäämistä koskevaan tutkimukseen.

vuosista ja karjataudeista. Tämä vaarantaa elin-

Ranskan kansallisen tutkimuslaitoksen johtaja
Michel Griffon sanoo.

»Kukaan ei ole vielä vakavissaan miettinyt, miten

keinon, kun on turvauduttava velkaan ja myytävä

Ennustettu sateiden väheneminen koettelee erityi-

maatalous voi lievittää ilmastonmuutosta», maail-

omaisuutta. Samalla muuttoliike kiihtyy ja riippu-

sesti Afrikkaa, jossa 95 prosenttia pelloista on vailla

manlaajuista tutkimusta YK:n maatalous- ja elintar-

vuus ruoka-avusta kasvaa.

keinokastelua. Sahelin alueella sateet ovat vähenty-

vikejärjestössä FAOssa johtava Josef Schmidhuber
myöntää.

Seurauksena on aavikoitumista ja maan heikke-

neet neljänneksen vuodesta 1960.

nemistä, merenpinnan nousua ja tulvia, luonnon-

Jos viljelijät jatkavat entiseen tapaan, tuotanto

varojen tuottavuuden heikkenemistä ja joillakin

kutistunee 10–25 prosenttia jo vuoteen 2020 men-

Herren heittää pallon päättäjille: strategiaa pitää

alueilla korvaamattomia menetyksiä luonnon mo-

nessä. Sateesta riippuvat sadot voivat jopa paikoi-

muuttaa.

nimuotoisuudessa.

tellen puolittua, Herren ennustaa.

»Ilmastonmuutoksen vaatimat ratkaisut ovat

Ifad arvioi ilmastonmuutoksen altistavan nälälle

»Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin seuraavat 30

tiedossa, mutta niitä ei toteuteta, koska hallitukset

49 miljoonaa ihmistä lisää vuoteen 2020 ja 132 mil-

vuotta, vaikka ryhtyisimme tarvittaviin toimiin nyt,

muhinoivat bioteknisen teollisuuden kanssa. Niitä

joonaa vuoteen 2050 mennessä.

joten tarvitsemme tehokkaita sopeutumissuunni-

kiinnostavat nopeat voitot enemmän kuin viljelijöiden pitkän ajan hyödyt», Herren selittää.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 17–50 miljoonaa ihmistä lisää uhkaa jäädä ilmastonmuutoksen

telmia», Aasian viljelijöiden järjestön pääsihteeri
Estrella Penunia muistuttaa.

200 sanaa
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Attac »palkitsi» Lipposen
Johtava anti-intellektuelli -palkinto on
ensimmäinen laatuaan.

litusten aikana uusliberalismi tietoisesti otettiin

anti-intellektuelleille. On sääli, että keskustelu asi-

maamme johtavaksi poliittiseksi ideologiaksi»,

asta tyrehtyi aikanaan seinään. Lipposen avaus oli

moittii Attacin hallituksen jäsen Sanna Salo.

rohkea ja luokittelu puolustaa paikkaansa tämän

»Vuoden anti-intellektuelli Lipposen meriittilistan kärjessä onkin älyllinen epärehellisyys», Salo vaSuomen Attac ilmoitti maaliskuun alussa palkitsevan-

lottaa palkinnon myöntämisperusteita.

päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa,» sanoo
Attacin puheenjohtaja Mikko Sauli.
Sauli on Lipposen tavoin sosiaalidemokraatti.

sa entisen pääministerin Paavo Lipposen (sd.) Johtava
anti-intellektuelli 2009 -tunnustuspalkinnolla. Pal-

Teoksessaan Järki voittaa Lipponen esitti luokittelun

Johtava anti-intellektuelli -palkinto on sarjassaan

kinnon kirvoitti Attacin mukaan Lipposen kömpelö

suomalaisista intellektuelleista ja anti-intellektu-

ensimmäinen, eikä Attac suunnittele siitä vuotuis-

takinkääntö Turun Sanomien kolumnissaan. Siinä hän

elleista. Tuolloin anti-intellektuellin tittelin sai esi-

ta traditiota. »Toivomme, että kerta riittää, mutta

syytti hallitusta uusliberalismista ja useita henkilöitä

merkiksi uusliberalismia kritisoinut Attacin entinen

olemme jatkossakin valmiita jakamaan tunnustusta

uusliberalismi-sanan keveästä käytöstä.

puheenjohtaja, professori Heikki Patomäki.

uusliberalismin edistämiseksi tehdystä työstä», Salo

»On pöyristyttävää, että nykyistä hallitusta

Attacin mielestä Lipposen ulostulossa on kui-

moittii uusliberaaliksi juuri Lipponen, jonka hal-

tenkin paljon positiivista. »Pitää antaa tilaa uusille

aivolohkolämmitin

päättää.

vapputervehdykset

Vappumarssilla
tavataan!
Yrjö Hakanen
www.yrjohakanen.fi

Helsingin
Vasemmistoliitto
tervehtii kaikkia
kulttuurivasemmistolaisia
vappuna 2009!

Hyvää Vappua
tutuille ja
tuntemattomille
toivoo Eero Niiniviita

Iloista kapitalismin
mustaa vappua kaikille!
Kulttuurivihkot
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Teksti Tanja Uimonen
Kuva Musica Nova / Matti Kurkela

Oopperaproduktio Ihmiskunnan rakastajat oli yksi festivaalin iloisista yllättäjistä.

New York kuului Helsinkiin
Musica Novassa oltiin urbaaneissa
tunnelmissa.

Ossi Koskelaisen libretto oli hauska ja esitys kokonaisuutena onnistunut. Yhteiskunnallinen kritiikki
oli ajanmukaista ja paikoitellen nasevaa. Tällaista
nykyoopperaa haluaisi nähdä myös Kansallisoop-

Evans on aivan
huikea trumpetisti.

Tämänvuotisen Musica Novan teemana oli »New

perassa, jossa Ihmiskunnan rakastajia olisikin voitu

York is Now», jonka ympärille festivaalin uusi tai-

Stoan sijasta esittää. Erityismaininta onnistunees-

petisti. Järkkymättömän intensiivinen esitys osoit-

teellinen johtaja Johan Tallgren oli koonnut eheän

ta puvustuksesta, ja kiitokset loistavalle ja aivan ab-

ti sisäistettyä musiikillista herkkyyttä, monipuoli-

ja värikkään tapahtuman. Tapahtumapaikoista

surdille kuorolle!

suutta ja tyylitajua. Samoja piirteitä kuului myös

Välillä liialliseen tekopirteyteen lipsahtaneen

Evansin säveltämässä musiikillisessa elämänkerras-

mutta huipputasoisen newyorkilaisen Interna-

sa Chet Baker (2009). Teoksessa kuulija joutuu Bake-

Festivaalin avausteos oli valittu hyvin. Steve

tional Contemporary Ensemblen muusikoista jäi

rin traagisen henkilöhahmon ihon alle, keskelle me-

Reichin City life (1995) kuuluu nykymusiikin ehdot-

mieleen esimerkiksi Du Yun, jonka teoksessa Im-

lankolisen muusikon eksistentiaalista ahdistusta.

tomiin merkkiteoksiin. Teos kuvaa urbaania ko-

peccable quake (2004) oli varèsemaista repivää dy-

Festivaali oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Ensi

kemusta riipaisevalla tavalla ja tarjoaa kuulijalle

namiikkaa. Suomalaisten säveltäjien teoksista my-

vuotta ajatellen olisi mukavaa, jos Musica novaa

universaaleja samaistumisen kohteita, vaikka ta-

kistävin oli Sampo Haapamäen Velinikka, konsertto

kehitettäisiin edelleen nyt lupaavasti avattuun

pahtumapaikkana onkin kouriintuntuvan pakah-

neljäsosasävelaskelharmonikalle ja kamariorkeste-

suuntaan: kohti taiteidenvälisyyttä ja monimuo-

duttava New York. Klassikkoteoksista festivaalilla

rille (2008), jonka Veli Kujala tulkitsi voimallisesti

toisuutta, kohti erilaisten musiikkien, esittäjien,

oli edustettuna myös Morton Feldmanin uskomat-

ja virtuoosisesti. Teoksessa on uskomaton draivi ja

kuulijoiden ja esityspaikkojen ennakkoluulottomia

toman kaunis Rothko Chapel (1971). Sandelsin sali

aivan uusi sävelkieli, jossa on kuitenkin jotain hyvin

yhdistelmiä. Taidemusiikin pinttyneitä raja-aitoja

vain ei sopinut teokselle miljööltään eikä akustiikal-

tuttua ja haurasta, johon kuulija voi samaistua. Var-

voitaisiin hämmentää ja madaltaa entisestään. Ja

taan ollenkaan. Kuinka hyvin teos olisikaan toimi-

ma tulevaisuuden klassikko.

lisää rentoja iltakonsertteja sekä matalan kynnyk-

etenkin Korjaamo toimi mainiosti festivaalin yhtenä päänäyttämönä.

nut esimerkiksi rothkomaisessa Tapiolan kirkossa.

ICE:n trumpetistin Peter Evansin freesoolo Dige-

Yksi festivaalin iloisista yllättäjistä oli nuorten

liuksen levykaupassa täytti hieman festivaaliohjel-

suomalaisten tekijöiden poikkitaiteellinen ja -tie-

massa ammottavaa vaihtoehtoisemman nykymu-

teellinen oopperaproduktio Ihmiskunnan rakastajat

siikin mentävää aukkoa, joskin festivaalin virallisen

(2009). Euripideen Bakkhantit-näytelmää mukaileva

ohjelman ulkopuolella. Evans on aivan huikea trum-

sen ilmaisia esityksiä katutason putiikeissa ja gallerioissa!
Musica Nova -festivaali pidettiin Helsingissä
7.–14.2. Seuraavan kerran se järjestetään helmikuussa 2011.

Teksti: Ville Forss

levypalsta
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Kapakoista kosmokseen
on syntynyt ikään kuin päähänpiston saattelemana,

Levypalstalla käsitellään tällä kertaa

mutta samalla kokolailla valmiina. Parin demoluon-

loppuvuoden 2008 kotimaista levysatoa

toisen omakustannelevyn jälkeen ilmestyi vuoden

uusvanhan jazzin sekä yllätyksellisen
elektronimusiikin merkeissä.

2008 aikana pienlevymerkki Luovajan julkaisema
Väritrilogia, eli kolmen cdr-levyn sarja The Infamous
Commercial Suicide Album, Hairy Palm Adventures ja
Rainbow’s End?. Viimeksi mainittu on ansiokkaasti

Yhdeltä tämän hetken parhaista kotimaisista

esitellyt Bearly Queenin tuoretta näkökulmaa samp-

jazzyhtyeistä, tamperelaiselta Black Motorilta, il-

lejen käyttöön. Näiden albumien musiikki on koos-

mestyi vuodenvaihteen tienoilla peräti kaksi uutta

tettu, ilmeisen yksinkertaisin digitaalisin välinein,

albumia, Vaarat vastukset ja Club El Toro. Ahkerasti

proge- ynnä muilta levyiltä napsituista pätkistä ja

keikkailevan trion (Sami Sippola - saksofoni, Ville

tilkkutäkkimäisesti muokattu karhean kauniiksi

Rauhala - basso, Simo Laihonen - lyömäsoittimet)

äänimaisemiksi.

musiikki ponnistaa free jazzin alkujuurilta 1960-lu-

Sarjan ensimmäinen osa, The Infamous Commer-

vun amerikkalaiskuvioista, ei niinkään vapaan impro-

cial Suicide Album, on neljän varttitunnin mittaisen

visaation eurooppalaisemmista suuntauksista. Ryt-

kokeellisen kollaasinsa voimin erityisen sykähdyttä-

mi on vahvasti läsnä. Kappaleet löytävät useimmiten

vä tuttavuus. Runsaasti yllätyksiä, huumoriakin ja

muotonsa periaatteella »teema ja improvisaatio.»

toistuvassa kuuntelussa alati uusia löytöjä tarjoava

Vaarat vastukset ilmentää vähän retrohenkistä

levy ei ole kuitenkaan liian täyteen ahdettu. Se on

tyylisuuntaa myös uskonnollisella kuvastollaan

miellyttävän lavea kudelma, jossa uusille elemen-

(tosin pohjoismaisen protestanttisella sellaisella)

teille annetaan tilaa hengittää.

ja Impulse! -levymerkin klassikkojulkaisuiltakin tu-

Seuraavilla kahdella levyllä Bearly Queen on siir-

tuilla »eksoottisilla» instrumenteilla. Black Motorin

tynyt kokonaan pitkiin, koko albumin mittaisiin

aiempiin levytyksiin verrattuna Vaarat vastukset on

ambient-teoksiin. Hairy Palm Adventures on vaikut-

äänimaailmaltaan ilmavampi ja laajemmin kokeile-

tava, hitaasti velloen muuttuva kuuntelukokemus,

va, tunnelmaltaan jopa harraskin. Levylle mahtuu

joka liukuu alkupuoliskon onttona kaikuvan puls-

toki myös sellaista ekstaattista juoksutusta ja ylis-

sin kautta suorastaan kosmiseen surinaan, joka luo

tyslaulua, jota juurikin Impulsen äänitteillä usein

mielikuvia Stanley Kubrickin 2001 Avaruusseikkailu

tavattiin harrastaa. Kaunis, innoittava ja monipuo-

-elokuvan abstrakteista näkymistä.

linen levy on yhtyeen tähänastisista tuotoksista
ehein ja vakuuttavin kokonaisuus.

Kauneusvirheestä
huolimatta Bearly
Queenin väritrilogia
vaikuttaa.

Black Motor
Vaarat vastukset CD
dreamsheep records 2008

Black Motor
Club El Toro CD
ruby red editora 2008

Joulukuussa ilmestynyt Rainbow’s End? vaikuttaa näihin kahteen levyyn verrattuna hätäisesti

Club El Toro alkaa sekin leppoisissa tunnelmissa.

rakennetulta ja jokseenkin hahmottomalta koko-

Bearly Queen

Ensimmäisen kappaleen jälkeen meno on kuitenkin

naisuudelta. Levy ei oikein jaksa pitää yllä mielen-

The Infamous Commercial

intensiivistä ja karskia eikä juuri hellitä ennen levyn

kiintoa koko kestonsa ajan. Tästä kauneusvirheestä

Suicide Album CDR

päättymistä. Jos Vaarat vastukset on Black Motorin

huolimatta on Bearly Queen Väritrilogioineen ollut

luovaja 2008

hengellinen albumi, niin Club El Toro edustaa sitä

vuoden 2008 kiinnostavimpia tulokkaita, jolta sopii

keikoilta ja aiemmilta levyiltä tuttua ruumiillisem-

mielenkiinnolla odottaa uusia tuotoksia.

paa puolta yhtyeestä. Trion soundissa ja eritoten
Ville Rauhalan bassotyöskentelyssä on härskeimmillään harvinaisen iholle käyvää maskuliinista ais-

http://www.myspace.com/blackmotors
http://www.luovaja.com/

tillisuutta, viekoittelevaa vaaran tunnetta ja hämä-

Bearly Queen

rien, savuisten kapakoiden juopunutta tunnelmaa.

Hairy Palm Adventures CDR

Jos CD-levyillä olisi mukana haju, tuoksuisi Vaarat

luovaja 2008

vastukset todennäköisesti suitsukkeelta. Club El Toro toisi nenään pinttyneen tupakan sekä väkevän
partaveden tuoksut.

Kierrätysmusiikkia
Tärkeä osa Bearly Queenin, eli oululaisen Heikki Kip-

Bearly Queen

polan, musiikin vetovoimaa on sen uutuudenviehä-

Rainbow’s End? CDR

tys. Lumoon liittyy myös tunne siitä, että musiikki

luovaja 2008
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elokuvanurkka

Teksti Eero Hirvenoja

Sodan arvet
Natsien toisen maailmansodan aikaiset rikokset ih-

Uutuuselokuvissa pohditaan sota-

misyyttä vastaan ovat puolestaan taustana vuonna

kokemusten vaikutusta ihmismieleen.

1995 julkaistuun saksalaiseen bestseller-romaaniin

Kohuttu ja kehuttu israelilaiselokuva Waltz with

vun Saksan Liittotasavallasta, missä synkkiä salai-

Bashir pureutuu Lähi-idän alati epävakaiseen tilan-

suuksia omallatunnollaan kantava Hanna Schmitz

teeseen ohjaaja Ari Folmanin omien, torjuttujen

(Kate Winslet Oscar-roolissaan) ajautuu suhteeseen

nuoruusmuistojen kautta. Kiinnostavasti animoi-

itseään puolta nuoremman teinipojan kanssa.

perustuvassa Lukijassa. Elokuva käynnistyy 1950-lu-

tuna draamadokumenttina toteutetussa eloku-

Tarina lavenee yksilötasolta yhteiskunnallisiin ja

vassa keskiössä on Israelin johtama vuoden 1982

historiallisiin pohdintoihin naisen joutuessa vuosia

Libanonin miehitys, johon Folman osallistui nuorena

myöhemmin syntipukiksi sotarikosoikeudenkäyn-

sotilaana.

Veteraanin ulkokuori on kova, mutta
sisällään mies kantaa
yhä kipeitä sotamuistoja.

nissä, samalla kun suuremmat rikolliset pääsevät

vain lisäpontta, kun paikallinen aasialainen nuori-

Miehitys päättyi Israelin hallituksen tukeman li-

kuin koira veräjästä todisteiden puuttuessa. Han-

sojengi yrittää varastaa hänen rakkaan vuosikerta-

banonilaisen falangistiarmeijan suorittamaan Sab-

nan kaltaiselle pikkutekijälle langetettu pitkä van-

autonsa.

ran ja Shatilan verilöylyyn, jossa surmattiin arviolta

kilatuomio kuvastaakin lopulta vain demokratiaan

Veteraanin ulkokuori on kova, mutta sisällään

tuhansia palestiinalaisia siviilejä. Murhenäytelmä

uudelleen vähitellen totutelleen maan väkinäisiä

mies kantaa yhä kipeitä sotamuistoja. Onkin sel-

horjutti ainakin joksikin aikaa monien näkemystä

yrityksiä puhdistaa julkista kuvaansa.

Israelista viattomana uhrina, joka käy ainoastaan
puolustussotaa.
Kerronnaltaan Folmanin elokuva on kiehtova
psykologinen muistipeli, jossa tapahtumat avautu-

Stephen Daldryn ohjaaman, revisionistisiakin
piirteitä sisältävän elokuvan teemoja ovat häpeä
ja muistot, laki ja oikeudenmukaisuus, mutta myös
unohtaminen ja anteeksianto.

vää, että hänen koviin asenteisiinsa ovat vaikuttaneet keskeisesti yli puolen vuosisadan takaiset
traumaattiset kokemukset Koreassa.
Hyvää tarkoittavassa, mutta turhan alleviivaavasti toteutetusta elokuvassa osoitetaan toisaalta,
että varttuneemmallakin iällä voi vapautua ennak-

vat vähitellen jännityskertomuksen tavoin. Myös
poliittisena ja moraalisena puheenvuorona kysees-

78-vuotias Clint Eastwood palaa muutaman vuoden

koluuloistaan ja oppia hyväksymään erilaisuutta.

sä on tärkeä elokuvatapaus. Animaation käyttö kui-

tauon jälkeen kameran eteen ohjaamassaan Gran

Näin käy myös Clintin esittämälle vanhalle sota-

tenkin osaltaan etäännyttää katsojaa tapahtumis-

Torinossa, jossa hän näyttelee vastikään leskeksi jää-

ratsulle. Samalla ohjaaja pääsee parodioimaan ta-

ta, eikä lopputulos ole todennäköisesti aivan yhtä

nyttä, konservatiivisiin tapoihinsa ja mielipiteisiinsä

kavuosikymmenten vähäpuheisia tähtiroolejaan,

riipaiseva kuin se olisi perinteisen dokumentin tai

pinttynyttä Korean sodan veteraani Walt Kowalskia.

mikä tuo oman mausteensa tarinaan. Mikään eri-

näytelmäelokuvan keinoin tehtynä.

Naapurustossaan asuvia maahanmuuttajia kyräilevä

tyisen syvällinen elokuvantekijä Eastwood ei kui-

katkeroitunut vanhus saa rasistisille asenteilleen

tenkaan tälläkään kertaa osoita olevansa.

Lukija

Gran Torino

Waltz with Bashir

Teksti Mari Lukkari
Kuva Matias helinko

200 sanaa
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Ei pelkkää pop-taidetta
William Sloan

Andy Warhol ei ole noussut maailman-

ystäviään Dalista Lou Reediin ja Nicoon. Warholin

mällä kuin kaikkea taidettaan. Apulaisia oli paljon.

päätössarjan avasi muita elokuvia lyhyempi, vain

»Andy ei välttämättä ollut itse kuvaamassa elo-

maineeseen elokuvantekijänä. Näkyvän

15-minuuttinen pätkä Four of Andy´s most beauti-

kuviaan, mutta hän teki päätökset, oli mieli ja aivot

uransa aikana hän ehti kuitenkin tehdä

ful women. Tässä elokuvassa on Warholin oma suo-

niiden takana», Sloan kertoo.

satoja elokuvia, joista Tampereen

sikki, Anna Buchananin vaikuttava bravuuri, jossa

Warhol oli hyvin tuottelias taiteilija. Lyhyeksi jää-

tämä tuijottaa kameraan silmää räpäyttämättä

neen elokuva-uransa aikana hän ehti tehdä yli 600

kolme minuuttia kyynelten valuessa pitkin poskia.

elokuvaa.

Sloanin kuratoima kuuden lyhyt-

Warholin elokuvat eivät ole koskaan olleet yleisön

ti. Ne olivat hänelle tärkeitä. Andy oli hyvin tuotteli-

elokuvan kokonaisuus.

suosikkeja. Siinä missä elitismiä vastaan taistellut

as ja älykäs bisnesmies. Mutta samalla hän oli myös

Warhol kopioi avustajineen taidetta kaikkien saata-

kiltti, jopa naiivi», Sloan miettii.

elokuvajuhlilla nähtiin New Yorkin
Modernin taiteen museon William

»Andy suhtautui elokuvien tekemiseen vakavas-

Siinä missä Andy Warholin tunnettu, värikäs pop-

ville, olivat Warholin elokuvat vaikeasti nähtävissä.

Warhol päästi helposti myös tuntemattomia ih-

taidekuvasto on suosittua, helposti lähestyttävää

Niitä ei voitu näyttää elokuvateattereissa. Elokuvat

misiä studioonsa, missä häntä vuonna 1968 ammut-

ja silmää miellyttävää, näyttävät hänen elokuvansa

oli kuvattu 16 millin formaatilla, joten niitä esitettiin

tiin. Ampuja oli yksi hänen lukuisista vieraistaan.

kokonaan toisenlaisen taiteilijan tekemiltä.

pelkästään gallerioissa ja kampuksilla.

»Ne eivät ole mitään lyhyitä viihdepaloja, vaan

Suuryleisön puutteesta huolimatta Andy jatkoi

vaikeita ja haastavia avantgarde-elokuvia. Andy oli

avantgarde-elokuvien tekemistä vuosia. Factory-stu-

avantgarde-elokuvantekijä. Muutkin hänen aika-

diollaan hän työsti elokuviaankin samalla menetel-

»Luulen, että Andy sai tapahtuman kautta muistutuksen kuolevaisuudestaan.
Ampumakohtauksen jälkeen hän jätti elokuvien
tekemisen ja keskittyi taiteeseensa.»

laisensa taiteilijat tekivät minimalistisia elokuvia,
mutta hän meni aina muita pidemmälle», William
Sloan kuvailee.
Sloanin filkkareille valikoimat elokuvat ovat

niitä nähtiin Jimi Tenorin säestäminä.
»Andyn elokuvat haastavat yleisön. Ne pakottavat katsomaan ja miettimään, mikä on taidetta. Ne
ovat ärsyttäneet monia ja ärsyttävät yhä, mutta
siitä Andy olisi vaan mielissään. Hän rakasti ihmisten suututtamista», Sloan hymyilee.

Andy Warhol ja vedokset

neen elokuvauransa kaksi ensimmäistä vuotta
Warhol teki pelkästään mykkäfilmejä. Tampereella

Andy Warhol kameran takana

Warholin varhaistuotantoa. 1960-luvulle ajoittu-

Warhol olisi saanut olla mielissään myös Tampereella. Elokuvia näytettiin lähes täysille saleille, ja
moni katsojista myös menetti hermonsa esitysten
aikana. Warholin minimalistisen tyylin huippuesi-

tu Sleep. Jälkimmäinen kuvaa 42 minuutin ajan eri
asennoissa nukkuvaa runoilija John Giornoa. Ensin
mainitussa taas nähdään liikkumatonta puolikuvaa
Robert Insianasta, joka syö sientä 32 minuutin ajan.
Warholin sotkettua filmien aikajärjestystä näyttää
siltä, että sieni miehen kädessä kasvaa uudestaan
ja uudestaan.
Ensimmäisessä Warhol-osiossa nähdyssä Salvador Dalissa esiintyy Andyn kuvissa usein toistuvia
henkilöitä, hänen Factory-studiollaan viihtyneitä

Elokuvasta Salvador Dali

vuonna 1964 kuvattu Eat ja vuotta aiemmin kuvat-

Andy Warhol valokuvakameroineen

merkkejä ovat Tampereella nähdyt mykkäfilmit,

Kuvat kirjasta Nat Finkelstein: Andy Warhol: The factory years 1964–1967 (BG 1989)
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Teksti Jouni Avelin
Kuvat Future film

Kolme moraliteettia opportunismista
Pahuuden trilogia on loistava

kyjensä voimin nouseva Höfgen ajautuu Hermann

valoa, eikö vain?» Göring karjuu katsomosta. Höf-

Göringin ja natsieliitin ajaman kulttuurin puhdis-

gen on Faust, Göring on Mefistofeles.

todiste kylmän sodan loppukauden

tustyön käsikassaraksi, Berliinin valtionteatterin

eurooppalaisen elokuvan tasosta.

johtajaksi. Höfgen haluaa vain menestyä, siinä

Eversti Redlissä (1985) keisarille uskollinen ja kun-

kaikki – ja siihen kaikki kaatuu. Huikaiseva suoritus

nianhimoinen maalaispoika Alfred Redl nousee

Faustin Mefistofeleenä avaa portit vallan ytimeen,

kadettikoulun kautta Itävalta-Unkarin sotilashie-

Mefisto (1981) nosti István Szabón (s. 1938) maa-

kunnes Höfgen havaitsee joutuvansa aina vain sy-

rarkian huipulle, salaisen poliisin päälliköksi. Hän

ilmanmaineeseen. Klaus Maria Brandauerin hen-

vemmälle natsien mytologiaan. Vapaus on ehkä il-

häivyttää puoliksi juutalaisen taustansa ja homo-

gästyttävä roolityö, Lajos Koltain hillitty kamera-

luusio, mutta ilman vapaudenkaipuuta ei voi olla

seksuaalisuutensa, opiskelee ranskaa ja pianonsoit-

työskentely ja Szabón elegantti ohjaus tarjosivat

taidetta. Menestys kuitenkin vie Höfgeniltä unel-

toa. Kruununprinssi Franz Ferdinand haistaa Redlin

uuden tulkinnan Klaus Mannin (1906–1949) avain-

matkin.

uskollisuudessa vaaran, lavastaa hänet syylliseksi

romaanista (1936). Hendrik Höfgenin esikuvana

Mannin romaanissa Höfgen on poikkeusyksilö

valtiopetokseen ja pakottaa lopulta itsemurhaan.

pidetty Gustaf Gründgens (1935–1963) onnistui

ja siksi etäisempi. Szabón tulkinta tekee hänestä

Kruununprinssin tähtäimessä on vanhan keisarin

jälkeläisineen estämään romaanin uusintapainok-

huomattavasti tavallisemman, mikä kasvattaa dra-

syrjäyttäminen, »lyhyt sota», joka »puhdistaa valta-

set vuoteen 1980 saakka. Teosta on pidetty Mannin

maattista tehoa. Loppukohtauksessa Göring vie

kunnan» liberaaleista aineksista. Kuten tunnettua,

kostona 1930-luvulla natsivallan palvelukseen jää-

Höfgenin juuri valmistuneelle olympiastadionille ja

tuo kriisi kasvoi ensimmäiseksi maailmansodaksi.

neelle Gründgensille.

käskee hänet keskelle kenttää. Valtaisat valonheit-

Eversti Redlissä Szabó syvensi Mefiston tarinaa.

Hampurilaisesta »provinssiteatterista» Berliinin

täjät pysäyttävät kaikki Höfgenin liikkeet ja sokai-

Redlin homoseksuaalisuuteen ja juutalaisuuteen vii-

parrasvaloihin lahjakkuutensa ja tuultenhaisteluky-

sevat hänet. »Millaista on seisoa valossa? Oikeaa

tataan epäsuoremmin ja muutenkin katsojan päätte-

Istvàn Szabó: Pahuuden trilogia
›› Future Film 2009
›› Kuvasuhde 1.77:1
›› Kuvaformaatti 16:9
›› Kuvaus: Lajos Koltai
›› Mefisto (1981). käsikirjoitus Péter Dobai ja István
Szabó Päärooleissa Klaus Maria Brandauer, Krystyna Janda, Ildikó Bánsági. 2 t 19 min
›› Eversti Redl (1985). Käsikirjoitus Péter Dobai ja
Istvàn Szabó. Päärooleissa Klaus Maria Brandauer,
Armin Müller-Stahl, Gudrun Landgrebe, Jan Niklas.
2 t 16 min.
›› Hanussen. Hitlerin juutalainen ennustaja (1988). Käsikirjoitus Péter Dobai, Istvàn Szabó,
Gabriella Prekop ja Paul Hengge. Päärooleissa Klaus
Maria Brandauer, Károly Eperjes, Erland Josephson.
Mefisto

1 t 52 min.
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Kirjallisuus
Mann, Klaus (1984) Mefisto. Suomennos
Markku Mannila. Otava, Suuri Suomalainen kirjakerho.
Robinson, David & Hames, Peter Redl
Everesti Redl

Ezredes / Colonel Redl.
The Cinema of Central Europe. Wallflower
Press, London, 203–212.

lyn varaan jää enemmän. Salaisen poliisin päällikkönä

(1933). Ihmiset haluavat kuitenkin uskoa, eivät tie-

Redl kaivaa esiin oman mappinsa ja lukee ääneen: op-

tää. Palkkiona on jälleen kuolema. Hanussenin hah-

portunisti, pitää etäisyyttä sukuunsa. Redl lisää mer-

mo on kuitenkin liian ohut, joten Brandauer joutuu

kinnän »unaufrichtig», vilpillinen (joka on suomen-

kasvattamaan sitä näyttelijätyönsä keinoin.

nettu virheellisesti »falskiksi»), ja palauttaa mapin
paikalleen. Luultavasti tämän luonnehdinnan vuoksi

Vaikka Szabó onkin kieltänyt trilogian kaikki sisäiset

Franz Ferdinand valitsee Redlin syntipukiksi. Epäsel-

yhteydet, sosiaalinen nousu ja tuho muodostavat elo-

väksi jää, kuinka paljon kukakin tietää ja missä vai-

kuvien yhteisen teeman. Mefisto käsittelee vapautta,

heessa. Uskollisuus tarjoaa puitteet Redlin kunnian-

Redl uskollisuutta ja Hanussen uskoa.

himolle, mutta hän ei voi olla lojaali vallankaappaajaa
kohtaan. Siksi hänen kunnianhimonsa on vaarallista.

Trilogiassa on omaelämäkerrallisia piirteitä, sillä
vuonna 2006 Szabó paljastui Unkarin salaisen po-

Hanussenissa (1988) Szabó ei enää pystynyt tuo-

liisin ilmiantajaksi. Hän kirjoitti vuosina 1957–1963

maan opportunistin tarinaan mitään uutta. Oma-

ainakin 48 luonneraporttia elokuvakoulun opiskeli-

elämäkerrassaan (1930) itsensä silmänkääntäjäksi

jatovereistaan ja opettajistaan. Szabó väittää tar-

paljastanut Klaus Schneider (1889–1933) haavoittuu

jonneensa vain disinformaatiota, mutta silti hän vai-

sodassa päähän, ryhtyy selvänäkijäksi ja muuttaa ni-

keni näistä asioista paljastumiseensa saakka.

mensä Erik Jan Hanusseniksi. Nousukierteessä hän

Pahuuden trilogia osoittaa, että vielä 1980-luvulla

ajautuu liian lähelle valtaa ja ennustaa lopulta hyb-

Euroopassa tehtiin vakavaa, älykästä ja vivahteikas-

riksen vallassa Berliinin valtiopäivätalon tuhopolton

ta elokuvaa lähihistorian murroskohdista.

Hanussen

1980-luvulla
Euroopassa tehtiin
vakavaa, älykästä
ja vivahteikasta
elokuvaa lähihistorian murroskohdista.

Teoksessa Peter Hames (toim.)(2004)

Teksti Eero Hirvenoja
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Mestarin
varjossa
DocPoint -festivaaleilla
vierailleen elokuvatuottaja Jan Harlanin
mielestä hänen
pitkäaikaista työtoveriaan ja lankoaan,
ohjaajalegenda Stanley
Kubrickia ei arvostettu
riittävästi elinaikanaan.
Yhdysvaltalainen ohjaajalegenda Stanley
Kubrick (1928–1999) tunnettiin nihkeästä
suhtautumisestaan median edustajiin, ja etenkin vanhemmalla iällään häneltä oli käytännössä mahdotonta saada haastattelua.
Kubrickin kanssa yli kolme vuosikymmentä työskennellyt saksalainen Jan Harlan (s.
1937) tulee puolestaan ilmeisen hyvin toimeen
toimittajien kanssa. Helsingin DocPoint -festivaaleilla tammikuussa hän vastaili toimittajajoukon kysymyksiin Kubrickin elämästä tottuneesti. Harlan lienee siskonsa Christianen,
mestariohjaajan lesken, ohella paras tietolähde Kubrickista kiinnostuneille.
Harlan tutustui Kubrickin jo 1950-luvun
lopulla, jolloin hänen sisarensa avioitui tuolloin vielä suhteellisen tuntemattoman yhdysvaltalaisohjaajan kanssa. Pari oli tavannut
Kubrickin kuvatessa Saksassa sotaelokuvaa
Kunnian polut (1957), jonka liikuttavassa loppukohtauksessa Christiane esiintyi. Harlanin
ja lankomiehensä ammatillinen yhteistyö alkoi
1960-luvun lopulla ja jatkui ohjaajan kuolemaan saakka. Kellopeliappelsiinissa (1971)
Harlan toimi apulaistuottajana, ja Barry Lyndonista (1975) lähtien hänen työnimekkeensä
oli Kubrickin neljässä viimeisessä elokuvassa
vastaava tuottaja.
Nuorempana Harlan oli työskennellyt
kaupallisella alalla, missä saatuja oppeja hän
pystyi myöhemmin hyödyntämään elokuvabisneksessä. Harlan on myös itse ohjannut
muutamia dokumentteja, tunnetuimpana
Kubrickin elämäntyöstä kattavasti kertova
Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001). Ky-

seinen elokuva esitettiin myös DocPointissa,
samaten kuin Kubrickin juhlituin mestariteos
2001: Avaruusseikkailu (1968) 35-millimetrisenä kopiona.

Verkalleen, pikkutarkasti
Stanley Kubrickin persoonasta ja työskentelytavoista oli ja on yhä liikkeellä monenlaisia tarinoita. Varsin yleisesti häntä pidetään näyttelijöitään ja muuta henkilökuntaansa huonosti
kohdelleena täydellisyydentavoittelijana ja yksityiselämässään eksentrisenä erakkona. Harlan pitää monia ystävästään vallalla olevia käsityksiä virheellisinä.
»Kubrickia on elokuviensa perusteella esimerkiksi syytetty naisvihaajaksi, vaikka hän eli
merkittävän osan elämästään rakastamiensa
naisten – vaimonsa ja kahden tyttärensä – ympäröimänä», hän muistuttaa. »On toki totta,
että Stanley ei perustanut julkisuudesta tai
siitä, saivatko hänen elokuvansa palkintoja.»
Ohjaajana Kubrick jäikin ilman Oscaria,
mutta sai sellaisen 2001:n erikoistehosteista.
Harlanin mukaan Kubrick ei välittänyt elokuvamaailman muotivirtauksista, ja keskittyi
sen sijaan tekemään omannäköisiään, persoonallisia elokuvia. Samalla hän seurasi kuitenkin jatkuvasti kollegoidensa edesottamuksia.
Erityisen kiinnostunut Kubrick oli uusien elokuvantekijöiden töistä.
»Joskus Stanley saattoi jopa ottaa yhteyttä
johonkin lupaavana pitämäänsä nuoreen ohjaajaan», Harlan paljastaa.
Kubrick valmisteli elokuviaan pitkään
ja hartaasti, ja yli neljän vuo-

sikymmenen aikana hän ohjasi vain 13 pitkää
näytelmäelokuvaa. Hän ei suostunut päästämään hengentuotteitaan levitykseen, ennen
kuin saattoi olla itse ehdottoman tyytyväinen
lopputulokseen. Kiireellä kuvatun esikoisohjauksensa Fear and Desire (1953) Kubrick tosin
myöhemmin veti kokonaan pois markkinoilta.
Elokuvasta on nyttemmin julkaistu vastoin ohjaajan perikunnan toivetta DVD-kopio ainakin Italiassa, mistä myös Harlan on ilmiselvästi
harmissaan.
Mestariohjaajan verkkainen ja pikkutarkka
työskentelytahti johti toisaalta siihen, että osa
hänen projekteistaan jäi lopulta kokonaan toteutumatta – esimerkiksi elokuvat Napoleonista ja holokaustista. Eräs Kubrickin pitkään
kypsyttelemä elokuvaidea oli Pinocchio -tyylinen tarina robottipojasta. Myöhemmin projekti
siirtyi Kubrickin ja hänen perheensä siunauksella Steven Spielbergille, joka ohjasi aiheen
pohjalta vuonna 2001 elokuvan A. I. – Tekoäly.
Hieman yllättävä on tieto, että usein venyneistä kuvausaikatauluista huolimatta Kubrick
ylitti vain harvoin
elokuvilleen
asetetun budjetin.
»Stanley
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Jan Harlan

»En ole vähääkään kiinnostava
henkilö, Stanley
sen sijaan oli sitä
mitä suurimmissa
määrin.»

osasi priorisoida taitavasti käytettävissä olevat
varat, ja tästä syystä tuotantoyhtiössä luotettiin
häneen täysin», Harlan kertoo.
Kubrickin elokuvat menestyivät yleensä hyvin
kustannuksiinsa nähden. Ainoa mainittavampi
poikkeus oli epookkikuvaus Barry Lyndon, jonka
menestys ensi-iltakierroksella varsinkin Yhdysvaltojen markkinoilla oli pettymys.

Väärinymmärretty nero
Yhteistyötään ohjaajaneron kanssa Harlan
luonnehtii innostavaksi, mutta haastavaksi.
»Helppoa se ei aina ollut, sillä Stanley vaati itsensä lisäksi myös muilta ehdotonta omistautumista työhön. Hän johti alaisiaan joskus kuin
korkea-arvoinen upseeri armeijaansa. En kuitenkaan olisi työskennellyt hänen kanssaan, jos
en olisi loppujen lopuksi nauttinut siitä.»
Harlan muistelee Kubrickia lämmöllä paitsi työtoverina, myös yksityishenkilönä ja ystävänä. Harlan muistuttaa tämän olleen paljon
muutakin kuin ensiluokkainen elokuvantekijä.
»Stanley oli omistautunut perheenpää, hän
piti eläimistä, kuunteli
paljon klassista musiikkia, ja seurasi
mielellään urheilua. Hänen
mielestään
esimerkiksi
hyvä tennisottelu
saattoi olla
parempaa
viihdettä

kuin yksikään elokuva.»
Kubrick ei ollut itse mikään varsinainen
urheilijatyyppi, mutta hänet tunnettiin erinomaisena šakinpelaajana. »Stanley oli siinä
lajissa todella hyvä, enkä onnistunut päihittämään häntä kertaakaan», Harlan muistelee.
Kubrickin useimmat elokuvat saivat ilmestyessään osakseen ristiriitaisen, joskus peräti vihamielisen vastaanoton. Nykyään hänen
töidensä merkitys tunnustetaan jo varsin yleisesti, mutta Harlan uskoo niiden arvostuksen
vain lisääntyvän ajan myötä.
»Stanley ei aina saanut ansaitsemaansa tunnustusta eläessään, mutta samoin on käynyt
monelle muullekin merkittävälle taiteilijalle»,
Harlan muistuttaa mainiten esimerkkeinä van
Goghin ja Picasson.
Harlanin oma suosikki Kubrickin tuotannosta on tämän viimeiseksi työksi jäänyt,
monien Kubrick-fanienkin ylenkatsoma Eyes Wide Shut (1999), johon hän kertoo myös
ohjaajan itsensä olleen erittäin tyytyväinen.
Harlanin mukaan monet eivät pidä elokuvasta, sillä siinä käsitellään arkaluontoisia
asioita, kuten seksuaalifantasioita ja mustasukkaisuutta. »Elokuva tulee liian lähelle, ja
se voi tuntua katsojista epämukavalta.»

Näkymätön taustavaikuttaja
Aiemminkin muutaman kerran Suomessa
käynyt Harlan tekee vuosittain useita matkoja ympäri maailmaa puhumassa Kubrickista.
Hän on tottunut siihen, että toimittajat eivät
ole juuri koskaan kiinnostuneita hänestä itsestään, ainoastaan kuuluisasta ystävästään.

»Se ei haittaa minua lainkaan. En ole vähääkään kiinnostava henkilö, Stanley sen sijaan
oli sitä mitä suurimmissa määrin. Ilman yhteyksiäni häneen kukaan ei välittäisi haastatella minua, enkä olisi nyt täälläkään.»
Vaikka Harlan työskenteli pitkään läheisessä yhteistyössä Kubrickin kanssa, hän ei halua ottaa millään tavalla kunniaa tämän töistä.
»Minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa,
mitä näette Stanleyn elokuvissa», mies painottaa vaatimattomana.
»Ainoa alue, johon hänen töissään vaikutin edes jonkin verran, oli musiikin valinta.
Muuten hoidin käytännön asioita. Elokuvien
rahoituksesta vastasi puolestaan tuotantoyhtiö
Warner Brothers.»
Itseään Harlan ei miellä taiteilijaksi. »Olen
tehnyt muutamia dokumenttielokuvia, mutta en
pidä itseäni oikeana elokuvantekijänä. Sillä saralla olen vain harrastelija, enkä ole koskaan ajatellut voivani ohjata pitkää näytelmäelokuvaa.»
Hänen tuorein ohjaustyönsä O Lucky Malcolm! (2006) kertoo Kellopeliappelsiinissa pääosaa muistettavasti näytelleestä Malcolm
McDowellista. Dokumentti on tällä hetkellä
saatavilla mainitun Kubrick-elokuvan tuoreen
DVD-julkaisun lisämateriaalina.
Tällä haavaa Harlan ei ole valmistelemassa
uusia dokumenttielokuvia. Seitsemästäkymmenestäkahdesta ikävuodestaan huolimatta hän on
kuitenkaan nykyään kiireisempi kuin juuri milloinkaan aikaisemmin, sillä sanavalmiilla Kubrickin perikunnan edustajalla ja pitkän linjan
elokuva-ammattilaisella riittää jatkuvasti kysyntää esimerkiksi mediakoulujen luennoitsijana.
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Arjalaiset avaruudessa
Luultavasti
kansainvälisesti
tunnetuin suomalainen
elokuva on Samuli
Torssosen ja Timo
Vuorensolan Star
Wreck. Elokuva on
kunnianosoitus ja
parodia myös nimellä
Tähtiretki tunnetulle
Star Trek –tieteissarjalle.
Star Wreck ylitti
ilmeisesti parissa
kuukaudessa Edvin
Laineen Tuntemattoman
Sotilaan katsojamäärät.
Teksti: Tomi Toivio
Kuvat: energia productions

Star Wreckin tekijät ovat tehneet uutta elokuvaa jo vuodesta 2006 asti. Mukana tuotantoprosessissa on myös Finlandia-palkittu tieteiskirjailija Johanna Sinisalo. Nimellä Iron
Sky, suomeksi Rautataivas, tunnettu elokuva
käsittelee ennakkotietojen perusteella salaliittoteoreetikoiden keskuudessa suosittua tarinaa
natsien lentävistä lautasista, sekä Etelämantereella ja Kuussa sijaitsevista natsien salaisista
tukikohdista. Elokuvan pitäisi valmistua tämän vuoden aikana.
Filmin nimestä tulee mieleen myös Norman Spinradin vuonna 1972 julkaistu vaihtoehtohistorian alaan lukeutuva teos Iron
Dream. Vaskikustantamo julkaisi kirjan viime
vuonna suomeksi nimellä Rautainen unelma.
Kirjassa Adolf Hitleristä ei tule diktaattoria, vaan hän muuttaa Amerikkaan ja ryhtyy
fantasiakirjailijaksi. Rautainen unelma onkin
Hitlerin visio fantasiakirjallisuudesta. Hitler
purkaa rotuhygieeniset fantasiansa paperille
veriseksi sotaoopperaksi. Spinrad parodioi samalla sekä natseja että fantasiakirjallisuutta.
Hän osoittaa miten lähellä toisiaan Tolkienin
mustavalkoiset örkinlahtaamiset ja natsien rotuideologiat ovat.

Lentävien lautasten mytologiaa
Havainnot lentävistä lautasista yleistyivät toisen maailmansodan lopulla ja sen jälkeen. Jo
toisen maailmansodan kuluessa liittoutuneiden pommikonemiehistöillä oli tapana havaita
»foo fighterseja», liittoutuneiden lentokoneita jahtaavia värikkäitä tulipalloja. Nämä tuli-

pallot otettiin liittoutuneiden puolella varsin
vakavasti. Tulipallojen arveltiin olevan akselivaltojen salaisia aseita. Yleensä tulipallot kuitenkin vain seurailivat koneita tai pörräsivät
harmittomasti niiden ympärillä, joten salaisen
aseen sotilaallinen vaikutus jää melko kyseenalaiseksi. Lisäksi myös japanilaiset ja saksalaiset lentäjät näkivät samanlaisia ilmiöitä.
Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa nähtiin
vuonna 1946 »aaveraketteja». Aaveraketit olivat kirkkaita ja muodoltaan sikarimaisia tai
pallomaisia. Niihin sovellettiin paljolti samoja selityksiä kuin tunnistamattomiin lentäviin
esineisiin muutenkin: meteoriitteja, joukkohallusinaatioita tai yksinkertaisesti huijausta.
Ruotsin puolustusvoimat kuitenkin luokitteli
havainnoista 225 todellisiksi, ja viranomaiset
eivät varsinaisesti kiistäneet asiaa. Ainoassa
»järkevässä» selityksessä aaverakettien on arveltu olevan Neuvostoliiton sotasaaliiksi saamia
natsiohjuksia, joita nyt ammuskeltiin Ruotsiin
kokeilun vuoksi. Miksi kuitenkin laukoa satoja
tai tuhansia ohjuksia puolueettomaan maahan?
Varsinaisesti lentäviin lautasiin liittyvä joukkohysteria alkoi kuitenkin vasta vuonna 1947.
Silloin amerikkalainen lentäjä Kenneth Arnold teki kuuluisan havaintonsa lentävistä lautasista. Arnold kuitenkin kuvaili nähneensä siiven muotoisia lentäviä aluksia. Ne muistuttivat
kovasti natsi-Saksan kokeellista Horten Ho 229
-lentokonetta tai nykyistä B-2 -pommikonetta.
Nimitys »lentävä lautanen» vakiintui käyttöön,
koska Arnold kuvaili alusten poukkoilevan kuin
lentävä lautanen. Oliko kyseessä sittenkin nat-
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Teksti: Tomi Toivio
Kuva: energia productions

si-Saksasta sotasaaliiksi saatujen lentokoneiden
testaaminen Yhdysvalloissa?
Tietenkin havainnoille lentävistä lautasista
on moniakin selityksiä. Skeptikoiden mukaan
näitä havaintoja ei ole tapahtunut lainkaan.
Ufologien mukaan lentävien lautasten sisällä
on toisilta planeetoilta saapuneita humanoideja. Psykoanalyysin toiseksi suurin kuuluisuus C. G. Jung arveli ihmisten hallusinoivan
taivaalla lentäviä mandala-symboleja, jotka
liittyvät alitajuiseen henkisten kokemusten

Monien
humanoidien on
raportoitu olevan
blondeja.
tarpeeseen. Esimerkiksi kristillisiä ristejä ei
Jungin mukaan tarvitse erikseen hallusinoida,
koska ne lentelevät jo taivaalla lentokoneiden
muodossa. Tässä artikkelissa pohdiskelemme
kuitenkin elokuvan Iron Sky taustalta löytyvää
teoriaa sinisilmäisistä blondeista lentävissä
lautasissaan.

Kansallissosialistien salatieteet
Salaliittoteoreetikoiden keskuudessa on liikkunut ilmeisen arveluttavaan historialliseen
tutkimukseen perustuvia teorioita, joiden mukaan natsipuolue olisi itse asiassa perustunut

Rautataivaan tekijöiltä
Star Wreckin ja tekeillä olevan Rautataivaan

myös muita kansainvälisiä elokuvatähtiä.

ohjaaja Timo Vuorensola kertoo myös uuden elo-

Iron Skystä ei ole kuitenkaan tulossa aivan Star

kuvan syntyvän yhteistyössä fanien kanssa. Aivan

Wreckin tyylinen tieteisparodia. Enemmänkin ky-

Open Source -tuotannosta ei kuitenkaan ole kyse.

seessä on mustaan huumoriin perustuva tieteis-

»Yhteistyö fanien ja elokuvasta kiinnostunei-

komedia.

den ammattilaisten kanssa ulottuu ideoinnista

»Huumori on Star Wreckistä poiketen paljon

ihan konkreettiseen audiovisuaaliseen toteutuk-

vakavampaa. Mukana on myös huomattava mää-

seen. Me emme tee koko elokuvaa Open Source

rä draamallisia elementtejä. Emme ole ottaneet

-lähestymisellä, vaan eriytämme tuotannosta

parodiseen käsittelyyn niinkään olemassa olevia

tiettyjä osia, joiden katsomme hyötyvän yhteisöl-

tv-sarjoja tai elokuvia. Kynsiimme päätyy ennem-

lisestä lähestymisestä. Yhteisön mukaan tuomi-

minkin maailma ja mihin se on menossa, ennakko-

nen ei ole pelkästään resurssipohjainen päätös.

luulot ja ihmisten sisäsyntyinen typeryys.»

Osallistuva yhteisö on myös tärkeä pohja netti- ja
viraalimarkkinoinnissa.»

Mutta miten elokuvaan suhtaudutaan Saksassa? Onko aihe liian arka saksalaisten huumorin-

Iron Sky ei ole menossa suoraan ilmaiseen verk-

tajulle? Rautataivaaseen on Vuorensolan mukaan

kolevitykseen edeltäjänsä Star Wreckin tavoin,

suhtauduttu hyvin vastaanottavaisesti. Ainoana

vaan se tähtää teatterilevitykseen.

poikkeuksena ovat tahot, joilla on taakkanaan

»Kyse on projektista, jonka rahoitus vaatii suomalaisten elokuvien budjettien mittakaavassa

raskas historia, tai kontollaan asioita, joita ei haluta julkisuuteen.

melkoisia ponnistuksia. Meidän elokuvantekijöi-

Vuorensolan mukaan tuotantoryhmällä ei ole

den ainoa tavoite on saada leffa tehtyä. Levityk-

käytössään salaisia natsiarkistoja. Tietoja ei ole

sestä huolehditaan niillä korteilla, jotka lopulta

myöskään opittu paranormaalien kokemusten

jäävät käteen.»

kautta.

Finlandia-palkinnon voittanut tieteiskirjailija

»Meihin otetaan yhteyttä viikoittain jos jon-

Johanna Sinisalo on mukana elokuvan käsikirjoit-

kinmoisista tahoista, joilla on tietoa natsiufoista.

tamisessa, mutta kirjaversio aiheesta ei vaikuta to-

Suhtaudumme kaikkeen informaatioon huvittu-

dennäköiseltä. Sen sijaan mahdollisia ovat Rauta-

neen kiinnostuneesti. Lähinnä pyrimme vastaan-

taivas-aiheinen sarjakuva, tietokonepeli ja roolipeli.

ottamaan sen tarkoituksissa käyttää sitä osana

Elokuvaan on jo värvätty mukaan saksalainen
näyttelijä Julia Dietze. Mukaan ollaan etsimässä

Rautataivaan komediapuolta.»
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mystisten salaseurojen opeille. Olihan Hitler
tunnetusti hypnoottinen puhuja, jonka taidot
kansankiihottajana vaikuttivat lähinnä maagisilta. Kun tähän lisätään natsien toimenpiteissä ilmenevä demoninen pahuus, on natsit
helppo luokitella pimeyden voimiin myös yliluonnollisessa merkityksessä.
Tutkiessamme myyttiä natseista lentävissä lautasissaan meidän on aloitettava melko
yllättävästä henkilöstä: paroni Edward Bulwer-Lyttonista. Bulwer-Lytton tunnetaan
nykyisin lähinnä romaaninsa avaussanoista
»oli synkkä ja myrskyinen yö». Bulwer-Lytton
-palkinto jaetaan vuosittain huonoimmalle
romaanin aloitukselle. Teoksensa Vril - Tuleva rotu kautta Bulwer-Lytton vaikutti kuitenkin huomattavasti vakavan ufotutkimuksen
tulevaisuuteen. Tieteiskirjassa kuvattiin maan
alla elävä yli-inhimillinen rotu, joka käyttää
salaperäistä Vril-voimaa. Rotu aikoo tulevaisuudessa vallata Telluksen takaisin kämäisiltä
homo sapienseilta.
Esimerkiksi teosofit ottivat Bulwer-Lyttonin
tieteistarinat hyvin vakavasti. Niin otti myös
Saksassa 1900-luvun alussa vaikuttanut Vrilyhteisö. On melko epämääräistä missä määrin
tämä Vril Gesellschaft vaikutti natsismin syntyyn, mutta ainakin teoriat yli-ihmisistä olivat
yhteisiä. Arjalaiset olivat ilmeisesti jonkinlaisen geneettisen linkin kautta Vril-kansan perillisiä. »Käytä Vriliä, Adolf!»
Miksi Hitleriltä puuttui toinen kives? Se oli
tietenkin poistettu maagisessa rituaalissa, jonka seurauksena Hitler sai kykynsä villitä kansanjoukkoja karismaattisten puheiden avulla.
Jätämme nyt lukijan arvattavaksi, kuuluiko
kyseinen rituaali valkoisen vai mustan magian alaan. Ilmeisesti rituaalin suorittajana oli
natsimaagi Dietrich Eckart, joka kuului mystiseen Thule-yhteisöön. Thulehan oli arjalaisten myyttinen kotimaa, joka sijaitsi ilmeisesti jossain pohjoisessa... Tai kenties Tiibetissä
mahdollisesti sijaitsevassa Shambalan maan-

alaisessa valtakunnassa... Tai mahdollisesti Aldebaranin aurinkokunnassa…
Vakavien historioitsijoiden mielestä Vrilja Thule-yhteisöillä oli perin vähän vaikutusta
natsismin syntyyn. Hauskempien historioitsijoiden mielestä näillä yhteisöillä oli hallussaan
muun muassa haaksirikkoutunut lentävä lautanen, johon natsien teknologia osittain perustui.

Lentäviä lautasia Etelämantereella
Melko kyseenalaiset historialliset lähteet
väittävät natsien kehitelleen sodan aikana kokeellisia Feuerball-lentokoneita, jotka lensivät ilman pilottia, olivat lautasen muotoisia ja
häiritsivät liittoutuneiden lentokoneiden tut-

Miksi Hitleriltä
puuttui toinen
kives? Se oli
poistettu maagisessa
rituaalissa.
kia. Koneet näyttivät hehkuvan, sillä niiden
ympärillä oli voimakasta ionisaatiota. Toinen
mahdollinen lentävä lautanen oli Kügelblitz,
yliäänennopeudella lentävä suihkukone.
Nämä tunnistamattomat lentävät esineet
oli kehitellyt itävaltalainen tiedemies Viktor
Schauberger. Esineet perustuivat ilmeisesti
»nestemäiseen pyörremoottoriin», joka aiheutti levitaatiota. Kenties joogalentäjien levitaatio perustuu samoihin tieteellisiin faktoihin. Näin ollen harrastelijaluonnontieteilijä
Kauko Niemisen eetteripyörreteoriat osuvat
enemmän tai vähemmän oikeaan. Emme ehkä koskaan saa tietää totuutta, koska ilmeisesti amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset veivät

kaikki natsien salaiset projektit omiin salaisiin
laboratorioihinsa. Jäljelle jäivät vain pahaenteiset, kuiskatut huhut Euroopan yhä savuavissa raunioissa.
Ennen toista maailmansotaa saksalaiset lähettivät Etelämantereelle tutkimusretkikuntia
ja julistivat omistavansa Neuschwabenlandiksi
kutsutun alueen. Erään lähteen mukaan »joku natsijohtaja oli ehkä vihjaillut jotain jossain
olevasta salaisesta natsitukikohdasta.» Saksalaiset sukellusveneet tekivätkin toisen maailmansodan lopussa mystisiä matkoja Etelä-Atlantilla, »tietenkin» kuljettaakseen lentäviä lautasia ja
natsitiedemiehiä Neuschwabenlandiin.
Vuonna 1947 amerikkalaiset toteuttivat sotaharjoituksen Etelämantereella. Sotaharjoituksen aikana amerikkalaiset menettivät salaperäisesti lukuisia lentokoneita. Lehdistön
mukaan sotaharjoitus oli täydellinen katastrofi. Sotaharjoitusta johtanut amiraali Richard
E. Byrd totesi myöhemmin, että »Yhdysvaltojen täytyy valmistautua puolustautumaan napa-alueilta tulevia hävittäjiä vastaan.» Nämä
hävittäjät »kykenivät lentämään navalta toiselle ällistyttävän nopeasti.» On sanomattakin selvää, että myös lähteet tästä Operation
Highjump -sotaharjoituksesta ovat melko epämääräisiä. Kyseessä on varmasti Yhdysvaltojen hallituksen ufoilmiöön kohdistuva salailu.
Ufokaappausten uhreiksi joutuneet henkilöt ovatkin hypnoosin seurauksena muistaneet
joutuneensa lentävissä lautasissa hieman natsien ihmiskokeita muistuttaviin tilanteisiin.
Vastaavasti monien humanoidien on raportoitu olevan blondeja ja sinisilmäisiä. Toisaalta on
myös tunnettu tosiasia, että hypnoosissa olevan
henkilön voi ohjailla muistamaan mitä tahansa.
On myös mahdollista, että Rautataivas onkin dokumenttielokuva, joka paljastaa todellisuuden tässä artikkelissa käsiteltyjen teorioiden taustasta. Mutta onko Kügelblitzeissä ja
Feuerballeissa vaiheistimia ja siirtimiä?
»Siirrä minut ylös, Günther!»
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Teksti: Juuso Paaso
Kuvat: Rémi Goulet

Äänitaidetta, free jazzia, pop-musiikkia, elektroakustista improvisaatiota,
liikkuvan ruumiin ääniä… Kokeellisen musiikin festivaali Cable#:ssa, taiteellista
työskentelyä varten vallatussa talossa, Nantesissa läntisessä Ranskassa.

20

kulttuurivihkot 2 / 2009

»Pidämme
akateemisesta
musiikista, mutta
emme juuri pidä
akateemisista
puitteista.»
Erell Latimierin ja Will Guthrie

Sunnuntaina kaksikerroksisen toimistotalon park-

sessa on järjestetty suurin osa Cable#-konserteista

kipaikalla seisoskelee pieni joukko voipuneita ja hy-

sitten viime syyskuun, jolloin ryhmä nantesilaisia

väntuulisia ihmisiä. Pysäköityjen autojen keskelle

taideaktivisteja otti tilan käyttöönsä. Toistaiseksi

on pystytetty suuri pöytä, jolta juuri päättynyttä

toiminta jatkuu vailla kaupungin virallista hyväk-

Cable#-festivaalia juhlistava väki nauttii ostereita,

syntää, mutta kaksikerroksinen tila on kunnostettu

hedelmiä, erilaisia juustoja, mehuja ja viiniä.

ja vakiinnuttanut paikkansa kaupungin kulttuuri-

Englannin sävyttämällä ranskalla soittajien

elämässä.

ja muiden järjestäjien kanssa keskustelee Will

Latimier kertoo, että Cable# toimii vapaaehtois-

Guthrie, australialainen rumpali ja elektroakus-

voimin ja järjestäjien omalla riskillä. Se ei saa – eikä

tinen improvisoija, joka on puolisonsa Erell Lati-

toistaiseksi myöskään halua – julkista rahoitusta.

mierin kanssa festivaalin kantavia hahmoja.

Apurahoja ei ole haettu.

Julien Bancilhon

Sekä Guthrie että Latimier olivat tahoillaan jär-

»Meillä on kaikilla taustaa rahoitetuissa järjes-

jestäneet kokeellisen musiikin konsertteja jo aiem-

töissä, mutta nyt haluamme toimia täysin itsenäi-

musiikkia, loppuillasta kiihkeämpiä ja fyysisempiä

min. Muutettuaan viitisen vuotta sitten Nantesiin

sesti. Tahdomme tehdä, mitä vain huvittaa. Jos

esityksiä. Tekniset valmistelut oli hoidettu aiemmin

he jatkoivat toimintaa Cable#-järjestössä, jonka

yleistän hiukan, Ranskassa pitkään julkisesta rahoi-

päivällä, joten esitysten väliset tauot olivat lyhyitä.

olivat perustaneet elektronisen musiikin tekijät Ju-

tuksesta nauttineet tapahtumajärjestäjät alkavat

Näin ollen viimeinen konsertti alkoi jo ennen puolta

lien Ottavi ja Manu Leduc. Lontooseen lähteneen

usein nähdä vähemmän vaivaa saadakseen yleisöä

yötä.

Ottavin paikan järjestössä on sittemmin ottanut

paikalle – kun taas meidän on pakko paiskia töitä

kokeellisen elokuvan parissa työskentelevä Thomas

kuulijoiden houkuttelemiseksi», Latimier pohtii.

Chatard.
»Cable#:n johtoajatuksena on tuoda esiin kokeellista musiikkia pikemminkin työskentelytapa-

Musiikillisesti vaikuttavinta festivaalilla oli muutaman esiintyjän keskittynyt, hyvin jäsennetty ja

»Jos ihmisiä ei tule paikalle, joudumme maksa-

sitä kautta vapaa improvisointi. Perjantai-iltana

maan esiintyjien palkkiot omasta taskustamme. Ja

Jérôme Noetinger ja Jean-Philippe Gross kohtasivat

juuri näin tahdommekin tällä hetkellä toimia»,

ensimmäistä kertaa soiton merkeissä.

na kuin tyylinä. Nykyisin ’vapaa improvisaatio’ ei

Cable#:n ydinryhmä valikoi esiintyjät kukin omia

Noetinger on eräs elektroakustisen improvi-

tunnu tarkoittavan improvisointia musiikissa vaan

mieltymyksiään seuraten, joten festivaalin ohjel-

soinnin pioneereista Ranskassa ja on omalta osal-

’vapaata improvisaatiota’ musiikinlajina. Yritämme

misto oli poikkeuksellisen monipuolinen Ranskan

taan tehnyt akateemisen elektronisen musiikin

päästä sellaisesta eroon. Musiikillisia kokeiluita

kokeellisen musiikin kentällä. Se ei keskittynyt tiet-

perinteitä maanläheisemmiksi soittamalla tai-

tehdään monien eri tyylien puitteissa ja me pyrim-

tyyn kokeellisen musiikin haaraan – kuten free jaz-

deinstituutioiden ulkopuolella ja kehittelemällä

me järjestämään keikkoja kaikilla noilla tyyleillä»,

ziin, noiseen, elektroakustiseen improvisaatioon

halpaelektroniikan käyttöä. Gross on puolestaan

Guthrie kertoo.

tai kokeelliseen rockiin – vaan toi saman katon alle

kolmikymppinen metziläinen, joka viimeisen kym-

muusikoita erilaisista taustoista.

menen vuoden aikana on taitavasti ottanut hal-

»Tahdomme tehdä, mitä huvittaa»

»Emme mitenkään tietoisesti pyri olemaan erilai-

tuun Noetingerin sukupolven avaaman maaperän

Ensimmäinen Cable#-festivaali järjestettiin viime

sia, meillä on vain eklektinen maku. Lisäksi pidäm-

ja kiertää aktiivisesti soittamassa ympäri Euroop-

vuonna kolmena peräkkäisenä iltana kolmessa eri

me akateemisesta musiikista, mutta emme juuri

paa eri muodostelmissa.

paikassa ympäri Nantesia: toisen maailmansodan

pidä akateemisista puitteista, siitä tavasta tuoda

aikaisessa bunkkerissa, etäisessä kulttuurikeskuk-

musiikkia esiin», Guthrie toteaa.

sessa ja arkkitehtien avarassa työtilassa.
Tänä vuonna nelipäiväiseksi laajentunut festi-

Vimmasta hiljaisuuteen

Duo esiintyi keskellä salia suuren, johdoilla ja
äänielektroniikalla lastatun pöydän ääressä. Laitekasasta löytyi muun muassa miksereitä, analogisyntetisaattori, kontaktimikrofoneja, pieniä kaiuttimia,

vaali voitiin pitää yhden katon alla taidetila Le Bit-

Iltojen kulku oli hyvin mietitty: alkuillasta kuultiin

joissa makasi nappikuulokkeista tehtyjä mikrofone-

chessä. Tässä tyhjillään olleessa toimistorakennuk-

enemmän pohdiskelevaa, syventymistä vaativaa

ja, kasettinauhureita, hopeinen dildo sekä joka puo-

Jean-Philippe Gross ja
Jérôme Noetinger (selkä)
soittivat ensimmäistä kertaa
yhdessä. Toteutui vapaan
improvisaation ihannetila.

The Ames Room (Will Guthrie rummut ja Clayton Thomas kontrabasso)

lella rönsyilevä piuhojen ja sähköjohtojen viidakko.

tuissa kiperissä puitteissa hyvinkin energistä ja kek-

Ääni toistettiin huoneen neljään nurkkaan nos-

seliästä. Thomas preparoi bassoaan erilaisin puu-

tetuista kaiuttimista. Soitto oli nopeaa reaktiois-

ja metallikapuloin sekä sovittamalla rekisterikilpiä

saan, eläväistä ja hyvin hallittua. Vimmaisemmista

basson kielten väliin, Guthrie soitti erilaisia pieniä

jaksoista siirryttiin taiten hyvin jännitteiseen hil-

symbaaleja rumpujen kalvoja vasten kadottamat-

jaisuuteen, vain muutaman surinan ja kolahduksen

ta hetkeksikään rytmin sykettä, Guionnet hajotti

varaan, mistä ääni alkoi hitaasti jälleen avautua

saksofonin äänen ulvonnaksi tai pihinäksi ja kokosi

kohti voimakkaampaa liikettä.

sen jälleen taidokkaiksi melodisiksi juoksutuksiksi.

»Soitan,
teen virheitä
ja huomaan
sitten, että
tekemäni virhe
oli kiinnostava.»

Toteutui vapaan improvisaation ihannetila, sel-

Guionnet’n lailla melodian ja metelin välistä ra-

ki-ikään ehtinyt Cordier liikkui alastomana ympäri

lainen äänten sikermä, joka on jatkuvassa johdon-

jaa kävi Julien Bancilhon, jonka One Lick Less avasi

lavaa, sommitteli kehoaan enemmän tai vähemmän

mukaisessa liikkeessä niin tilassa kuin ajassakin.

perjantai-illan. Vasta kourallisen soolokeikkoja soit-

inhimillisiin asentoihin ja poimi suuhunsa mikrofo-

Gross kertoikin, että äänimassan hälyisyydestä

tanut nuori pariisilainen psykologi oli rakentanut

nin, jonka signaalia Fujimoto käsitteli vähäeleisesti.

huolimatta kaaoksen määrä kaksikon soitossa oli

kaksikaulaisen slide-kitaran, josta signaali ajettiin

Metziläinen rock-trio The Feeling Of Love puolestaan

pieni:

muutaman pedaalin läpi.

soitti tavattoman energistä garage-minimalismia.

»Tiedämme millaisia ääniä omista laitteistam-

Taidokkaasti näppäillyt kappaleet yhdistivät John

Valikoima oli rohkea ja monipuolinen, muttei

me lähtee, mutta tunnemme myös toisemme. Olen

Faheyn ja amerikkalaisen primitiivisen kitaransoiton

kuitenkaan tuntunut sekavalta tai satunnaiselta.

kuunnellut paljon Jérômea ja hän on kuullut minua

ideoita elektronisen musiikin ja noisen sanastoon

Lähes kaikkia esiintyjiä yhdisti kurinalainen suhtau-

usein. Tunnemme instrumenttimme. Soittomme ei

kuuluvaan signaalinkiertoon. Bancilhonin kappaleet

tuminen improvisointiin ja kokeiluun – hurmokselli-

ole kaoottista, vaan tiedämme missä kohtaa kaaos

olivat miellyttävän avoimia ja parhaina hetkinään

seen hämmennykseen sukelsivat vain Chewbaccan

siinä sijaitsee.»

tempasivat myös kuulijan mukaan äänten virtaan.

transsipölötys sekä Sister Iodinen hysteerisen kahjo

»Löydän usein uutta erehdyksistä. Soitan, teen

noiserock.

Melodian ja metelin rajalla

virheitä ja huomaan sitten että tekemäni virhe oli

Oli syynä sitten lähestymistapojen monipuoli-

Eräänlaisen akustisen vastineen Grossin ja Noetin-

kiinnostava. Jopa folk-näppäilyssä soitan toisinaan

suus tai Cable#:n pitkäjänteinen työskentely Nan-

gerin soitolle tarjosi Guthrien (rummut), Clayton

vahingossa väärän soinnun ja huomaankin, että se

tesissa, yleisö löysi hyvin paikalle. Sadan ja kahden-

Thomasin (basso) ja Jean-Luc Guionnet’n (alttosak-

kuulostaa hyvältä. Erehtyminen on hyvin tärkeää

sadan välillä vaihdelleet yleisömäärät olivat juuri

sofoni) trio The Ames Room. Kolmikko soitti puo-

minulle. Myös keikoilla yritän muuttaa tekemäni

sopivia tilan puitteisiin ja festivaalin miellyttävän

lisen tuntia vailla taukoa. Soittajat vaikuttivat ää-

virheet osaksi musiikkia», Bancilhon eritteli kysyt-

intiimin tunnelma säilyi eheänä.

rimmäisen keskittyneiltä. He eivät juuri vaihtaneet

täessä musiikkinsa lähtökohtia.

katseita vaan tuijottivat edessään avautuvaa tyhjää

»Otimme riskin festivaalin kanssa. Tiesimme minkä verran se tulisi maksamaan, muttemme tienneet

tilaa – ikään kuin kaikki aistimellinen kokeminen

Monipuolista, muttei sekavaa

olisi muuttunut äänelliseksi. Soittajien reagointi

Mainittujen lisäksi ohjelmistossa oli esimerkiksi

len ja syömme nyt festivaalin tarjoamaa osteriate-

toistensa eleisiin tuntui täysin vaistonvaraiselta ja

Mike ja Linda Bullockin Red Set Twilight, joka rakensi

riaa», Latimier hymyilee.

spontaanilta ja silti kontrastien täyteiseltä.

pitkiä todellisuusliukumia kerrostaen ja käsitellen

Soitto oli modernistisen kulmikasta, ei niinkään

arkista ääni- ja kuvamateriaalia. Eric Cordierin ja Sa-

vapautuneen svengaavaa, mutta näissä itse asete-

toko Fujimoton Ruderal Projectissa rikkaaseen kes-

saisimmeko tarpeeksi tuloja. Festivaali päättyi ei-

http://www.antboymusic.com
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Teksti: Satu Virtanen
Kuvat: otava ja heli sorjonen

Aino Kallas p
Syksyllä 2006 perustettu
Aino Kallas Seura pyrkii
tuomaan esiin poikkeuksellisen kosmopoliittikirjailijan. Seura valottaa
samalla 1900-luvun alun
naiskirjailijoiden maailmaa.

Aino Kallas (o.s. Krohn)

Aiheesta muualla:

›› syntyi 1878 Viipurin maalaiskunnassa,

›› Maarit Leskelä-Kärki (2006)

kuoli 1956 Helsingissä
›› suomalais-virolainen kirjailija, jonka
tuotantoon kuuluu runoja, novelleja,
romaaneja, näytelmiä ja päiväkirjamerkintöjä
›› keskeisimpiä teoksia novellikokoelma

Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret
ja kirjallinen elämä. SKS.
›› Kukku Melkas (2006) Historia, halu ja
tiedon käärme Aino Kallaksen
tuotannossa. SKS.
›› Silja Vuorikuru (toim.) (2008)

Lähtevien laivojen kaupunki sekä balla-

Elämisen taiteesta. Aino Kallaksen ja

dityyliset romaanit Sudenmorsian, Bar-

Anna-Maria Tallgrenin kirjeenvaihtoa.

bara von Tisenhusen ja Reigin pappi
›› edustaa poikkeuksellista, kiinteästi

Otava.
›› Aino Kallas Seuran kotisivut:

eurooppalaiseen ja venäläiseen moder-

http://nimikot.nettisivut.fi/jasenseurat/

nismiin kytkeytyvää naiskirjailijaa

aino_kallas_seura_ry/

Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkija, FT Maarit Leskelä-Kärki, toteaa Aino
Kallas Seuran perustamisen olleen monen
yhteensattuman summa. Turun suunnalla oli
2000-luvulla voimistunut naiskirjailijoihin
liittyvä historiallinen tutkimus. Sekä LeskeläKärki että kotimaisen kirjallisuuden tutkija
Kukku Melkas tekivät molemmat väitöskirjaa Kallaksesta. »Puhuimme seuran perustamisesta ensimmäistä kertaa Tartossa keväällä
2006. Myöhemmin sain huomata, että myös
Krohnin sukupiiriä edustava Hilkka Oksama-Valtonen oli miettinyt samaa asiaa.»
Tutkijat halusivat nostaa Aino Kallasta
esiin marginaalista. He halusivat myös tuoda
julki uusia tulkintoja kirjailijasta ja hänen tuotannostaan. »Kallas on tärkeä, poikkeuksellinen naiskirjailija. Oli korkea aika, että hänen
nimissään perustettiin seura.» Seuran alullepanijat pitivät tärkeänä myös naiskirjailijoiden
seurojen profiilin kohottamista. »Ajattelimme,
että Kallas toimisi 1900-luvun taitteen naiskirjallisuuden ilmentäjänä. Hänen kauttaan
voisi pohtia laajemmin kysymyksiä naiskirjailijoiden historiallisesta asemasta.» Lisäksi
Leskelä-Kärki nimeää ainakin omaksi henkilökohtaiseksi tavoitteekseen luoda seuran avulla
kontakteja laajempaan yleisöön, ulospäin akateemisesta tutkimuspiiristä.
Seura pitää myös yllä aktiivista kulttuurivaihtoa Viroon. Virossa on käyty esitelmöimässä ja virolaisia tutkijoita on kutsuttu
luentosarjoille. Vuonna 2007 järjestetty kirjoituskeruu Kallas-muistoista tavoitti virolaisiakin kirjoittajia.
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s parrasvaloissa
Alkusysäys tuli kirjamessuilta

järjestää sekä akateemista että taidepainotteista ohjelmaa niin,
että tavoittaisimme
mahdollisimman laajan
yleisön kiinnostuksen»,
Leskelä-Kärki puntaroi.
Viime vuonna, jolloin Aino Kallaksen
syntymästä tuli kuluneeksi 130 vuotta, seura järjesti Turussa Kallas-luentosarjan. Sarja
pidettiin jo 2007 Helsingissä, missä se keräsi
mittavan sadan hengen
kuulijakunnan. Myös
Juhani Rajalin, Jukka Pitkänen ja Maarit Peltomaa eläytyvät 1900-luvun alun
Turussa osallistujakolmiodraamaan, jonka muodostivat Aino Kallas, Oskar Kallas ja Eino Leino.
määrä oli jatkuvasti yli
viidenkymmenen.
Elokuussa vietettiin Kallaksen syntymäpäi- ensi-illassa näytelmä Aino - tahdon tämän
vää Saaren kartanossa Turun lähellä. Yhteis- rakkauden, jota seuran jäsenet menevät katsotyössä Koneen säätiön omistaman kartanon maan. Näytelmä kuvaa Kallaksen kiihkeää etkanssa järjestetyssä juhlasymposiumissa oli sikkoaikaa naisena ja kirjailijana, elämää diphieno, taidepainotteinen ohjelma. Ohjelmaan lomaattiaviomies Oskar Kallaksen vaimona
kuului esimerkiksi Heidi Krohnin luentaa sekä rakkaussuhdetta runoilija Eino Leinoon.
Kallaksen novellista sekä harvoin kuultu, TauSavonlinnan teatteri on esittänyt myös
no Pylkkäsen säveltämä Kallaksen runoteos Ilkka Kuusiston Kallas-pienoisoopperaa
Kuoleman joutsen. »Traditio jatkuu tänä vuon- Nainen kuin jäätynyt samppanja, joka lähna, kun teemme juhlapäivänä retken Kallaksen tee todennäköisesti kiertueelle Helsinkiin ja
lapsuudenmaisemiin, Lopen Syrjään. Hänen Turkuun. Lisäksi vuonna 2010 Lahdessa järäitinsä sisaren talo on siellä yhä.»
jestetään Kallas-aiheinen teatteriproduktio.
Edellä mainittuun Kallas-muistojen kirjoi- »Seuran hallituksen jäseniä on otettu aktiivituskeruuseen tuli vastauksia viideltäkymme- sesti mukaan asiantuntijoina, joten ajoittain
neltä kirjoittajalta. Keruun annista pidettiin pääsemme tavoitteeseemme, tiede- ja taideviime vuonna esitelmä ja alkuperäisenä tarkoi- elämyksen hienoon yhteensovittamiseen»,
tuksena oli koota niistä myös antologia.
Leskelä-Kärki iloitsee.
Monien mutkien jälkeen päädyttiin antoloEritoten taideproduktioiden ansiosta seuran
gian sijasta juhlakirjaan, jossa on keruutekstien toiminta on pysynyt varsin aktiivisena. Leskelisäksi tuoretta Kallasta koskevaa tutkimusai- lä-Kärki toivoo kuitenkin, ettei melko pienen
neistoa. »Kirjaa tehdään paraikaa ahkerasti. Jos seuran toiminta jatkossa henkilöityisi vain
kaikki käy suunnitelmien mukaan, niin teos il- muutamiin aktiiveihin, vaan mahdolliset uumestyy tänä syksynä. Kirjasta tulee nyt hieman det jäsenet toisivat mukaan oman panoksensa.
»On haaste saada ihmiset ymmärtämään, että
erilainen, mutta sisällöltään vankka.»
seura tarjoaa tilaa kaikkien toiminnalle. Iloisin
Oopperaa ja teatteria
ja avoimin mielin jatketaan!»
Tieteellistä ja taiteellista
Tämänvuotinen seuran ohjelma on näiltä näSeuran toiminta on kehittynyt varsin vilkkaak- kymin hyvin taidepainotteinen. Teatteri Avoisi ja monipuoliseksi. »Pyrkimyksenämme on missa Ovissa Helsingissä on ollut hiljattain
Seuran toiminta käynnistyi lupaavasti Turun
Kirjamessujen avulla. Perustamiskokoukseen
syyskuussa 2006 osallistui jonkin verran väkeä. Sana uudesta seurasta lähti kiertämään ja
pian seuraan oli liittynyt jo viitisenkymmentä
ihmistä. Suurimmillaan seuran jäsenmäärä
lähenteli kuuttakymmentä. Nyttemmin jäsenmäärä on hiukan laskenut, ehkä seuran
rekisteröitymisensä myötä käyttöönottaman
jäsenmaksun vuoksi.
»Paljon keskusteluja seuran motiiveista ja
tavoitteista on käyty. Aina ei olla oltu ihan yksimielisiä. Ongelmia on varmaan tuottanut
osaltaan se, että tämä on lähtenyt liikkeelle niin
tutkimusorientoituneesti ja akateemisesti, mikä
on voinut karkottaa tavallisia jäseniä. Toisaalta hyvin monet kertoivat seuran perustamisen
jälkeen, että juuri tätä he olivat odottaneet ja
toivoneet », Leskelä-Kärki pohdiskelee.
Paikallistason julkissuutta seura on jo saanut lehtikirjoittelun ja jopa televisiohaastattelun ansiosta. Turun Kirjamessut on auttanut jatkossakin seuran tunnetuksi tekemistä.
Syksyllä 2007 messuilla oli oma Kallas-osasto,
joka oli aikakauden interiööriin asetettu Kallaksen teosten näyttely. »Laajemman julkisuuden saaminen on sitten ollutkin vaikeampaa.
Apuna on ollut kuitenkin valtakunnallinen
kirjailijoiden nimikkoseurojen yhdistys.»    
Seuraan kuuluu paljon Kallaksen lukijoita
ja ihailijoita, ihmisiä, jotka tietävät kirjailijasta
paljon ja keräilevät hänen tuotantoaan. Useita
jäseniä yhdistää myös kiinnostus virolaiseen
kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Eniten jäsenistössä on keski-ikäisiä, hyvin koulutettuja naisia. Samoin taitaa olla missä tahansa muussakin vireässä kulttuuriyhteisössä. Opiskelijoita
on myös jonkin verran.
Toimintaa järjestäviä aktiivijäseniä on noin
kymmenen, lähinnä yhdistyksen hallitus. Leskelä-Kärki on kuitenkin ollut tyytyväinen tapahtumien suhteellisen runsaaseen osanottoon. Tilaisuuksissa on ollut mukana myös miehiä, joita
seuran jäsenissä on vain muutama.
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teema

Kuvat saku soukka
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Teeman kirjoittajia
Janne Hukka
Uushämeenlinnalainen Kulttuurivihkojen toimittaja. Parantumaton romantikko, joka innostuu sovelletusta etiikasta,
vasemmistolaisesta historiasta ja puutarhanhoidosta.
Ulf Modin
Helsingissä asuva ruotsalaissyntyinen vapaa kirjoittaja. Hänen tuorein teoksensa
Det är rätt att göra uppror (PQR-kultur
2008) käsittelee radikaalin opiskelijaliikehdinnän historiaa.
Jussi Raumolin
Dosentti ja vapaa toimittaja. Harjoittanut
monitieteistä tutkimusta 1970-luvulta lähtien. Nykyään tieteellinen kirjailija.
Petri Rautiainen
1984 syntynyt yleisen kirjallisuuden opiskelija, joka on jatkuvasti ylityöllistetty ja
alipalkattu toimittajana, kriitikkona ja
dj:nä.

Yliopistot
murroksessa
26 Yliopistojen muutoksen kevät
29 Yrityskulttuuria yliopistoihin
32 Tieteen ja yliopiston kriisi
41 Näkökulma
42 Ellen Keyn sivistysnäkemys
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Teksti janne hukka
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Kuvat saku soukka

Yliopistojen muutoksen kevät
Suomen porvarihallituksen ajamaa yliopistolaitoksen uudistusta on kritisoitu
monesta suunnasta. Kyseessä ei ole vain yksittäinen poliittinen ohjelma, vaan
laajamittainen ja kansainvälinen yritys siirtää valtaa yksityisiin käsiin.
Suomen yliopistolakia ollaan uudistamassa rivakalla kädellä ensimmäistä kertaa
vuosikymmeniin. Uudistuksen taustalla on
porvarihallituksen halu tehostaa vanhentuneeksi koetun yliopistolaitoksen toimintaa
laventamalla sen rahoituspohjaa ja tuomalla
uutta verta hallintoelimiin. Korkeakoulujen
väitetään tulevan itsenäisemmiksi niiden vapautuessa opetusministeriön suorasta ohjauksesta.
Lakimuutos perustuu Vanhasen ensimmäisen hallituksen vuonna 2005 nimittämän työryhmän suositukseen. Työryhmän valmistelema Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen
aseman uudistaminen -loppuraportti sisältää
jo pääosissaan kaikki nykyisen lakiuudistuksen peruselementit.
Yliopistojen itsenäisyyttä lisätään antamalla
niille mahdollisuus valita, tuleeko niistä julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä vai yksityisoikeudellisia säätiöitä. Niiden taloudellinen
itsemääräämisoikeus kasvaa, kun niille annetaan oikeudet etsiä muita rahoittajia toiminnalleen, myydä palveluita ja tuotteistaa keksintöjään.
Ylipäätänsä lakimuutoksen pyrkimyksenä
on muuttaa yliopistojen hallintoa ja sisäistä
toimintakulttuuria vastaamaan tarkemmin
yritysmaailman tarpeita ja mallia. Samanaikaisesti porvarihallitus on kehittämässä myös
muita suomalaisen yhteiskunnan alueita saman muotin mukaisesti.
Yliopistolain uudistaminen on kuitenkin
vain yksi osa koko yliopistosektoria mullistavaa
projektia. Samanaikaisesti yliopistoja ollaan
yhdistämässä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, kuten tapahtui esimerkiksi Aalto-yliopiston

tapauksessa. Opetusministeriö on myös kannustamassa korkeakouluja profiloitumaan tarkemmin erityisille osaamisalueilleen.

Jälkijunassa uudistusta vastaan
Suomessa tammikuussa 2009 uutisotsikoihin
noussut protestiliike heräsi tavattoman laajaalaiseen uudistukseen verrattain myöhään –
onhan lakia valmisteltu jo vuodesta 2007.
Uudistuksesta puhuttaessa on kuitenkin
muistettava, että kyseessä ei suinkaan ole puhtaasti suomalainen ilmiö. Itse asiassa monet
opetusministeriön alkuperäisen raportin ehdotuksista tulevat suoraan OECD:n suosituksista, jotka on osaltaan yhdistetty monissa
maissa Bolognan prosessin kanssa.
Pelkästään viimeisen kahden vuoden aikana
yksityistämishankkeet ovat nousseet julkisen
keskustelun ja vastarinnan kohteeksi Tanskassa, Saksassa, Kreikassa, Italiassa, Ranskassa
ja Espanjassa. Esimerkiksi joulukuun 2008
Kreikan mellakoiden uutisoinnissa jäi kokonaan huomiotta, että sen taustalla oli jo useiden vuosien mittainen protestiliike yksityisten
yliopistojen perustamista vastaan.
Osasyynä suomalaisten hitaaseen heräämiseen on ollut varmasti hyväuskoisuus. Opetusministeriö on vakuuttanut koko muutosvalmistelun ajan kuuntelevansa yliopistojen
ja sidosryhmien huolia. Vasta lain viimeistelyvaiheessa on noussut esille, että näin ei ole
käynyt – yliopistolaisten ja henkilöstön mielipiteet on yksinkertaisesti sivuutettu.
Lain valmisteluprosessia luonnehtivatkin
tiukka aikataulu ja suljettujen ovien takana
käydyt keskustelut. Tämä on usein tarkoittanut, että esimerkiksi tutkijajärjestöt ovat jou-

Yliopistolaisten
ja henkilöstön
mielipiteet on
yksinkertaisesti
sivuutettu.
tuneet antamaan kommenttinsa lakiluonnoksen osista ilman kattavaa kokonaiskuvaa koko
uudistuksesta.
Lakiuudistusta vastustavien huolet demokratiavajeen kasvamisesta ovat hyvin perusteltuja. Vaikka yliopistojen autonomia kasvaakin
suhteessa opetusministeriöön, vähenee demokratian määrä kautta yliopistosektorin hallitusuudistuksen kautta.
Hallitusten koostumusta ollaan muuttamassa kasvattamalla yliopistolaitoksen ulkopuolisten edustajien määrää puoleen. Nykyisin useimpien yliopistojen hallituksissa istuu
vain muutama yritysmaailman edustaja. Rahan valta yliopistossa kasvaa samanaikaisesti
kun henkilöstön ja opiskelijoiden ääni pienenee.
Myös rehtorivaali on kokemassa muutoksen, sillä kollegion sijaan rehtorin valinta
siirtyy yliopiston hallituksen vastuulle ja rehtorin viran täyttämiseen vaadittavaa akateemista osaamista ei enää vaadita. Periaatteessa
tämä tarkoittaa, että yliopistojen korkeimmalle
hallinnolliselle paikalle voi nousta tiedemaa-
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ilmalle tuntemattomia ehdokkaita.
Rahoituspohjan kasvattamisella tarkoitetaan periaatteessa yritysrahoitusta. Valtio onkin ajamassa yliopistoja yritysten syliin, sillä
julkista perusrahoitusta on rajoitettu jo useiden vuosien ajan – jopa valtioneuvoston oman
tutkimus- ja innovaationeuvoston suositusten vastaisesti. Tutkijaliitot ovat valittaneet jo
pitkään, että valtion yliopistoille varaama perusrahoitus ei pysty kattamaan edes inflaation
aiheuttamaa kulujen nousua.

Yritysten tyhjät taskut
Ulkopuolinen rahoitus ei suinkaan ole ongelmatonta. Tämä näkyy erityisen selvästi niin
kutsutun innovaatio-yliopiston eli Aalto-yliopiston tapauksessa. Paikan »Pohjoismaiden
Massachusetts Institute of Technologyksi»
kutsutun laitoksen hallituksessa on arvioitu
maksavan kymmeniä miljoonia euroja.
Ulkopuolisen rahoituksen realistisuutta
voi kuitenkin arvioida tarkastelemalla Aalto-yliopiston alkupääoman keräämisen hankaluutta. Vuosia kestänyt hanke kerätä 200
miljoonaa euroa uuden liitosyliopiston pesämunaksi ei ole vieläkään toteutunut kokonaisuudessaan.
Kysymyksenä onkin, kuinka suuret mahdollisuudet pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla,
pienemmillä alueyliopistoilla on kerätä rahaa
maassa, jossa ei ole esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattavaa vuosikymmenten mittaista lahjoituskulttuuria tai suurta pääomaa omistavia
yrityksiä, joiden puoleen kääntyä.
Opetusministeriö tunnustaa tämän ongelman ja on luvannut Suomen muille yliopistoille 2,5 euroa jokaista ulkopuoliselta rahoittajalta saatua euroa vastaan. Tämä kuitenkin
tarkoittaa, että yhä enemmän julkista rahaa
siirtyy yksityisen sektorin hallintaan. Onkin
ennustettavissa, että heikon kaupallisen imagon alat joutuvat yhä suurempien rahoituspaineiden alle. Riski ei ole olematon yhteiskunnallisesti tärkeiksikään koetuilla aloilla.
Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että yliopistojen uudet portinvartijat kokisivat mielekkääksi

rahoittaa esimerkiksi valtiotieteellistä tai taloustieteellistä tutkimusta, jonka perusoletukset
poikkeavat radikaalisti niiden omien tarpeiden
palvelemisesta.
Rahoituksesta kilpaileminen tulee hankaloittamaan yliopistolaisten elämää tilanteessa, jossa se on kärsinyt valtion tuottavuusohjelman seurauksista puolen vuosikymmenen
ajan. Tuottavuusohjelmaa, eli henkilötyövuosien supistamista valtionhallinnassa, on perusteltu tarpeella mukauttaa julkisen talouden
rakennetta yhteiskunnan ikärakenteen muutokseen. Todellisuudessa se on enemmän julkisen sektorin leikkausohjelma.
Sen seurauksena yliopistolaisten työtaakka on kasvanut muun muassa hallinnollisten
vastuiden lisääntymisen kautta. Laitosten tukitoiminnat ovat vähentyneet ja tarkkailua on
lisätty. Ulkopuolisesta rahoituksesta kilpaileminen ja tutkimushankkeiden »brändääminen» tulee vain lisäämään uuden työsaran tutkijoiden harteille.
Jopa valtiovarainministeriön oma konsulttiselvitys toukokuussa 2008 paljasti tuottavuusohjelman tehottomuuden. Jyrki Katainen
kuitenkin puolusti ohjelmaa sillä perusteella,
että se kasvattaa yksityisellä sektorilla työskentelevien työntekijöiden määrää.
Monelle tutkijalle hallituksen ilmoitus tuottavuusohjelman lakkauttamisesta yliopistouudistuksen seurauksena tulikin helpotuksena.
Laitosten siirtyessä pois valtion ohjauksesta
tuottavuusohjelma ei enää yksinkertaisesti
päde heidän uuteen asemaansa henkilöstönä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin väläyttänyt ohjelman jatkamista muun muassa
perusrahoitusta leikkaamalla, mikä tarkoittaa
ohjelman varjon häilyvän myös taloudellisesti
itsenäisten yliopistojen yllä.

Heikon kaupallisen
imagon alat joutuvat
yhä suurempien
rahoituspaineiden
alle.

kusten – eli SHOKkien – roolia suomalaisessa
t&k- ja innovaatiojärjestelmässä.
SHOKit on suunniteltu kehittämään suomalaista tutkimustoimintaa siirtämällä suunnitteluvastuuta pois Tekesin käsistä. Sen sijaan
Tekes kannustaa yrityksiä muodostamaan
joustavia tutkimusverkostoja ja tutkimusvetoisia yrityksiä. SHOKit laativat omat tutkimusohjelmansa, joihin ne hakevat rahaa Tekesiltä.
Tämän kaavan avulla tullaan Tekesin laskemien mukaan kattamaan ensi vuosikymmenen
puolella noin puolet sen kautta rahoitetusta
teknologiaohjelmista.
Julkisen rahan ja yritysmaailman yhteistyö
ei ole suinkaan ongelmatonta, kuten vuosi sitten tapahtunut Suomen innovaatiorahasto Sitran tapaus osoitti. Helsingin Sanomat paljasti,
että puoli tusinaa Sitran entisistä keskiportaan
johtajista oli siirtynyt hoitamaan yksityisiä rahastoja, jotka vastaavat Sitran sijoituksista –
samalla kolmin- tai nelinkertaistaen oman
palkkansa.
Sitra perusteli käytäntöä sanomalla, että
Suomessa ei yksinkertaisesti löydy sen tarvitsemaa osaamista muuten kuin sen omista
riveistä – riippumatta rikastuttavan ja eriarvoisuutta kasvattavan pyöröoven julkisesti arShokkihoitoa Suomen
veluttavasta luonteesta.
tutkimukselle
Saman ilmiön voi ennustaa tapahtuvan
Yliopistouudistusta ajetaan samaan aikaan, myös uudistuvassa yliopistossa, jossa tutkikun esimerkiksi teknologian ja innovaatioiden muksen, yritysten ja markkinoinnin rajat ja
kehittämiskeskus Tekes on kasvattamassa niin edut sulautuvat yhä enemmän toisiinsa.
sanottujen strategisen huippuosaamisen kes-

Teksti petri rautiainen
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Kuva vesa savikko

Yrityskulttuuria tuodaan
väkisin yliopistoihin –
humanistin näkökulma
Kun yrityskulttuuria ajetaan yliopistoihin, pitäisi muidenkin
kuin humanistien olla huolissaan: ollaan menettämässä yksi
viimeisiä kriittisen ajattelun linnakkeita.

29

30

kulttuurivihkot 2 / 2009

Sanoilla on merkitystä. »Meidät kaikki on
jo useiden vuosien ajan haluttu opettaa ajattelemaan yliopiston olevan eräänlainen yritys ja
pakotettu käyttämään kieltä siten, että näyttäisi
tältä», Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Liisa Steinby sanoo.
Istumme hänen työhuoneessaan vinosti vastapäätä tuomiokirkkoa, jonka lyönnit kuuluvat
huoneeseen vartin välein. Professori vastaa kysymyksiini professorimaisen laveasti.
»Yritysmallin päättömyys näkyy siinä, että
haluttaessa väen väkisin tulkita yliopisto tuotantolaitokseksi on esitetty sangen vastakkaisia kantoja siitä, millaisesta tuottamisesta on
kysymys», Steinby kertoo.
»Aluksi meidän annettiin ymmärtää, että
tuotantolaitos nimeltä yliopisto tuottaa tutkintoja ja tutkimuksia (julkaisuja). Tällöin
opiskelija ajatellaan raaka-aineeksi, josta
muokkaamme maisterin tai tohtorin. Opiskelijamäärien vähetessä ja yliopistojen joutuessa
kilpailemaan hyvistä opiskelijoista yritysmalli
on kuitenkin saanut uudenlaisen tulkinnan.
Tämän mukaisesti opiskelija onkin ’asiakas’,
joka valitsee haluamansa »tuotteen» (opetuksen) haluamastaan yliopistosta. Yliopistojen
uutena tehtävänä on brändätä itsensä ’asiakkaita’ houkutteleviksi.»
»Kun yliopistolaitosta kehitetään tuotantolaitoksen suuntaan, se ei tietenkään tapahdu
humanistien ajattelun mukaisesti», Steinby
toteaa ja lisää: »Jos ylipäänsä yliopistolaitoksen toiveet ja käsitykset omasta toiminnasta
ovat tässä muutoksessa vaikuttaneet yhtään
mitään.»
Steinbyn mukaan piittaamattomuus yliopiston omaa tahtoa kohtaan näkyy räikeimmin uudessa yliopistolaissa. Yliopistojen hallituksen enemmistö määrätään siinä valittavaksi
yliopiston ulkopuolelta, toisin sanoen elinkeinoelämästä.
»On groteskia puhua enää tämän jälkeen
yliopistojen autonomiasta ja tieteen vapaudesta. Uusi yliopistolaki osoittaa, miten puhe yliopistosta yrityksenä ei ole ollut pelkkää
ajattelutavan manipulointia. Ensin meidät pakotettiin ajattelemaan omaa toimintaamme
yritystoimintana, sen jälkeen onkin ’johdonmukaista’, että yritysjohtajat ja muut elinkeinoelämän edustajat saavat päättää yliopiston
asioista.»

Autonomia häiritsee markkinoita
Turun yliopiston hallintorakennuksen seinässä komeilee lause: »Vapaan kansan lahja
vapaalle tieteelle». Se on muistutus yliopiston
perustamisen mahdollistaneesta kansalaiskeräyksestä.
Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että vapaa tie-

de on harmillisesti vapaiden markkinoiden
tiellä.
»En voi olla epäilemättä, että yliopiston
muuttamisessa yritykseksi on kysymyksessä
tahallinen yritys poistaa henkinen vapaus ja
kriittinen asennoituminen ainoasta yhteiskunnan ylläpitämästä instituutiosta, missä se
on vielä ollut mahdollista», Steinby tunnustaa.
»Poliitikot ovat ajat sitten luovuttaneet vapaan
päätäntävaltansa markkinavoimien edessä,
miksei siis yliopistonkin tarvitsisi taipua?»
Steinby toivoo, että nykyinen lama pakottaisi poliitikot näkemään, että markkinavoimat
eivät ole automaattisesti hyvää tuottava mekanismi. »Poliitikoilla tulee olla valtaa päättää talouden sääntelystä yhteistä hyvää silmällä
pitäen.»
»Poliitikoista on naiivia olettaa», Steinby
jatkaa, »että yliopistonopettajat toimisivat tieteenalan ja korkeimman opetuksen etuja silmällä pitäen. He eivät voi uskoa, ettei näidenkin toiminnan motiivina olisi palkka, samoin
kuin kaikkien muiden. Yritysajattelun mukaan
näin on tietysti oltavakin.»
»Yritysajattelun mukana on – Karl Marxia
siteeratakseni - lavennettu vieraantuneen työn
käsite kattamaan myös yliopistoissa tehtävä
työ. Vieraantunut työ on työtä, jolla on tekijälleen pelkkä välinearvo: työtä tehdään palkan takia, josta päästään nauttimaan vapaaaikana. Marxin mukaan tällaista oli työläisen
kapitalistille tekemä palkkatyö. Sen sijaan ammatit – kuten poliitikon tai yliopistonopettajan
-, joiden sisältöön ja tavoitteisiin työn tekijät
voivat samaistua, merkitsevät tekijälleen vieraantumatonta työtä. Näissä työntekijä pyrkii
tekemään parhaansa, koska hänelle itse tehtävän suorittaminen on tärkeää. On meidän
kyyniselle, läpikapitalistiselle ajallemme ominaista ajatella, että kaikki työ on nyt tulkittu
vieraantuneeksi palkkatyöksi.»

»Tulosarviointi» vastaan
vertaisarviointi
Yliopistoihin on tuotu tulosarviointi, jossa
henkilöiden työsuoritus arvioidaan laskettavissa olevien tuotosten mukaan. Järjestelmää
on arvosteltu siitä, että siinä määrälliset kriteerit ohittavat laadulliset. Steinby yhtyy tähän
arvosteluun.
»Toiminnan kontrollia ja kritiikkiä akateemisessa maailmassa on aivan tarpeeksi ilman

ulkokohtaista tuloksen mittaamista. Julkaisukynnyksen ylittäminen tapahtuu vertaiskritiikin kautta, jokaista laajempaa julkaisua
arvostellaan jälkikäteen julkisesti, kursseista
kerätään opiskelijapalaute, ja jokaisessa virantäytössä henkilön koko toiminta arvioidaan»,
Steinby toteaa.
»Nyt käyttöön otetut tuloksen mittarit –
tutkintojen määrä ja julkaisujen lukumäärä
– ovat karkea irvikuva tästä monisatavuotisen
perinteen kautta syntyneestä akateemisen vertaisarvioinnin järjestelmästä. Tulokset uuden
järjestelmän käyttöönotosta ovat jo näkyvissä:
ei ole enää väliä sillä, mitä julkaisee, kunhan
julkaisuja on paljon.»
Steinby vieroksuu myös yrityskulttuurin
yliopistoihin tuomaa manageriaalista johtamismallia. »Vierastan suuresti ’johtajan’ roolia, jota meille kaikille professoreille halutaan
tuputtaa. Tässä mallissa ’johtajan’ edellytetään
vahtivan alaistensa työtä, arvioivan sitä ja esittävän lopuksi pisteet, joiden mukaan palkka
määräytyy.»
Steinby näkee akateemisen työyhteisön toisin. »Mielestäni yliopistossa tulee lähteä siitä, että kaikki yliopiston opettajat ja tutkijat
ovat itsenäisiä toimijoita, joiden toiminta on
tiedeyhteisön mutta ei kenenkään yksittäisen
’johtajan’ kontrollin alainen. Professorin ja hänen ’alaistensa’ suhteen tulee olla kollegiaalinen: voimme toki keskustella meidän jokaisen
työtä koskevista asiakysymyksistä ja kiistelläkin
niistä, mutta lopulta olemme toimijoina autonomisia subjekteja ja kukin vastuussa omasta
tekemisestämme.»

Kirjallisuus rahan vallan
analyytikkona ja vastavoimana
Mikä on sitten kirjallisuudentutkimuksen
kaltaisen pienen humanistisen alan toimintamahdollisuus nykyisessä yliopistolaitoksessa
ja kulttuurissa? Steinby ei halua olla pessimistinen, vaan hän korostaa kirjallisuuden ja sen
tutkimuksen merkitystä.
»Yhteiskunnassa kaikki halutaan alistaa
markkinavoimille, ja meitä kehotetaan vain
sopeutumaan siihen, ei analysoimaan, mitä
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»Poliitikot ovat ajat sitten
luovuttaneet vapaan päätäntävaltansa
markkinavoimien edessä, miksei siis
yliopistonkin tarvitsisi taipua?»

oikeastaan tapahtuu. Minkälaisia muutoksia
tapahtuu yhteiskunnallisissa käytännöissä,
mitä muutoksia tapahtuu ihmisen kokemismaailmassa? Tässä tilanteessa näkisin kirjallisuuden eräänlaisena vastakulttuurina, joka
tekee näkyviksi muutokset ja estää sokean sopeutumisen.»
Toki myös yhteiskuntatieteistä löytyy apua
uuden tilanteen analyysiin. »Rahan vaikutusta on Marxin ohella analysoinut loistavasti
Georg Simmel jo 1900-luvun alussa. Hän
puhuu rahan tuomasta abstraktiosta, konkreettisten asioiden merkityksen katoamisesta
rahan tasoittavan vaikutuksen edessä. Jos voin
ostaa asian rahalla, ei kysytä, mistä eli minkälaista työtä tekemällä olen rahat hankkinut;
pelkkä rahan määrä merkitsee. Raha poistaa
näin asioiden väliset kvalitatiiviset erot.»
»Simmel näkee tämän abstraktion vapauttavana, mutta hän ei aavistanut, miten asioiden
rahan arvolla määrittäminen saattoi levitä aivan kaikille elämän alueille: miten mielenterveyshäiriöille tai väkivallanteoille määritellään
hinta, miten kauneutta, seksiä, viihdykkeitä ja
elämyksiä voidaan ostaa.»
Juuri tässä Steinby näkee kaunokirjallisuuden merkityksen. »Kirjallisuus kuvaa, mitä erilaiset yhteiskunnalliset muutokset merkitsevät ihmisten kannalta. Klassinen esimerkki
on 1800-luvun ranskalainen realistikirjailija
Honoré de Balzac, joka kuvasi rahan korruptoivaa vaikutusta ihmisten välisiin suhteisiin. Nykykirjallisuudessa esimerkiksi Sofi Oksasen Puhdistuksessa näytetään, miten
pornobisnes voi tehdä uhrilleen jotain samaa
kuin stalinistinen terrori.»
»Mutta ennen kaikkea kaunokirjallisuus
muistuttaa siitä, että kvaliteeteilla on väliä.
Juuri tämä on mielestäni tällä hetkellä tärkeä
kaunokirjallisuuden tehtävä: inhimillisen

merkitystodellisuuden moninaisuuden esillä
pitäminen yhteiskunnallisessa todellisuudessa, jossa trendinä on kaiken latistaminen samalla tavoin eli rahalla mitattavaksi.»

Kirjallisuustieteen haaste: pois
marginaalista
Mikä voisi olla kirjallisuustieteen merkitys
nyky-yliopistossa ja -yhteiskunnassa? Steinby myöntää, että tieteenalan asemassa on tapahtunut 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien dramaattinen muutos marginalisoitumisen
suuntaan.
»Kirjallisuus oli Suomessa koko snellmanilaisen kansallisuusprojektin ajan kulttuurisesti
keskeisessä asemassa. Suomalaisuus konstruoitiin ennen kaikkea kulttuurisena käsitteenä.
Sen keskiössä oli omankielinen kirjallisuus,
Kalevala kulmakivenään. Kun tämä kirjallisuuden ja kansallisuusajattelun kytkös murtui
1900-luvun puolivälissä, menetti kirjallisuus
vähitellen kulttuurisesti keskeisen asemansa,
ja siitä tuli yksi kulttuurin tai jopa yksi vapaaajan vieton muoto muiden joukossa. Kulttuurin viihteellistyminen on 1900-luvun viime
vuosikymmeniltä alkaen vaikuttanut edelleen
voimakkaasti tähän suuntaan. Nämä seikat
tietysti vähensivät myös kirjallisuustieteen
merkitystä.»
Steinby näkee syitä marginalisoitumiseen
kuitenkin myös itse kirjallisuudentutkimuksen sisällä. »Samoihin aikoihin kirjallisuuden
kansallisen paradigman murtumisen kanssa

sijoittuu kirjallisuustieteen murros, jolloin
siirryttiin perinteisestä kirjailijoiden elämäkertatutkimuksesta metoditietoisempiin kirjallisuudentutkimuksen muotoihin. 1970-luvulta
lähtien kirjallisuudentutkimuksen valtasivat
yhä uudet metodi- ja teoriasuuntaukset, jotka
toivat aina mukanaan uuden, usein raskaan
käsitteiden joukon tutkimuskohteen tarkasteluun. Runsas tekninen terminologia ja teoriapainotteisuus vieraannuttivat niin kutsutun
suuren yleisön kirjallisuudentutkimuksesta.
Näin kirjallisuudentutkimuksen oma kehitys
johti tutkimuksen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen marginalisoitumiseen.»
Tämä ei tarkoita Steinbyn mukaan sitä, että
tilanteeseen olisi tyydyttävä. »Mielestäni nykyinen maailmamme tarvitsee kipeästi tulkikseen ja kritisoijakseen paitsi kirjallisuutta
myös tutkimusta, joka avaa tuota kirjallisuutta
ja keskustelee sen kanssa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kirjallisuudentutkimusta voidaan tehdä tieteellisyydestä tinkimättä siten,
että se on myös niin sanotun tavallisen lukijan
luettavissa.»
»Tästä haasteesta kirjallisuudentutkijoiden
on selviydyttävä, koska tarvitaan vastavoimaa
yksiulotteiselle markkina-ajattelulle.»
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Teksti jussi raumolin
Kuvat saku soukka

Yhdysvalloista on tullut tieteen(kin) imperiumi, vaikka tiede on siellä
hyvin nuorta Eurooppaan verrattuna. Sieltä on peräisin muun muassa
vertaisarviojärjestelmä arvoasteikkoineen ja sitaatti-indekseineen sekä tieteen
ja tieteellisen kustantamisen muuttuminen yhä markkinavetoisemmaksi. Miten
käy tieteen alkuperäisten ihanteiden? Entä pystyykö yliopistotutkimus enää
ottamaan syvällisesti haltuun aikamme suuria yhteiskunnallisia kriisejä?

Tieteen ja yliopiston

kr

Si
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Tässä artikkelissa tarkastellaan kriittisesti länsimaisen yliopiston ja tieteen nykytilaa. Vaikkei tässä nimenomaan tarkastella
suomalaista tiedettä ja yliopistoa, monet artikkelin näkökulmat pätevät hyvin myös Suomen tapauksessa. Monien mielestä yliopiston
muuttuminen kaupalliseksi ja yrityksen kaltaiseksi uhkaa perinteistä yliopistoa, mutta
sitä uhkaavat myös tieteen sisältä rakennetut pakkopaidat. Niinpä eurooppalaisen perinteen mukaiset oleelliset arvot kuten lukeneisuus, oppineisuus, tietämys, osaaminen,
maailman ymmärtäminen ja julkaisujen sisältö eivät merkitse enää juuri mitään.¹
Nykyisiin paradokseihin kuuluu, että periaatteessa kaikkialla arvostetaan yhteiskuntatieteiden klassikkoja kuten saksalaista Max
Weberiä ja ranskalaista Marcel Maussia. He
kirjoittivat kuitenkin pitkiä esseemäisiä tutkimuksia kuten Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki sekä Essee lahjasta, joita olisi vaikea saada julkaistuiksi nykyisillä kriteereillä.
Nehän on julkaistu »väärillä kielillä» saksaksi
ja ranskaksi.
Länsimaisessa tieteessä on viljelty suuria illuusioita »tieteen tasavallasta», »vapaasta kilpailusta», »parhaiden selviämisestä voittajina», »avoimesta kansainvälisyydestä» sekä siitä,
että valinnat perustuvat »tieteelliseen asiantuntemukseen». Tiede on ikään kuin itseohjautuva
liberalistis-darwinistinen järjestelmä.
Toinen tapa tarkastella tiedettä näkee »tieteen imperiumeja», »tieteellistä dominanssia»,
»tieteen keskus-periferia-suhteita» sekä puhuu
»tiedon monopoleista ja oligopoleista». Kyseessä ovat siten monitasoiset valtasuhteet.
Minun lähtökohtani tätä artikkelia kirjoittaessa ovat perinteisen eurooppalaisen tieteen
lähtökohta sekä käsitys tieteestä monitasoisena
valtasuhdejärjestelmänä.
Olen myös korostanut varsinkin viime maailmansodan merkittävää vaikutusta tieteelliseen kehitykseen. Saksa oli perinteisesti johtava maa ekologian teoriassa ja siellä luotiin
uusia kokonaisvaltaisia käsitteitä kuten »holoseeni» ja »biosysteemi». Mutta Yhdysvaltojen voitettua maailmansodan ja amerikkalaisen tieteen noustua hallitsevaan asemaan
anglosaksinen käsite »ekosysteemi» tuli ainoaksi hallitsevaksi käsitteeksi. Saksassa luotiin
uudenaikainen tilantalousteoria, ja Saksa oli
selvästi johtava maa tilantalousteoriassa vuosina 1908–1939. Siellä oli myös erilaisia koulukuntia, mutta Yhdysvaltojen voitettua sodan ja
omittua saksalaisen formalistisen teorian siitä
tuli ainoa oikea teoria, eikä saksalaisia viitteitä
enää tarvittu.
Kansallissosialistien valtaannousun, sodan

ja sodanjälkeisen kommunismin leviämisen
johdosta lukuisia merkittäviä eurooppalaisia
tieteilijöitä siirtyi Yhdysvaltoihin, ja sotavarusteluteollisuuteen liittyen Yhdysvalloissa
kehitettiin ensimmäisiä omia teorioita kuten
»kybernetiikka» ja »informaatioteoria».
Tiede on hyvin erikoistunut, ja sille on tyypillistä pitkälle erikoistuneet tieteenalat, tieteelliset seurat ja tieteelliset aikakauskirjat.
Yliopistoa hallitsevat erikoistieteenalojen laitokset ja tiedekunnat. Tieteen kehitykselle ovat
tyypillisiä hallitsevat suuntaukset eli paradigmat, hallitsevat koulukunnat sekä muotisuuntien vaihtelut.

Tieteen uusi suunta
Kylmä sota, asevarustelukilpa, keynesiläinen
säädelty kapitalismi, talouskasvu ja hyvinvointivaltion rakentaminen olivat tyypillisiä piirteitä 1960-luvun Lännessä. Teknologinen
muutos nopeutui maailmansodan jälkeen ja
tutkimus- ja kehitystyön merkitys lisääntyi
huomattavasti. Suuryritykset laajensivat toimintasädettään, ja yliopistot täyttyivät suuresta sodanjälkeisestä sukupolvesta.
Kun kriittinen keskustelu vauhdittui 1960luvun loppupuolella, saksalaisen Frankfurtin
koulukunnan tutkijat kuten Jürgen Habermas, Stephan Leibfried ja Joachim Hirsch käsittelivät yliopiston asemaa uudessa
tilanteessa. Heidän lähtökohtansa olivat uus
marxilainen kapitalismiteoria ja maxweberiläinen rationalisoitumisnäkökulma. Tiede ja
teknologia nousivat uusiksi järjestelmää oikeuttaviksi ideologioiksi, ja yliopistoa vaadittiin
sopeutumaan valtion ja suuryrityksien asettamiin uusiin tavoitteisiin. Yliopiston autonomia oli näin ollen uhattuna.²
Yhdysvalloissa asuva ja radikaalin opiskelijanuoren yhdeksi pääideologiksi noussut Herbert Marcuse kirjoitti puolestaan teknologian
ylivallasta ja massakulutuksen kansalaisia järjestelmään integroivasta roolista. Hän oli ollut
eksistentiaalifilosofi Martin Heideggerin oppilaana Marburgin yliopistossa 1920-luvulla
ja saanut myös häneltä vaikutteita.³
Heidegger kirjoitti 1930-luvulla maailmanlaajuisen tekniikan vallasta ja suurvaltojen
taistelusta maailman herruudesta. Hän viittasi 1960-luvulla hallitsevaan tiede- ja tekniikkakompleksiin, joka ei halua ymmärtää
maailmaa kuin omista lähtökohdistaan eikä
aseta kysymyksiä sen omasta oikeutuksesta ja
rajoista. 4
Kun aloin pohtia näitä ongelmia 1970-luvun alussa, ongelmanasetteluni oli hieman
erilainen. Toki tarkastelin yliopiston autonomiaa uhkaavia tekijöitä, mutta toisaalta pu-
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huin ihmisen kulttuurievoluution kriisistä ja
globaalista kehityskriisistä. Uuden autonomisen yliopiston piti vastata näihin haasteisiin.
Eräs keskeinen ongelma oli irtiotto perinteiseen länsimaiseen luonnonvalloitustieteeseen
sekä monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden
suosiminen.5
Kun olin ollut opiskelemassa Ranskassa,
sain toisaalta vaikutteita muun muassa ranskalaisesta ja latinalaisamerikkalaisesta keskustelusta. Kirjoitin näin tieteenimperiumeista ja
tieteen keskus-periferia-suhteista. Tulkitsin
suomalaisen tieteen siirtyneeksi maailmansodan jälkeen osaksi amerikkalaista tieteenimperiumia.6
Sekä saksalaisessa että omassa pohdiskelussani tieteen viimeaikaisesta kehityksestä
oli kuitenkin merkittävä aukko. Niissä ei juuri
kiinnitetty huomiota tieteen sisäisiin prosesseihin. Amerikkalainen tieteenhistorioitsija
Thomas Kuhn oli 1960-luvun alun teoksessaan osoittanut vallitsevien ideoiden eli paradigmojen suuren vallan »normaalitieteessä».
Siksi oli vaikea saada aikaan tieteellisiä mullistuksia.7
Saksalainen sosiologi Rene König, joka
jatkoi saksalaisen historiallisen sosiologian
perinteitä, julkaisi 1967 merkittävän teoksen
muodista yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän
kirjoitti siirtymisestä uudenaikaiseen massakulutusyhteiskuntaan, jossa muodilla oli
tärkeä rooli. Muutos nopeutui ja tuotteiden
elinikä lyheni. Tämän seurauksena pidettiin
jatkuvia alennusmyyntejä. Mutta muoti levisi
ja laajentui jatkuvasti uusille alueille.8
Puolalaissyntyinen ja sittemmin Britannian siirtynyt sosiologi Stanislav Andreski oli
kuitenkin eräs harvoja, jotka näkivät tieteen
uuden suunnan. Hän edusti saksalaisen historiallisen sosiologian perinteitä ja suhtautui
kriittisesti uuteen amerikkalaiseen modernisaatiososiologiaan, behaviorismiin ja kvantitatiiviseen sosiologiaan. Hän kertoi vierailustaan
Yhdysvaltoihin, jolloin eräs professori kertoi
uusien edistyneiden tieteen luokitusjärjestelmien tekevän mahdolliseksi sen, että sihteeri
voi tulevaisuudessa laittaa viranhakijat järjestykseen. Ei tarvitse enää lukea hakijoiden
julkaisuja. Andreskin mielestä tämä edusti
käsittämätöntä barbariaa, sillä sisältö on tieteellisessä julkaisuissa nimenomaan keskeinen asia.9

Imperiumi ulottuu tieteeseen
Tunnettu amerikkalainen historioitsija Walter Nugent on äskettäin pohtinut syitä, miksi
amerikkalaiset eivät halua nähdä Yhdysvaltojen imperiumia. Perussyy lienee se, että impe-
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Tieteeseen
aiemmin kuulunut
rauhallinen
ongelmien pohdinta
ja analyysin
vähittäinen
jalostaminen jäävät
taka-alalle.
riumit tunnetusti rappeutuvat ajan myötä, eikä tällainen tulevaisuudenkuva miellytä suurta
osaa amerikkalaisia. Toisaalta maassa halutaan
katsoa aina parempaan tulevaisuuteen. Nugentin mukaan Amerikan imperiumin ensimmäinen vaihe pyrki ottamaan haltuun
Pohjois-Amerikan mantereen 1800-luvun
alkupuolella. Toinen vaihe merkitsi laajentumista Karibian merelle, Keski-Amerikkaan
ja Tyynelle valtamerelle 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alussa. Kolmas vaihe, globaali
imperiumi, liittyy taas viime maailmansodan
jälkeiseen aikaan.10
Vaikka amerikkalaiset kriittiset tutkijat liittävät kulttuurin Amerikan imperiumin ulottuvuuksiin, he kuitenkin vierastavat keskustelua
tieteen imperiumista. Tämä taas on ollut itsestäänselvyys kriittisille tutkijoille lähinaapurissa
kuten Kanadassa ja Meksikossa ja yleensä Latinalaisessa Amerikassa. Meksikossa jotkut jopa

pitävät englannin kieltä imperialismin kielenä.
Myös itsetietoisissa eurooppalaisissa maissa
kuten Ranskassa on tarkasteltu Amerikan tiedeimperiumia. Sen sijaan Suomen kaltaisissa
pienissä ja syrjäisissä maissa ei havaita tämän
tieteenimperiumin olemassaoloa.11
Yhdysvalloilla on lyhyt historia, ja amerikkalainen tiede on myös hyvin nuorta verrattuna eurooppalaiseen tieteeseen. Eurooppalaisen tieteen juuret ovat antiikin Kreikan
filosofiassa. Jotkut eurooppalaiset filosofit
kuten Nietzsche ja Heidegger ovat korostaneet paluuta esisokraattiseen kreikkalaiseen
filosofiaan eli nykyhetkestä noin 2 500 vuotta
taaksepäin. Sen sijaan varsinaisesti itsenäisen
amerikkalaisen tieteen kehitys tapahtui viime
maailmansodan jälkeen, ja silloinkin oli mukana runsaasti eurooppalaisia emigrantteja.
Itsenäinen amerikkalainen tiede katsoo mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin ja on
kunnostautunut erilaisten teknoutopioiden
kehittelyssä. Äärimmäinen esimerkki ovat
uusiin teknologioihin, kuten informaatio- ja
kommunikaatioteknologiaan liittyvät puheet
ihmisen vapautumisesta luonnosta.

Amerikkalaisen tieteen
tieteellistyminen
Tämän johdannon jälkeen siirryn pikemminkin tieteen instituutioihin liittyvien kysymysten tarkasteluun. Amerikkalaisessa tieteessä omaksuttiin laajalti »peer review»- eli
»vertaisarvio»-järjestelmä. Tämän järjestelmän alkuperä on sensuurijärjestelmässä, ja
siitä muodostui eräänlainen tieteen valtavirtausten, valtakoulukuntien ja vallitsevan muotisuuntauksen palveluksessa oleva sensuurijärjestelmä, jonka avulla vääräoppiset tutkijat
voitiin sulkea keskeisten julkaisukanavien ulkopuolelle. Tämän järjestelmän mukaan vain
referoidut hyvissä aikakauskirjoissa julkaistut
artikkelit ovat kunnon tiedettä, sen sijaan eireferoidut julkaisut ovat roskaa. Kuhnilaisessa
mielessä tämä järjestelmä on erittäin tehokas
normaalitieteen ylläpitäjä.12
Tämä järjestelmä korosti tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja pieniä artikkeleja.
Tällaiset pienet artikkelit saattavat periaatteessa soveltua luonnontieteeseen ja lääketieteeseen, joissa tehdään kokeita, kerätään kvantitatiivisia aineistoja ja käytetään matemaattisia
malleja. Ne sopivat sen sijaan huonosti humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin, joissa ei tehdä
kokeita, kerätään harvemmin laajoja kvantitatiivisia aineistoja eikä juuri käytetä matemaattisia malleja. Sen sijaan oleellista saattaa olla
historiallinen perspektiivi ja monien eri näkökulmien esiintuonti ja pohdiskelu. Näitä on

myös vaikeampi arvioida.
Luonnontieteet ovat varsin erilaisia kuin humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Luonnontieteessä esitetään yleisiä lainalaisuuksia, kuten
fysiikan teoriat termodynamiikka, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria tai biologiassa evoluutioteoria. Sen sijaan humanistisissa
ja yhteiskuntatieteissä ei ole vastaavia yleisiä
lainalaisuuksia, vaikka uusklassinen kansantaloustiede väittää olevansa fysiikan kaltainen.
Sen sijaan historia, taustat ja kontekstit sekä
dynaaminen toiminta, joka voi olla rationaalista tai irrationaalista, ovat tärkeitä. On siis
tehty suuri virhe, kun näillä aloilla julkaisutoiminta on pakotettu samanlaisiin pakkopaitoihin kuin luonnontieteessä. Tämä juuri osoittaa »nuoressa» Amerikassa vallitsevaa tieteen
ymmärryksen puutetta.
Eräs tärkeä linkki tässä prosessissa oli »pehmeän» kirjastotieteen uudelleenmääritys »kovaksi» informaatiotieteeksi. Tämä tapahtui Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Sen lähtökohta oli
amerikkalaisen Claude Shannonin telekommunikaatioiden pohjalta luoma informaatioteoria. Toisaalta tietokoneiden ja tietojenkäsittelyn kehitys myötävaikutti uuteen suuntaan.
Kirjastoalalla ei ole tietystikään käsitystä julkaisujen sisällöllisestä merkityksestä, mutta
se ryhtyi nyt analysoimaan ja luokittelemaan
matemaattisilla malleilla tieteellistä julkaisutoimintaa. Näin mitattiin tutkijoiden tuottavuutta, luokiteltiin julkaisuja eri arvoasteikkoihin ja kehitettiin sitaatti-indeksejä.13
Tällainen kvantitatiivinen mittaus, luokitus
ja informaatio miellytti suuresti tiedehallinnon edustajia ja politiikkoja ja siitä tuli ennen
pitkää kansainvälisten järjestöjen kautta uusi
kansainvälinen normi. Tämä »bibliometria»
nimesi luonnollisesti A-luokkaan arvostetuissa amerikkalaisissa aikakauskirjoissa painetut
julkaisut, syrjäisissä maissa paikallisilla kielillä
julkaistut tutkimukset olivat yhtä luonnollisesti vähäarvoisia.14
Sitaatti-indeksien näennäisestä objektiivisuudesta on syytä esittää muutama kommentti. Jokainen, joka on harjoittanut pitkään
kansainvälistä tiedettä, tietää että kaverit siteeraavat kavereita, professorin oppilaat siteeraavat professorin julkaisuja, saman erikoisalan
edustajat siteeraavat saman erikoisalan edustajien julkaisuja, saman koulukunnan edustajat siteeraavat saman koulukunnan edustajia, amerikkalaiset siteeraavat pääasiassa toisia
amerikkalaisia, saman verkoston edustajat siteeraavat toisia saman verkoston edustajia ja
siteerauksia voidaan vaikka »tehtailla» tekemällä hiljaisia keskinäisiä sopimuksia.
Tämä prosessi johti vähitellen yhä suurem-
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virkojen täytöstä tehdään itse asiassa tieteellisten aikakauskirjojen ja tieteellisten kustantajien toimituksissa ja asiantuntijaelimissä.16
Hän kertoo eräästä virantäytöstä, jossa muuan tiedekunnan edustaja oli vaatinut hakijoiden julkaisujen sisältöön tutustumista. Tämä
oli aiheuttanut aggressiivisen reaktion ja tyrmätty. Tämähän muun muassa hidastaisi objektiivista prosessia.
Nopeuden merkitys on kasvanut tieteellisissä julkaisuissa. Amerikkalainen »publish
or perish» (julkaise tai tuhoudu) -periaate
kuvaa hyvin tayloristisen liikkeenjohdon periaatteiden soveltamista tieteelliseen toimintaan. Ulkopuolisella rahoituksella tehtävien
lyhytaikaisten projektien yleistyminen on osa
tätä prosessia. Tällaisessa menossa tieteeseen
aiemmin kuulunut rauhallinen ongelmien
pohdinta ja analyysin vähittäinen jalostaminen jäävät taka-alalle.
Kun kaikesta kritiikistä huolimatta tieteellinen erikoistuminen on jatkumistaan jatkunut
ja nuorten tutkijoiden asema ei ole kehuttava,
useat heistä ovat vallinneet konservatiivisen
karrierismin, joka toimii vallitsevan järjestelmän ehdoilla. Tohtorikoulut huolehtivat
auktoriteettien kunnioittamisesta ja ajatusten
yhdenmukaistamisesta. Rahoituksen vaikeudet ja työpaikkojen niukkuus eivät anna juuri
mahdollisuuksia uusiin virityksiin.17
Lindsay Watersin teoksen pohjalta on mahpaan tieteen standardisaatioon. Tämä koskee
erityisesti tieteellisten julkaisujen laajuutta. dollista kiteyttää muutamia keskeisiä arguRiippumatta tutkittavasta ongelmasta ja ai- mentteja taulukkomuodossa:
hepiiristä konferenssijulkaisun mitaksi määritettiin 10 sivua ja aikakauslehtiartikkelin piAmerikkalaisen tieteen nykyisiä ominaispiirteituudeksi 20 sivua. Sopiva kirjan laajuus saattaa
tä Lindsay Watersin mukaan
olla 200 sivua. Kirja-arvioille on myös asetettu
› MUOTO KORVAA SISÄLLÖN
tiukat rajat. Tämä kaikki suosii pienten ja yk› MÄÄRÄ KORVAA LAADUN
sinkertaisten ongelmien tutkimusta suurten ja
› KONFORMISMI KORVAA
monimutkaisten ongelmien kustannuksella.
ORIGINAALISUUDEN
Amerikkalainen kriittinen kulttuurisosiologi
Lähde: Waters 2004/2008
George Ritzer onkin tässä yhteydessä puhunut tieteen mcdonaldisaatiosta.15
Näihin amerikkalaisiin innovaatioihin kuu- On aivan selvää, että tällaisella amerikkalaiselluu itsetarkoituksellinen meriittijulkaisu. Yh- la tieteenjärjestelmällä on omat kielteiset kusdestä pienestä aiheesta tai aineistosta pyritään tannuksensa. Fakki-idiotismi korostuu: tutkija
julkaisemaan useita artikkeleita useissa refe- ei tiedä juuri mitään oman erikoistumisalansa
roiduissa tieteellisissä aikakauskirjoissa. Tälle ulkopuolelta, ja historialliset perspektiivit kakeinotekoiselle paisuttamiselle ei aseteta mi- toavat. Uusien ajatusten esiintuonti on hantään rajoja, vaikkei se synnytä mitään uutta.
kalaa. Suuria ongelmia ei tutkita, globaalit
Harvard University Pressin humanistisen perspektiivit puuttuvat eikä synteesejä tehdä.
ja yhteiskuntatieteellisen julkaisutoiminnan Suuressa maassa on kuitenkin sen verran vajohtaja Lindsay Waters on kirjoittanut rajun riaatioita, että poikkeuksia aina löytyy.
kritiikin amerikkalaisen tieteen viimeaikaisesta suuntauksesta. Hänen mukaansa päätökset Kohti globaalia julkaisuähkyä
yliopistovirkojen täyttämisestä ovat siirtyneet Tieteellisen julkaisutoiminnan perinteisenä
yliopistojen ulkopuolelle julkaisujen määrää ja tavoitteena, kuten yleensäkin kirjallisuuden
muotoa korostavassa järjestelmässä. Päätökset tavoitteena, on ollut että julkaisuja luetaan.

Amerikkalainen
tiede- ja
yliopistomalli leviää
kaikkialle.
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Harva harjoittaa tiedettä ja kirjallisuutta vain
itseään varten. Tieteellinen julkisuus on ollut
myös osa kontrollia. Sen avulla voidaan julkisesti keskustella siitä, mikä on vaikkapa oikeaa
tiedettä. Se periaatteessa mahdollistaa myös
sen, ettei toisten analyyseja ja tuloksia voida
noin vain varastaa.
Kun amerikkalainen julkaisumalli leviää
maailmalla, tämä lisää automaattisesti julkaisujen määrää. Itsetarkoitukselliset meriittijulkaisut ja »publish or perish»-periaate ovat
hyviä esimerkkejä tästä. Mutta lisääntyvätkö
niin sanotut arvostetut tieteelliset aikakausikirjat samassa tahdissa? Ja kuka lukee kasvavaa
julkaisutulvaa?
Samanaikaisesti yhä enemmän keskustellaan kansainvälisen tieteellisen kustannusalan keskittymisen aiheuttamista ongelmista. Euroopassa kustannusala on keskittynyt
muutamaan saksalaiseen, hollantilaiseen ja
brittiläiseen suuryritykseen, jotka muodostavat tyypillisen oligopolin. Myös maiden rajat
ylittäviä fuusiota on tapahtunut, hyvänä esimerkkinä Reed-Elsevier. Nämä suuryritykset
hallitsevat myös merkittäviä kansainvälisiä
tieteellisiä aikakauslehtiä. Ne ovat käyttäneet
hyväkseen hallitsevaa markkina-asemaansa
ja nostaneet merkittävästi kustantamiensa
kirjojen ja ylläpitämiensä tieteellisten aikakauslehtien hintoja. Yksityisillä tutkijoilla ei
ole varaa hankkia näitä julkaisuja, ja monilla
tieteellisillä kirjastoilla Lännessä on tuskin varaa hankkia niitä. Nämä kalliit hinnat tekevät
mahdottomiksi niiden hankinnat useimpiin
Etelän kirjastoihin.
Lindsay Waters kuvaa amerikkalaisten yliopistokirjastojen rajua muutosta viime vuosikymmeninä. Vuonna 1980 suuntautui 65
prosenttia hankinnoista kirjoihin ja 35 % aikakauslehtiin. Sen sijaan vuonna 2000 käytettiin vain 20 % kirjoihin, mutta 80 % aikakauskirjoihin. Jotkut amerikkalaiset utopistit
haaveilevat jopa kirjastosta, jossa ei enää olisi
paperille painettuja kirjoja ja lehtiä.18
Tämä kaikki vahvistaa nykyistä kehityssuuntaa, jossa tieteilijät kirjoittavat yhä enemmän
meriittijulkaisuja, joita tuskin kukaan tai hyvin harvat lukevat. Soros-säätiö on pyrkinyt
murtamaan tätä oligopolista julkaisukontrollia tukemalla internetin kautta tapahtuvaa
avoimempaa tieteellistä julkaisutoimintaa ja
perustamalla uusia ilmaisia tieteellisiä aikakauslehtiä.19
Tutkijapopulaatio on kuitenkin kasvussa
Lännessä, kun monissa maissa tuetaan Yhdysvaltojen mallin mukaista tohtorikoulutusta. Tämä malli on myös globalisoitumassa.
Kokonaan uusi määrällinen harppaus tulee
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tapahtumaan tulevaisuudessa, kun miljoonat
kiinalaiset ja intialaiset nuoret tutkijat tulevat
mukaan kansainväliseen tieteeseen.
Tästä tulee rajuja paineita artikkelien sivumäärien lyhentämiseen entisestään. On
myös hyvä kysymys, mihin nämä miljoonat
uudet julkaisut mahtuvat, vaikka lisättäisiin
tieteellisten aikakauslehtien määrää ja internetin käyttöä. Toinen hyvä kysymys on, kuka
sitten lukee näitä julkaisuja. Kolmas hyvä kysymys on, miten kontrolloidaan ideavarkauksia.
Koska omat ideat ovat vähissä, uudet ajatukset
harvassa ja julkaisupaineet ovat kovat, houkutus ideavarkauksiin lisääntyy jatkuvasti.20
Olisikin toivottavaa, että tieteellisessä julkaisutoiminnassa ymmärrettäisiin joskus tulevaisuudessa muutoksen välttämättömyys.
Keskeistähän tulisi pikemminkin olla joidenkin harvojen ja laadukkaiden tutkimusten
julkaiseminen kuin mahdollisimman suuren
määrän tuotteistaminen markkinoille.

Yliopistosta yrityksen kaltainen
Maailmalle on ollut tyypillistä politiikan ja
talouden näkökulmasta 1980-luvulta lähtien
uusliberalismi, kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen, talouden globalisaatio, Euroopan yhdentyminen, Kiinan nousu ja
kansainvälisten suuryritysten toimisäteen laajentaminen. Tälle »nopeuden ja liikkuvuuden
ajanjaksolle» on tyypillistä myös nopeutuva
teknologinen muutos: informaatio- ja kommunikaatioteknologian leviäminen kaikkialle, bioteknologian läpimurto, geeniteknologian edistäminen ja uuden nanoteknologian
kehittäminen.21
Ulkoiset paineet yliopistoja kohtaan ovat
kasvaneet rajusti. Niiden tulee olla mukana
kehittämässä kansallista kilpailukykyä ja tuottamassa uusia innovaatioita. Poliitikot kiinnittävät huomiota julkisten varojen tehokkaaseen
käyttöön ja tuottoon. Yliopistoista tulee saada
irti kasvavaa taloudellista hyötyä, joka ilmenee muun muassa lisääntyvinä lisensseinä ja
patentteina.
Yliopistojen sisäiset paineet ovat samansuuntaiset. Amerikkalainen tiede- ja yliopistomalli leviää kaikkialle. Menestyksen
mittareihin lisätään saavutetut Nobelin palkinnot. Yliopistojen kansainväliset luokitukset korostavat kilpailukykyä ja huippuyliopistojen keskeistä roolia. Näitä tehdään nykyään
myös Kiinassa. Kaikkialla pyritään kehittämään huippuyliopistoja. Aasialaisissa tiedeja teknologiapolitiikan tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa ja luokituksissa ei huomioida
yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä. Tämä
heijastanee toisaalta autoritaarista politiikka-

Tietovaltaista
suuryritystä ja
yliopistoa on
tulevaisuudessa
ehkä vaikea erottaa
toisistaan.
mallia, mutta toisaalta käsitystä tieteiden hyödyllisyydestä.22
Teknologia, markkinat ja kilpailukyky ohjaavat yliopistojen tavoitteita. Voimavaroja
kohdistetaan uusien teknologioiden tutkimukseen ja kaupalliseen koulutukseen. Sen sijaan
perinteiset humanistiset ja yhteiskuntatieteet
saavat vähemmän voimavaroja.
Käytän konkreettisena esimerkkinä New
York Universityn viimeaikaista muutosta, joka
kuvaa hyvin yliopiston muuttumista suuryrityksen kaltaiseksi ja joka on hyvin dokumentoitu tuoreessa teoksessa. Kirjan toimituksen
lähtökohtana oli riistetyksi itsensä kokeneen
alemman opetushenkilökunnan lakko 2005–
2006.
Historian professori Mary Nolan viittaa
artikkelinsa aluksi talousliberalismia edustavan tunnetun brittiläisen aikakauslehden
The Economistin artikkeliin vuodelta 2005,
jossa ylistetään New Yorkin yliopiston viimeaikaista muutosta. Sen mukaan yliopistolla
on loistava tulevaisuus, kun se on yksityinen,
tiedekunnan jäsenet eivät ole virkamiehiä, jul-

kisen rahoituksen rooli on vähäinen ja oppiaineet kilpailevat professoreista, opiskelijoista ja
rahasta. Lisäksi luodaan aktiivisesti yhteyksiä
suuryrityksiin erityisesti uusien teknologioiden tutkimuksessa. Nousun perustana ovat
olleet huipputähti-professorien palkkaus ja
vallan keskittäminen keskushallinnolle. Tämä mahdollistaa toiminnan yritysmaailman
tavoin.23
Nolanin mukaan yliopiston johto oli varmasti tyytyväinen lukiessaan kyseisen artikkelin, sillä se on toiminut 2000-luvulla juuri
tähän suuntaan. Se on nimenomaan tähdännyt yliopiston muuttumiseksi yritysyliopistoksi. Samalla korostetaan kuitenkin yliopiston
olevan tutkimusyliopisto, joka tuottaa keksintöjä. Näin voidaan kaupata patentteja markkinoille.
Uusi johto koostuu yliopiston ulkopuolelta
palkatuista johtajista. Heitä on palkattu presidentti Clintonin hallinnon jäljiltä sekä suuryrityksistä kuten Monsantosta. Uusi johto on
keksittänyt vallan itselleen ja ajanut yliopistoon liikeyrityksen tilinpito- ja ohjausjärjestelmät. Periaatteessa ajetaan tiukkaa budjettia,
mutta huippuprofessorien palkoista ei tingitä.
Pysyvät virat ovat vähentyneet ja tilapäiset toimet ovat lisääntyneet. Kun huippuprofessorit
ovat vapautetut opetuksesta, paine alempaan
opetushenkilökuntaan on lisääntynyt. Palveluja on pyritty ulkoistamaan.
Eriarvoisuuden ja epävarmuuden voimakas
lisääntyminen loi perustaa alemman opetushenkilökunnan lakkoon ryhtymisille. Tämä
johti paradoksaaliseen tilanteeseen: vaikka
yliopiston johto halusi yliopiston olevan yrityksen kaltainen, se kuitenkin vastusti »työvaltaisen yrityksen» työvoiman ammatillista
järjestäytymistä ja lakko-oikeutta.
Amerikan tutkimuksen professori Andrew
Ross käsittelee yliopiston kansainvälistymistä ja kehitystä kohti globaalia yliopistoa. Hän
viittaa WTO:n käynnissä oleviin neuvotteluihin kansainvälisen kaupan vapauttamisesta,
joissa Yhdysvaltojen hallitus ajaa nimenomaan
palvelusten kaupan vapauttamista.24
New Yorkin yliopisto on lähtenyt aktiivisesti kansainvälistymään. Suuri määrä yliopiston opiskelijoita opiskelee ulkomailla ja
yliopistossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Yliopisto tarjoaa kesäkursseja eri puolilla maailmaa. Se on mukana kansainvälisissä etäopetushankkeissa ja se on perustanut
haarayliopistoja muun muassa Abu Dhabiin.
Yliopiston täydennyskoulutuskeskus toimii
eri puolella maailmaa, kuten Kiinassa, ja se
on saanut presidentin vientipalkinnon. Koulutuksen vienti on Yhdysvaltojen kauppata-
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seen palvelusten viennin viidenneksi suurin
ja nopeasti kasvava ryhmä. Vain Australia ja
Uusi Seelanti ovat tässä suhteessa Yhdysvaltoja edellä.25
Ross käsittelee myös uuden tietoon perustuvan kapitalismin nousua. Hänen mukaansa tietovaltainen kansainvälinen suuryritys
muuttuu kohti tietovaltaisen yliopiston mallia.
Näitä on ehkä vaikea erottaa toisistaan tulevaisuudessa. Ranskalainen »mondialisaatio»teoreetikko El Mouhoub Mouhoud käyttää
puolestaan käsitettä »tiedon oligopolit» kuvaamaan harvalukuisten »tiedon tuottamisen keskusten» syntymistä harvoille paikoille
maailmassa.26

kaita teoksia kirjaluetteloissaan heikkenee,
ja yleensä kaikkien vakavien ja pitkäaikaisiin
pohdintoihin perustuvien teosten saaminen
kustannetuiksi vaikeutuu.28

Tiedetoimittajat tutkijoita
avoimempia

Kustannustoiminnan rytmi
nopeutuu
Nykyinen oikeistohallitus ajaa merkittävää tiede- ja yliopistouudistusta Ranskassa. Nämä
hankkeet ovat synnyttäneet rajun keskustelun,
ja hallitusta syytetään ranskalaisen yliopiston
amerikkalaistamisesta. Ei liene sattuma, että
Watersin kirja on käännetty juuri ranskaksi.
Ranskassa tieteellisten kirjojen kustantaminen
on aiemmin ollut vähemmän keskittynyt yliopistokustantajille kuin Yhdysvalloissa. Mutta viime vuosikymmenen aikana kustannusala
on kokenut voimakkaan keskittymisen.
Suuren pariisilaiskustantajan Gallimardin
»NRF essais» -sarjan johtaja Eric Vigne julkaisi äskettäin teoksen, jossa hän tarkastelee kriittisesti kirjan ja kirjankustannuksen kehitystä
1700-luvulta 2000-luvulle. Hänen keskeisiä
teoreettisia lähtökohtiaan ovat Karl Marx ja
Karl Polanyi. Watersin tavoin hän tarkastelee myös humanististen ja yhteiskuntatieteiden viimeaikaista kehitystä. Watersin mukaan
amerikkalaiset yliopistokustantajat ovat muuttuneet yhä enemmän yrityksen kaltaisiksi.27
Televisio ja uusi informaatio- ja kommunikaatioteknologia ovat vaikuttaneet merkittävästi kustannusalaan. Perinteinen toimitustyö on vähentynyt ja jotkut puhuvat kirjojen
toimittamisesta ilman toimittajia.
Kustannusala on muuttumassa yhä enemmän muun yritystoiminnan kaltaiseksi markkinavetoiseksi bisnekseksi. Siinä ilmenevät
pörssikapitalismin vaatimukset nopeista ja
korkeista tuotoista. Tämä johtaa hyvin kaupaksi menevien bestsellerien kustantamiseen
ja taskukirjamuotin laajentamiseen.
Kirjojen jakelu on myös muuttunut merkittävästi. Bestsellereitä ja taskukirjoja myydään
myös supermarketeissa ja uusissa kauppakeskuksissa, joista on tullut kulutuksen katedraaleja. Kirjojen myynti noudattaa samoja periaatteita kuin muiden tuotteiden myynti eli 80

37

Taloustieteilijöillä
ei ole ollut välineitä
kriisin luonteen
ymmärtämiseen
ja tulevaisuuden
ennakointiin. Tätä
voi pitää suuren
mittakaavan
intellektuaalisena
ja tieteellisenä
haaksirikkona.
prosenttia niistä täytyy uudistua kuudessa viikossa. Mainonta ja markkinointi saavat aikaan
harhakuvan, jonka mukaan uusi olisi aina parempi kuin vanha.
Kaiken takana on tavaroiden kiertokulun
vauhdin kiihtyminen, johon kuuluvat myös
jatkuvat alennusmyynnit. Kustantajat omaksuvat kaupallisen sensuurin. Vain sellaista
tekstiä julkaistaan, mikä menee hyvin kaupaksi. Sellaista tekstiä, jonka ei arvioida menevän
hyvin kaupaksi, ei julkaista. Tämä vaikuttaa
kielteisesti tieteellisten tekstien julkaisumahdollisuuksiin
Kustantajien halu säilyttää vanhoja arvok-

Nykyinen pitkälle erikoistunut länsimainen
tiede pystyy vastaamaan huonosti moniin uusiin globaaleihin haasteisiin, koska ongelmat
ovat monimutkaisia, moniulotteisia, laajaalaisia ja pitkäaikaisia. Lisäksi, jos kyseessä
on valtavat taloudelliset intressit, tämä aiheuttaa ongelmia tutkimukselle. Tämä on ollut
ilmeistä vaikkapa ilmakehän lämpenemisen
ja kännyköiden aiheuttamien terveyshaittojen
tutkimuksessa.
Paradoksaalista on, että tilanne oli selvästi avoimempi tutkimuksessa 1970-luvulla,
jolloin globaalit ympäristö- ja kehitysongelmat tulivat ensi kerran yleiseen tietoisuuteen
Lännessä. Tätä vuosikymmentä voidaan pitää
myös kehitysvaihtoehtoja koskevan keskustelun ja kokeilujen vuosikymmenenä. Tässäkin
suhteessa tilanne vaikuttaa nykyään laimeammalta.29
Tilanne on nykyään paljon sulkeutuneempi, vaikka tietoisuus on nykyään laajempi ja
toimintatarve suurempi. Tähän vaikuttavat
muun muassa rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen irtipäästämä pörssikapitalismi, talouden globalisaatio ja taloudellisen kilpailukyvyn
korostaminen. Mutta siihen vaikuttaa myös
globaali tieteen normalisaatio, joka sulkee tehokkaasti pois vaihtoehtoisia ajatuksia, vaikka
nykyään on huutava tarve uusien kehitysmallien ja vaihtoehtojen tutkimukseen.
Tilanteeseen vaikuttaa myös luonnontieteilijöiden hallinta niin sanotussa globaalisen
muutoksen tutkimuksessa. Tämä on paradoksaalista, kun nykyään ymmärretään ihmisen
toiminnan aiheuttavan ilmakehän lämpenemistä ja biologisen monimuotoisuuden
supistumista. Mutta mitä luonnontieteilijät
ymmärtävät kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista, talouden globalisaatiosta, kansainvälisistä suuryrityksistä tai keskeisten valtioiden
politiikasta?
Nykytilanteelle onkin tyypillistä, että tieteen
ulkopuoliset terävät tiedetoimittajat ja taloustoimittajat ovat tarttuneet avoimin silmin
globaaleihin haasteisiin. Kun he keräävät tietoa teoksiaan varten, heitä eivät kiinnosta tieteenväliset rajat tai tieteen koulukunnat, vaan
heille kelpaa monipuolinen hyväksi koettu tieto. Kun he lisäksi pystyvät jäsentämään keräämänsä tiedon ja kirjoittamaan sujuvasti, tutkijat eivät pysty samaan.
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Niinpä englantilainen New Scientist -aikakauslehden ympäristötoimittaja Fred Pearce
on kirjoittanut merkittäviä teoksia maailman
vesiongelmista sekä ilmakehän lämpiämisestä
ja sen vaikutuksista. Amerikkalainen taloustoimittaja Paul Roberts on puolestaan kirjoittanut teoksia öljyn niukentumisen näkymistä
ja maailman elintarviketuotannon tulevasta kriisistä. Koska he eivät ole erikoistuneita
kapea-alaisia tutkijoita, he voivat tarkastella
myös eri tulevaisuudenongelmien kietoutumista toisiinsa. 30
Paul Roberts on tuoreessa teoksessaan kirjoittanut maataloustutkimuksen lukkiutumisesta. Kun vallitsevan maatalouden tuotantosuunnan kriisiytyminen on näkyvissä, tutkijat
ovat mukana »status quon» puolustamisessa
ja »business as usual» -ratkaisujen etsimisessä. Valtion tutkimuslaitokset noudattavat tietysti hallitusten määräämää politiikkaa. Kun
yliopistojen määrärahoja on karsittu, yliopistotutkijoiden on puolestaan käännyttävä alan
suuryritysten puoleen tutkimusrahoitusta saadakseen.

Muuttaako kriisi talousteoriaa?
Yksi suurimpia harhapolkuja länsimäisen tieteen historiassa tapahtui Yhdysvalloissa viime
maailmansodan jälkeen. Tällöin nimenomaan
Chicagon yliopiston kansantaloustieteen laitoksella omaksuttiin käsitys, että todellista tiedettä on tiukkapipoinen uusklassinen matemaattinen kansantaloustiede, jonka oleellisia
analyysivälineitä olivat matemaattiset mallit.
Länsimainen kansantaloustiede oli selvinnyt
Euroopassa ilman matemaattisia malleja satoja vuosia, mutta tästä tehtiin uusi normi. Toki
aiemmin käytettiin tilastoja ja matemaattisia
apuvälineitä, mutta kaiken matematisoiminen
oli vieras ajatus ja siis amerikkalainen innovaatio.
Oma ironiansa oli, että tämä uusi suuntaus väitti olevansa luonnontieteen kaltainen
arvovapaa tiede, vaikka se muodostui maailmansodan perustalta, jolloin tarvittiin matemaatikkoja ja taloustieteilijöitä Yhdysvaltojen
armeijan suunnittelutehtävissä. Se muodostui
kylmän sodan aikana, jolloin muun muassa
uutta operaatioanalyysia ja lineaarista ohjelmointia tarvittiin isänmaan palvelukseen. Poliittisessa propagandassa se esitettiin »vapaan
maailman» ja »vapaan talouden» teoriana erilaisia »kollektivistisia» ideoita ja pyrkimyksiä
vastaan.31
Samaan aikaan kun politiikka, talous, yhteiskunta ja maailma muuttuivat yhä monimutkaisemmiksi, kansantaloustiede muuttui
yhä yksinkertaisemmaksi. Kaikki ulkopuoliset

ilmiöt rajattiin pois, ja peruslähtökohdat olivat kaukana todellisuudesta. Kyseessä oli itse
asiassa malliplatonismiin siirtyminen. Tämä
suuntaus löi itsensä läpi Yhdysvalloissa, ja
maan johtoaseman johdosta se omaksuttiin
useissa kansainvälisissä järjestöissä ja useissa
maissa. Ruotsin keskuspankki kruunasi tämän
suuntauksen »Nobelin palkinnoilla». Varsinaiset tieteen ja taiteen palkinnothan jakaa
Nobel-toimikunta.
Tämän suuntauksen mukaan rahoitusmarkkinoiden toimijat ovat rationaalisia ja vapaat
markkinat toimivat tehokkaasti ja säätelevät
itsensä. Tällaisille väitteille ei ole mitään perustaa kapitalismin ajan rahoitusmarkkinoiden historiassa.32
Tämän suuntauksen todellinen kyvyttömyys paljastui hyvin tuoreen Yhdysvalloista
liikkeelle lähteneen kansainvälisen rahoitusmarkkinoiden ja kansainvälisen talouden kriisin yhteydessä. Koskaan aiemmin maailmassa
ei ole yliopistoissa ja kauppakorkeakouluissa
opetettu yhtä laajasti kansantaloustiedettä ja
ollut yhtä paljon taloudellisia tutkimuslaitoksia, mutta vain muutama todella harva taloustieteilijä kuten Nouriel Roubini kykeni
ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden monimutkaisia matemaattisia malleja tai näkemään
etukäteen kriisin puhkeamisen. Yliopistoissa
ja kauppakorkeakouluissa koulutettiin sen sijaan huippupalkkaisia »tradereitä». Taloustieteilijöillä ei ole myöskään ollut välineitä kriisin
luonteen ymmärtämiseen ja tulevaisuuden ennakointiin. Missään ei ole teoretisoitu nopeaa
taloudellista pudotusta. Tätä voi pitää suuren
mittakaavan intellektuaalisena ja tieteellisenä
haaksirikkona.33
Itse asiassa vapautettujen kansainvälisten
rahoitusmarkkinoiden uuden säätelyn tarve oli jo hyvin tiedossa 1990-lukujen kriisien
kuten Meksikon kriisin, pankkikriisien, Japanin talouskehityksen pysähtymisen ja vuosien
1997–98 Aasian talouskriisin jälkeen, mutta
juuri mitään ei tehty, vaan löysä raha, kuplataloudet ja kriisit seurasivat toisiaan etenkin
Yhdysvalloissa.34
Ei liene sattuma, että muutamat eurooppalaiset emeritusprofessorit kuten ranskalaiset regulaatioteoreetikko Michel Aglietta
ja strukturalisti Henri Bourginat kykenevät
analysoimaan vallitsevan kriisin taustoja ja
olemusta. Bourginat analysoi jo 1970-luvulla
eurodollariongelmaa ja Aglietta Yhdysvaltojen kapitalismin kriisejä. He esittivät kriittisiä
analyyseja rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta 1980-luvulla ja jotka ovat pitkään varoittaneet systeemikriisistä. 35
Tällä hetkellä on ironista, että kaikkialla

maailmassa vannotaan keynesiläisen elvytyspolitiikan nimiin, kun on käynyt ilmi, ettei uusklassisen teorian suosima monetarismi toimi kriisin säätelijänä. Mutta sen sijaan
harvat ovat kiinnostuneita Keynesin teoreettisista ajatuksista. Itse asiassa ne ovat nykyisen järjestelmän kannalta vaarallisia. Keynes
suhtautui kriittisesti muun muassa vapaisiin
pörssimarkkinoihin ja piti sen toimijoita irrationaalisina. Siksi tarvittiin rahoitusmarkkinoiden tiukkaa säätelyä. Hän ehdotti lisäksi
maailman keskuspankin perustamista. Keynes vastusti myös matemaattista taloustiedettä. Sinä aikana kun Lännessä noudatettiin
1945–1975 keynesiläistä politiikkaa, ei esiintynyt merkittäviä kuplatalouksia, pankkikriisejä
ja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoiden kriisejä. Voidaan myös perustellusti väittää, että
seuraamalla Keynesin oppeja ei olisi koskaan
vapautettu kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita
eikä koettu nykyisenkaltaisia kriisejä.36
Kun nyt on käynyt ilmeiseksi, että vapautettuja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita on
säädeltävä nykyistä tiukemmin, tämä keskustelu uhkaa jäädä hätäisen elvytyspolitiikan ja
ponnistelujen jalkoihin. Säätely olisi ulotettava finanssiparatiiseihin ja hedge-rahastoihin,
joiden kautta kulkee valtavia rahavirtoja.
Ne, jotka vastustavat säätelyn tiukentamista, väittävät että se tukehduttaa luovuutta ja
innovaatiota. Tämä on hieman ironista, kun
on nähty, mihin finanssisfäärin luovuus ja
innovaatiot ovat viime aikoina maailmaa johtaneet.
Eivätkä innovaatiot voi olla mikään itsetarkoitus, vaan pitää kysyä mihin tarkoitukseen
niitä tehdään ja mihin ne johtavat. Esimerkiksi virallisen tiede- ja teknologiapolitiikan
ajama uusi nanoteknologia tapahtuu tilanteessa, jossa ei ole luotu uutta erityislainsäädäntöä
säätelyyn eikä tutkittu pitkäaikaisvaikutuksia
luonnossa. Näin muun muassa ihmiset toimivat uuden teknologian koekaniineina.
Kun monet taloustieteilijät vertailevat nykytilannetta 1930-luvun talouspulan aikoihin, he
eivät näe, että tilanne on nykyään varsin erilainen. Nyt on ilmakehän lämpeneminen etenemässä ja luonnonvarat, kuten öljy, makea vesi
ja merten kalakannat, ehtymässä.37
Niinpä lyhyen tähtäimen elvytyspolitiikat,
jotka tukevat lentokenttien ja moottoriteiden
rakentamista ja autoteollisuutta, tukevat itse
asiassa menneen maailman rakenteita, kun
pitäisi katsoa hieman pitemmälle tulevaisuuteen.38
Tuleviin haasteisiin vastaamaan pyrkivän
elvytyspolitiikan pitäisin perustua vanhan
keynesiläisyyden sijasta uuteen vihreään
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10 Nugent 2008.
11

Ranskalainen kansainvälisten suhteiden tutkija Maxime Lefebvre on esim. tarkastellut amerikkalaisen
kansainvälisen politiikan tutkimuksen ja keskustelun
nousua hallitsevaksi viime maailmansodan jälkeen
(Lefebvre 2004).

12

Biagoli 2002.

13

Le Coadic 1994.

14

vrt. Jourde 2008.

15

Ritzer 1996, 1998 vrt. Hayer & Wydyard (eds.) 2002.

16 Waters 2004/2008.
17

Cohen 2008.

18

Waters 2004/2008.

19

Foucart 2003, Foucart 2007.

20 vrt. Bonneau 2008.
21

Esitin perusteita tämän ajanjakson kutsumiseksi »nopeuden ja liikkuvuuden ajanjaksoksi» tuoreessa uudenaikaisen paperiteollisuuden historiallista kehitystä
analysoivassa esitelmässä (Raumolin 2008b).

22 vrt. Raumolin 1992.
23

Nolan 2008.

24 Ross 2008.
25

Eteläafrikkalaisen nykyään Australiassa asuvan
Nobel-kirjailijan J.M. Coetzeen päähenkilö hänen
tuoreessa teoksessaan toteaa yritysperiaatteiden lyöneen itsensä läpi yliopisto-opetuksessa. Siksi kunnon
opetuksen tulisi siirtyä yliopiston ulkopuolelle uusiin
muotoihin (Coetzee 2008).

26 El Mouhoub 2006.
27 Vigne 2008.
28 Tuoreessa paperiteollisuus-esitelmässä pohdin myös
tieteen historiaa. Niinpä väitän, että ensimmäiselle
»stabiilille ajanjaksolle 1850-1939» oli tyypillistä monipuoliset synteetikot kuten Alfred Weber, Andreas
Predöhl, Franz Heske ja Harold Innis, Kun sen sijaan nykyistä »nopeuden ja liikkuvuuden ajanjaksoa»
hallitsevat nopeat ja kapea-alaiset spesialistit.

On turha luulla, että talouskriisi muuttaisi
vallitsevaa talousteoriaa.

29 Raumolin 1982.
30 Pearce 2006, 2007; Roberts 2004, 2008.
31

vrt. Armatte 2004.

32

vrt. Galbraith 1954, Kindleberger 1977.

33

keynesiläisyyteen. Tässä tapauksessa ryhdyt- Viitteet
täisiin uuteen maankäytön suunnitteluun, 1 Tarkastelen eurooppalaisten yliopistojen viimeaikaista kehitystä toisessa myöhemmin tänä vuonna julkaisrajoitettaisiin rantaan rakentamista ja henkilöautoon nojaavien kauppakeskusten raken
tavassa artikkelissa (Raumolin 2009).
tamista. Sen sijaan panostettaisiin raidelii 2 Habermas 1967, Leibfried 1968, Hirsch 1970.
kenteen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä 3 Marcuse 1964.
uusien energialähteiden kehittämiseen ja käyt- 4 Pöggeler 1974.
5 Raumolin 1971, 1977.
töönottoon.
Mutta on turha luulla, että nykyään val- 6 Raumolin 1973, 1974, 1980. Olen myöhemmin saanut
lisävaikutteita tieteen keskus-periferia-suhteista ja
litseva talousteoria muuttuisi vallitsevan
suurkriisin johdosta. Vanhat rakenteet, institiedon monopoleista kanadalaiselta historioitsijalta ja
kommunikaatioteoreetikolta Harold Innisilta (Rautuutiot ja ajatukset eivät häviä nopeasti. Nimolin 2006).
inpä vie varmasti aikansa ennen kuin talousteoria muuttuu yhteiskuntaa, maailman tilaa, 7 Kuhn 1962.
luonnonvarojen tilaa ja biosfäärin tilaa vas- 8 König 1967.
taavaksi.
9 Andreski 1972.

Roubini 2008, Mihm 2008. Tyypillistä on, että pörssikapitalismiin liittyvää keinottelua ja hulluutta tutkineen amerikkalaisen institutionalistin John Kenneth Galbraithin teoksia on myyty loppuun ja niistä
otetaan uusintapainoksia. Myös Keynesin ja Marxin
teosten myynti on lisääntynyt.

34 vrt. Raumolin 1999.
35

Aglietta 2008, Bourginat & Bruys 2008.

36 vrt. Dostaler 2005, Skidelsky 2009.
37

Kun tarkastelin pitkän aikavälin taloussykleistä käytyä keskustelua 1980-luvun puolivälissä, totesin, ettei
ole enää mahdollista projisoida menneiden aikojen
syklien kokemuksia tulevaisuuteen, koska mm. ympäristö- ja luonnonvarakysymykset tulevat keskeisiksi.
Tällaisia näkemyksiä tuli jo 1970-luvulla esiin muutamien taloustieteilijöiden analyyseissa. Mutta nykyiset
uusschumpeterilaiset taloustieteilijät mobilisoivat
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uutta tiedettä ja teknologiaa kilpailukyvyn parantamiseksi ja uuden nousun perustaksi ikään kuin maailma
ei olisi muuttunut mihinkään sitten Schumpeterin
elinpäivien ! (vrt. Raumolin 1986).
38

Tuoreessa konferenssiabstraktissa kirjoitan vihreästä
keynesiläisyydestä siltana lyhyen tähtäimen työllisyystavoitteiden huomioimisen ja pitkän tähtäimen ympäristö- ja luonnonvarahaasteiden välillä (Raumolin
2008c).
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Teksti anna pihlajaniemi
Kuvitus aleksi jalonen
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Tunnustan
Yliopistossa ymmärsin olevani melko tyhmä. Se tapahtui nopeasti.
Ensimmäisen syyslukukauden loppupuolelle sijoittuva oivalluksen hetki oli kirkas ja taianomainen. Istuin opiskelijahuoneessani
vantaalaisessa lähiössä ja silmäilin alhaalla välkkyviä valoja kahdeksannen kerroksen ikkunasta. Sitten laskin katseeni takaisin kirjaan.
Se oli ehkä Max Weberin Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki tai sitten joku muu. Enkä hahmottanut sanojen takana piilevää
filosofiaa tai teoriaa, mikä se mahtoi ollakaan, vaikka kuinka yritin

Tuntui musertavalta
huomata, ettei oma kyky
omaksua asioita yllä
toisten tasolle.

keskittyä.
Oli pakko turvautua tekniikkaan, joka siivitti kiitettävillä arvosanoilla lukion läpi ja mainion ylioppilastodistuksen jälkeen ensi yrittämällä yliopistoon: Opettele ulkoa ja kirjoita esseevastaus hyvin. Älä
paljasta, kuinka vähän tiedät.
Se tepsi edelleen. Sain tenteistä aika usein kolmosia. Se oli paras
numero.

Tai sitten kyse on arasta haaveesta päästä lähemmäksi ratkaisua.
Mietin nimittäin edelleen monia kysymyksiä.
Miksi halusin ehdottomasti opiskella juuri korkeakoulussa? Miksi
minulla oli niin kova tarve pitää kiinni yliopisto-opiskelijan identiteetistä? Miksen vaihtanut alaa ja antanut paikkaani jollekulle, joka oli-

Toiveikas oletukseni, että opiskelutoverit kokivat itsensä yhtä

si käyttänyt sen paremmin hyödykseen? Ja onko kaltaisiani päämää-

avuttomiksi, osoittautui pian harhaluuloksi. Heillä oli mielipiteitä

rättä pänttääviä, tietoa soveltamaan kykenemättömiä opiskelijoita

ja he kykenivät perustelemaan ne – tai tarpeen vaatiessa muokkaa-

yliopistoissa paljonkin, kaikki yhtä hukassa?

maan käsityksiään. Minulla oli hyvin vähän sanottavaa, ellei keskustelu käsitellyt vanhoja tyttökirjoja, kissoja, Kauko Röyhkää tai Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleja.
Tuntui musertavalta huomata, ettei oma kyky omaksua asioita
yllä toisten tasolle (ja olla kuitenkin sen verran skarppi, että tajuaa

Anna Pihlajaniemi on
filosofian maisteri,
Kulttuurivihkojen
toimituspäällikkö ja

tämän). Totuuden asteittainen valkeneminen väänsi identiteetin

erään aikakauslehden

uusiksi: Olen päässyt näin pitkälle vain, koska olen ahkera. Nokkeluus

toimitussihteeri. Hän

ja verbaali-ilottelu eivät enää riitä. Kangistun heti, jos sukelletaan
astettakin syvempiin vesiin.
Siinä arvottomuuden tunteessa velloessa katosi paljon, esimerkiksi kyky tykätä itsestään. Sääli. Olenhan kuitenkin lempeä ja aika
ennakkoluuloton, kielellisesti taitava, hauskakin. Noin niin kuin esimerkiksi. Aamuina, jolloin pelkkä yliopistorakennuksen näkeminen
aiheutti niin voimakkaan pahan olon, että täytyi juosta rautatieaseman vessaan oksentamaan, ei moisia ehtinyt miettiä.
Mutta niin, miksi tilitän tästä lähihistoriani vähemmän kunniakkaasta aikakaudesta nyt näin julkisesti?
Ehkä kirjoitus liittyy siihen, että vetäessäni erilaisiin lomakkeisiin ja hakemuksiin voimallisen rastin »ylempi korkeakoulututkinto»
-kohtaan, tunnen mielentilasta riippuen joko tarvetta hihittää tai
ahdistua. Hävettääkin. Kuvitteleeko joku jossakin, että tämä filosofian maisteri on sisäistänyt kahdeksan yliopistovuotensa ansiosta
sellaista, minkä ansiota olisi pätevämpi työhön tai luottokelpoisempi asuntolainan ottaja? Toivottavasti ei.

pärjää elämässään ihan
hyvin.
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Teksti ulf modin
Kuvat mari mäkiö

Eräs näkemys
sivistyksestä
Sivistys on muutakin
kuin lukeneisuutta
ja yliopisto-oppeja.
Mistä kaikesta sivistys
loppujen lopuksi
koostuu? Ruotsalaisella
oppineella Ellen Keyllä
oli tästä kiinnostavia ja
edelleen ajankohtaisia
ajatuksia.

Käsitteen sivistys (ruotsin bildning) keksi saksalainen filosofi Johann Gottfried von
Herder 1750-luvun puolivälin jälkeen. Ruotsiin se tuli 1700-luvun lopulla. Se on muodostettu verbistä bilda, joka merkitsee muodostamista (forma) tai hahmottelemista (gestalta).
Sivistyksellä tarkoitetaan tässä esseessä
yleissivistystä. Historioitsija Sven-Eric Liedman kirjoittaa, että sivistyskäsitykset muodostavat tärkeän ja jatkuvasti ristiriitaisen aspektin
siinä ajattomassa kysymyksessä, miten pitkälle
ihmiset voivat muovata uusiksi todellisuuttaan
ja itseään ja missä määrin heidän täytyy sopeutua luonnon määrittelemiin puitteisiin.
Eräs kiinnostava persoonallisuus Ruotsissa
sata vuotta sitten oli Ellen Key (1849–1926).
Hänellä on kolmiulotteinen sivistyskäsitys, joka käsittää sydämen, älyn ja maun sivistyksen.
Key oli kirjailija, pedagogi, ateisti ja naisasiataistelija. Hän tuli Ruotsin yläluokan korkeimmista kerroksista. Hänen isänsä oli tilanomistaja ja poliitikko Emil Key ja äitinsä kreivitär
Sofia Posse. Ruhtinassuku Possen juuret
juontavat Ruotsin keskiajan historiaan.
1870-luvulla Ellen Key aloitti Tukholman
pyhäkoulussa, joka lakkautettiin 1880-luvulla. Tämän jälkeen hän hän elätti itseään opettajana ja työväenlikkeen luennoitsijana. Hän
julkaisi useita kirjoja, joita käännettiin monille
ulkomaisille kielille, ensimmäisenä saksaksi.
Parhaiten hänet tunnetaan teoksestaan Barnets
århundrade (Lapsen vuosisata), joka käsittelee
koulua ja kasvatusta. Jean-Jacques Rousseau
vaikutti häneen voimakkaasti. Kirjassa Missbrukad kvinnokraft (Väärinkäytetty naisvoima)
hän kävi erikoislaatuisesta feministisestä näkökulmasta hyökkäykseen naisliikkeen ylilyöntejä vastaan. Hän korosti naisen äidillistä ja
eroottista luonnetta.
Vuosisadan vaihteessa hän omistautui kokonaan kirjoittamiselle ja otti kantaa työväenliikkeeseen. Hän muun muassa puolusti Hjalmar
Brantingia, joka oli tuomittu jumalanpilkasta. Key kirjoitti tutkielman Viktor Rydbergistä, mikä johti siihen, että Rydbergistä tuli
uudelleen suosittu. Edelleen hän suuntautui

vastustamaan kristillisen dogmikoulutuksen
supernaturalismia, joka halventaa maanpäällisen elämän arvoa, ja uskoi ihmisen kykyyn
kohottaa itseään henkisesti omalla tahdonvoimallaan. Hänen kulttuurioptimismissaan
on piirteitä uskonnollisesta sydämellisyydestä ja uskonvarmuudesta, joka ei sopinut ensimmäisen maailmansodan jälkeen levinneeseen kulttuuriskeptisismiin. Poliittisesti hän
oli pohjimmiltaan konservatiivi: vuonna 1918
hän työskenteli sen puolesta, että Ruotsi lähettäisi aseita Suomen valkoisille punakapinan
kukistamiseksi.

Äidinrakkaus sivistyksen muotona
Palaan Ellen Keyn kolmiosaiseen sivistyskäsitykseen, joka käsittää sydämen, älyn ja maun
sivistyksen.
Yksinkertaisin muoto sydämensivistyksestä
on äidinrakkaus. Se saa ilmauksensa siinä, että
äiti huolehtii siitä, että lapset pysyvät puhtaina
ja ehjinä ja saavat kunnollista ravintoa samalla
kun opettaa heitä erottamaan oikean ja väärän.
Jos vanhemmat eivät sitä tee, joku toinen voi
tehdä sen ja se voi päättyä hirveästi. Tähän kasvatukseen osallistuu luonnollisesti myös isä.
Ihannetilanteessa kun naisella on kaikenkattava vastuu kodissa ja politiikassa eli vallitsee matriarkaatti. Siihen suuntaan näytämme
olevan menossa. Tasa-arvo on kaksoisvallan
tila, joka voi säilyä vain lyhyen ajan. Joko luisumme takaisin patriarkaattiin tai sitten prosessi kohti matriarkaattia jatkuu.
Vain pehmeät ja voimakkaat naiset voivat
pelastaa maailman nykyisestä kriisistä. John
Steinbeck kirjoittaa Vihan hedelmät -romaanissaan, että normaalisti miehet hallitsevat,
mutta kun tulee oikein kovat ajat, naiset ottavat vallan. Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki
naiset voivat johtaa kansaa, vaan ainoastaan,
että ne jotka johtavat kriisitilanteessa parhaiten, ovat naisia.
Kenellä on valta kotona ei muodostu siitä,
kuka lukee ensin sanomalehden, tiskaa, laittaa ruokaa, niistää lapset ja siivoaa, vaan siitä kuka määrää kaapin paikan. Myös silloin
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Sydämensivistykseen
kuuluu myös taistelu
epäoikeudenmukaisuuksia, sortoa ja
kärsimystä vastaan.

jos nainen tekee kahta työtä, miehestä tulee
tohvelisankari, joka auttaa kykynsä mukaan
kotitaloustyössä. Leninkin auttoi vaimoaan
siinä. Feminismi on vain vastakohta perinteiselle naisen roolille, mutta välttämätön matriarkaatin etenemiselle.
Entisissä Itä-Euroopan maissa naispuoliset
yritysjohtajat olivat tavallisia, ainakin Puolassa
ja DDR:ssä. Margareth Thatcher ja Angela
Merkel ovat kemistejä. Kemistit jakavat kaiken
pienimpiin osiinsa. Kun kaikki on redusoitu
ostajiksi ja myyjiksi ja kun kaikesta ja kaikista
on tehty tuotteita, yhteiskunnasta tulee sietämätön. Sen tiesi jo ranskalainen valistusajattelija Montesqieu, joka kirjoitti siitä kuuluisassa teoksessaan Lakien hengestä.
On kuitenkin monia muitakin sydämensivistyksen muotoja – esimerkiksi se, että tuetaan kykyjen mukaan heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevaa ystävää. Toinen
muoto on kuunnella sitä, jolla on vaikeaa, ja
tukea häntä neuvoilla ja avulla. Pelkkä kuunteleminenkin auttaa hädässä olevaa. Sydämensivistykseen kuuluu myös taistelu epäoikeudenmukaisuuksia, sortoa ja kärsimystä vastaan ja
kannanottaminen heikkojen puolesta.

Intuitiokin on älykkyyttä
Ihmisillä, joilla on sydämensivistystä, ei kuitenkaan välttämättä ole älyn sivistystä. Älyn sivistykseen kuuluu osata ratkaista ongelmia ja
löytää ulospääsy kinkkisistä tilanteista. Siihen
kuuluu myös se, että osaa analysoida poliittisia ja taloudellisia prosesseja ja osoittaa tien
ulos, toisin sanoen nähdä aavistuksen verran
tulevaisuuteen. Älyn sivistys on sitä, että osaa
analysoida niin hyvin, että pystyisi keskustelemaan Immanuel Kantin kanssa.
Luonteenomainen piirre sellaisilla ihmisillä, joilla on korkeasti kehittynyt äly, on intuitio.
Intuitio on tavallisempi naisten kuin miesten

keskuudessa. Naiset tuntevat pikemminkin
kuin tietävät mitä tulee tapahtumaan. Intuitio
perustuu geeneihin, mutta myös omaan kokemukseen, ajatustenvaihtoon toisten ihmisten
kanssa ja kykyyn oppia historiasta.
Intuitiivinen oli esimerkiksi kenraali, joka toimi saksalaisten joukkojen päällikkönä
Oder-Neissellä 1944. Hän oli taistellut venäläisiä vastaan useita vuosia ja tunsi heidän tapansa. Kenraali tutki hyvin tarkkaan, mitä tapahtuisi venäläisellä puolella, ja eräänä iltana
hän aavisti, että venäläisten hyökkäys tapahtuisi huomenna aamunkoitteessa. Hän käski
joukkojensa vetäytyä takaisin viimeisimmistä
asemistaan, minkä vuoksi venäläisten tykistövalmisteluista tuli hyödyttömiä. Sitten saksalaiset ottivat uudelleen eteentyöntyvät asemansa. Niin toimi ihminen, jolla oli intuitio.
Korkeasti sivistyneet ihmiset osaavat myös
käyttää talonpoikaisjärkeä ja ovat riippumattomia auktoriteeteista.

Makukeskustelu Ruotsissa tabu

tetin. Niistä on myös tullut kansan rakastamia,
kuten Kaj Chydeniuksen musiikista.
1960-luvulla korkeakulttuuri vedettiin
Ruotsissa lokaan. Radiossa tähän oli osittain
syynä Radio Mosebacke, joka pilaili aristokraattisen ja korkeaporvarillisen kulttuurin
kustannuksella. Ohjelman henki oli puhtaasti
destruktiivinen. Taistelu aristokraattista kulttuuria vastaan oli käynnistynyt jo 1950-luvulla, kun Uppsalan yliopiston liberaali filosofian professori Ingemar Hedenius pani alulle
taistelun veljeskuntalaitosta vastaan. Tänään
veljeskuntien kunniamerkkejä jaetaan Ruotsissa vain ulkomaalaisille.
Radio Mosabacke otti käyttöön ilmauksen
»finkultur». Se on levinnyt kulovalkean tavoin
ja johtanut osaltaan sivistystason alenemiseen.
Se oli myös niiden valistuksen vastustajien näkemys, jotka epäilivät prosessia. Vaatimukset,
että kaikkien täytyy voida ymmärtää ja pysyä
kärryillä, ovat johtaneet katastrofiin. Sosiaalidemokraattinen aloite on johtanut koulujen ja
yliopistojen sivistykselliseen taantumiseen.
Ellen Key painottaa, että sivistyneeksi ihmiseksi tuleminen vaatii taipumuksia sivistykseen. Hän sanoo, että sellaisia taipumuksia on
kaikkialla kansan keskuudessa, mutta yhteiskunta ei hyödynnä niitä. Siinä hän on luonnollisesti oikeassa, sillä taipumus, joka ei saa
kehittyä, kuihtuu ja kuolee pois. Suomessa tämä pätee pienemmässä määrin kuin Ruotsissa
huonoine kouluineen ja yliopistoineen.
Edellinen ei ole referaattia siitä, mitä Ellen
Key on kirjoittanut sivistyksestä, mutta se on
saanut innoituksensa siitä.

Ellen Keyn sivistyskäsitykseen kuuluu myös
maun sivistys. Kant huomauttaa, että makuun
kuuluu harkitseva arvostelukyky. Siksi makuasioista voi oikein hyvin kiistellä. On tietysti
ihmisiä, joilta puuttuu todellinen arvostelukyky, mutta se on puute siinä missä muutkin
puutteet, joita ihmisellä voi olla. Maku on
subjektiivinen, mutta yhtä lailla yhteinen jokaiselle täysin kehittyneelle inhimilliselle subjektille. Mausta täytyy erottaa puhdas »tykkääminen», kuten mistä ruokalajista pitää eniten.
Siinä on kyse yksityisistä preferensseistä.
On monenlaisia hyviä makuja ja huonoja
makuja. Ranskalaiset ovat tunnettuja hyväs- Ruotsista kääntänyt Elias Krohn.
tä maustaan ja keskustelevat myös siitä, mikä
on huonoa. Hyviä esimerkkejä hyvästä mausta
on paremmissa ravintoloissa ja kodeissa. Kyky
valmistaa hyvää ruokaa ja laittaa se hienosti
esille hyvin katetulle pöydälle on taidetta. Ravintolahenkilökunta ja kotiäidit ovat taidekäsityöläisiä.
Ruotsissa makukeskustelusta on tehty tabu sanonnalla »smaken är som baken, den är
delad» (maku on kuin takapuoli, se jakautuu
kahteen puoliskoon). Se merkitsee, että korkeakulttuurin harjoittajat ja siitä kiinnostuneet
eivät uskalla panna vastaan, kun esimerkiksi
laulajat ilman lauluääntä ja koulutusta saavat
esiintyä ja levyttää huolimatta siitä, että he laulavat kuin varikset. Suomessa henkilö, joka ei
osaa laulaa, ei saa esiintyä. Se on vanha perinne myös työväenliikkeessä ja siitä on seurannut
se, että maa on tuottanut monia hienoja artisteja ja lauluryhmiä, esimerkiksi Agiprop-kvar-
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Kuvitus heikki rönkkö

Anarkistin elämä ja ajattelu
Pjotr Kropotkin oli ruhtinas, tiedemies, vallankumouksellinen anarkisti,
maanpakolainen ja moraalifilosofi. Anarkokommunismin kehittäjän keskeinen
missio oli todistaa sen puolesta, että vastavuoroinen yhteistyö on kilpailua
tärkeämpi osa ihmisluontoa. Kropotkin oli eläessään tunnettu, mutta
sittemmin varsin unohdettu. Hänen kirjoituksistaan voisi kuitenkin löytää
hedelmällisiä näkökulmia meidänkin aikamme kilpailuyhteiskuntaan.
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Pjotr Aleksejevits Kropotkin (1842–1921)
syntyi ruhtinassukuun ja peri samaisen tittelin itselleen. Hänen isänsä oli virkansa jättänyt
upseeri, joka omisti 1 200 maaorjaa. Kropotkinit elivät siis orjatyön varassa. Pjotrin äiti kuoli
hänen ollessa kolme ja puolivuotias, ja hänen
isänsä avioitui uudestaan kaksi vuotta tapahtuman jälkeen. Kropotkinien perheessä vanhemmat eivät juuri osallistuneet lasten kasvatukseen, vaan kaikki työ jäi kotiopettajien ja
maaorjien varaan. Tämä olikin keskeistä Pjotrin kehityksen kannalta: jo hyvin varhaisessa
vaiheessa hän tunsi enemmän samaistuvansa
maaorjiin ja heidän elämäänsä kuin isäänsä ja
hänen edustamaansa tsaristiseen maailmaan.
12-vuotiaana Pjotr kieltäytyi käyttämästä ruhtinaan arvonimeään.
15-vuotiaana Pjotr siirrettiin sotilaskouluun,
jossa koulutettiin upseereita, ja parhaiten menestyvät asetettiin keisariperheiden käyttöön.
Pjotr ei innostunut Pietarin hovielämästä,
vaan hän valitsi sijoituspaikakseen Siperian ja
liittyi ratsastaviin Amurin kasakoihin. Siperiassa hän vietti useita vuosia, osallistuen muun
muassa kaupunkien itsehallinnon suunnittelukomiteaan. Pietarin taantumuksellisuus ei
ollut vielä saavuttanut Siperian kaukaisia kolkkia, ja tämä antoi mahdollisuuden uudistuskokeiluihin. Mutta tuulen suunta vaihtui pian
ja työskentely Siperiassa alkoi vaikeutua, kun
vapaamieliset kuvernöörit korvattiin uusilla.
Pjotrin paluu Pietariin oli lähellä, mutta Siperian matka oli jättänyt syvät jäljet nuoreen
mieheen:
»Siperiassa viettämäni vuodet opettivat minulle paljon sellaista, mitä en olisi oppinut
muualla. Huomasin pian kuinka mahdotonta oli tehdä mitään todella hyödyllistä kansan
suurille joukoille hallintokoneiston avulla.
Tästä harhakuvitelmasta parannuin ikuisiksi
ajoiksi. Sitten aloin myös ymmärtää ihmisiä
ja ihmisen luonnetta sekä inhimillisen yhteiskuntaelämän sisäisiä voimia.»1
Varhain syksyllä 1867 Pjotr oli taas Pietarissa
ja kirjoittautui yliopistoon. Tämä tiesi loppua
Pjotrin sotilaalliselle uralle, jota hän avoimesti halveksui. Pjotr keskittyi matematiikkaan ja
luonnontieteisiin. Geologian saralla hän teki läpimurtotutkimuksen Aasian vuoristoista. Hän matkusti myös Suomeen tutkiakseen
maan jääkauden aikaisia muodostelmia ja

vieraili muun muassa Punkaharjulla. Pjotrin edessä näytti olevan loistelias tieteellinen
ura, kun Venäjän Maantieteellinen seura pyysi
häntä sihteeriksi, mutta Pjotr tunsi kutsumuksensa olevan jossain muualla ja kieltäytyi.

Vallankumouksen tielle
Venäjää hallitsi tuolloin Aleksanteri II, joka lakkautti maaorjuuden ja sai siitä aluksi
vapaamielisen tsaarin maineen. Mutta asiat
Venäjällä eivät olleet hyvin, vaan tyytymättömyyttä oli ilmassa, eivätkä entisten maaorjien
olot olleet mainittavasti parantuneet. Tsaariin
vuonna 1866 kohdistuneen epäonnistuneen
murhayrityksen jälkeen valtiollisesta poliisista tuli kaikkivoipa ja »(j)okaisen, jota epäiltiin
’radikalismista’, riippumatta siitä mitä hän oli
tehnyt tai jättänyt tekemättä, oli elettävä alituisessa pidätetyksi joutumisen pelossa».2 Näiden tapahtumien jälkimainingeissa Kropotkin
matkusti ensimmäistä kertaa Länsi-Eurooppaan. Siellä hän tutustui Pariisin kommuunin
tapahtumiin, ensimmäiseen internationaaliin
ja anarkistiseen Jura-federaatioon Sveitsissä
sekä pääsi käsiksi sosialistiseen kirjallisuuteen,
joka oli Venäjällä kiellettyä ja jota hän salakuljetti mukanaan palatessaan kotimaahansa.
Venäjälle palattuaan Kropotkin liittyi kiellettyyn Tshaikovski-piiriin, joka pyrki herättämään yksinvaltiuden vastustusta venäläisten
parissa. Valtiollinen poliisi kuitenkin kiristi koko ajan otettaan kielletyistä seuroista, ja
yksi kerrallaan niiden jäsenet vangittiin. Ennen pitkää näin kävi myös Kropotkinille, joka
vangittiin vuoden 1874 paikkeilla. Noin kaksi
vuotta Pietari-Paavalin linnoituksessa istuttuaan Kropotkinin fyysinen tila heikkeni ja hänet siirrettiin vankilasairaalaan. Löyhennetyt
turvatoimet mahdollistivat sen, että Kropotkin pakeni sairaalasta ystäviensä avustuksella.
Huima tempaus onnistui, ja hän matkusti Venäjältä Pohjoismaiden kautta Englantiin.
Euroopassa Kropotkin jatkoi työtään vallankumouksen parissa ja sai valtaapitävät varpailleen, Sveitsistä hänet karkotettiin ja Ranskassa
vangittiin. Vankilasta hänet pelasti Euroopan
tieteilijöiden keräämä adressi, jolla vaadittiin
Kropotkinin vapautusta. Vapaus koitti 1886.
Näin Kropotkin palasi taas vanhaan turvapaikkaansa Englantiin ja vieraili vielä Yhdysvalloissa ja Kanadassa ennen kotiinpaluutaan.

»Jokaisen, jota epäiltiin ’radikalismista’,
riippumatta siitä
mitä hän oli tehnyt
tai jättänyt tekemättä, oli elettävä
alituisessa pidätetyksi joutumisen
pelossa».
Vuoden 1917 helmikuun vallankumouksen jälkeen Kropotkin palasi Venäjälle. Hänet
otettiin vastaan sankarina, ja hänelle tarjottiin opetusministerin paikkaa Kerenskin väliaikaishallituksessa, mutta johdonmukaisena
anarkistina hän kieltäytyi. Kropotkin kannatti
tasavaltaista Venäjää ja näki bolsevikkien vallanhalujen lähentelevän tsaarin yksinvaltaa.
Leninin ja Kropotkinin välinen skisma selviää hyvin seuraavista lainauksista. Kropotkin
kirjeessään Leninille:
»Kuinka te voitte, Vladimir Iljits, te, joka
haluatte esiintyä uusien totuuksien apostolina ja uuden valtion luojana, hyväksyä niin
inhottavat toimenpiteet, niin alhaiset menettelytavat…? Millainen tulevaisuus odottaakaan
kommunismia, jos sen etevin puolustaja näin
murskaa kaikki kunnialliset tunteet.»3
Ja Lenin eräälle työtoverilleen Kropotkinista:
»Olen kyllästynyt tuohon vanhaan hyypiöön. Hän ei ymmärrä rahtuakaan politiikasta,
ja hän tyrkyttää neuvojaan, jotka useimmiten
ovat äärimmäisen typeriä.»4
Tammikuussa 1921 Kropotkin kuoli keuhkoputkentulehdukseen kodissaan Dimitrovissa
lähellä Moskovaa.

Keskinäisapu osana ihmisluontoa
Kropotkinin ehkä tärkein teos on Englannissa maanpaon aikoihin julkaistu Mutual Aid, A
Factor of Evolution (1902). Se perustuu Kropotkinin omakohtaisiin kokemuksiin Siperiassa
sekä aikansa viimeisimpiin tieteellisiin tutki-
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mustuloksiin, kuten darwinismiin ja antropologiaan. Teoksessa Kropotkinin tarkoituksena
on esittää vasta-argumentti sosiaalidarwinistien väitteelle, että luonnossa tapahtuva kamppailu olemassaolosta on myös yhteiskunnallisen kehityksen sisäinen laki.
Kropotkinin pyrkimyksenä on osoittaa, että
niin eläin- kuin ihmisyhteisöissä vastavuoroinen yhteistyö, tai keskinäisapu kuten hän itse
ilmiön nimeää, on samalla tavoin oleellinen
evolutiivinen tekijä yhteisön selviämisessä
kuin kilpailu, jopa huomattavasti tärkeämpi. Toisin sanoen Kropotkin haluaa näyttää,
että yksilöiden sosiaaliset taipumukset ovat
oleellisempia lajin säilymisen kannalta kuin
kilpailu.
Teoksen alkupuolen Kropotkin käyttää esimerkeille eläinten kyvystä sosiaaliseen kanssakäymiseen osoittaakseen, ettei elämä eläinkunnassa ole pelkkää sosiaalidarwinistien
olettamaa veristä olemassaolotaistelua. Esimerkit muurahaisten, lintujen ja nisäkkäiden
yhteistoiminnasta varmasti huvittavat nykylukijaa, mutta ovat kuitenkin hyvin seikkaperäisiä kuvauksia eri eläinlajien vastavuoroisen
toiminnan muodoista. Mutual Aid muistuttaa tässä kohdin kiehtovaa luontodokumenttia,
kirjoitetussa muodossa.

Eläinjakson jälkeen teos siirtyy käsittelemään yhteistyömuotoja alkuperäiskansojen,
Euroopan barbaariheimojen kyläyhteisöjen ja
keskiajan kaupunkien keskuudessa. Tarkoituksena on osoittaa, että kaikista niistä löytyy
keskinäisavun instituutioita, jotka toistuvista
konflikteista huolimatta pitivät yllä yhteisöjen jatkuvuutta sekä suojelivat yksilöiden oikeuksia.
Alkuperäiskansoilla kyse oli sukulinjoista
tai klaaneista ja heimoista, jotka perustuivat
yhteiseen syntyperään ja samojen esi-isien
palvontaan. Näiden hajottua syntyi yhteiseen
maa-alueeseen perustuva kyläyhteisö, joka sitoi yksilöt toisiinsa.5 Seuraava keskinäisavun
instituutio olivat keskiaikana syntyneet yhteiseen ammattiin perustuneet killat, jotka Kropotkinin mukaan antoivat yksilölle vapauden
harjoittaa omaa ammattiaan ja samalla yhdistivät yksilöt yhteisen päämäärän taakse.6
Keskiaikaiset kaupungit syntyivät, kun killat
yhdistyivät kyläyhteisöön ja muodostivat yhteisön, joka pyrki takaamaan vapauden, itsehallinnon ja rauhan sekä turvaamaan työn
jäsenilleen.7
Kropotkinin äänensävy muuttuu, kun hän
seuraavaksi siirtyy puhumaan valtiosta ja sen
nousun vaikutuksista kyläyhteisön ja kiltojen
kaltaisille yhteistyöorganisaatioille. Nouseva
valtioinstituutio kitki keskinäisavun instituutiot, kyläyhteisöt korvattiin uudella hallinnolla, yhteiset maa-alueet takavarikoitiin valtion
omaisuudeksi ja kiltojen vapaus ja omaisuus
anastettiin. Valtiokoneisto toisin sanoen otti haltuunsa sen, mikä aikaisemmin oli »orgaaninen kokonaisuus».8
Mutual Aid on Kropotkinin kertomus vastavuoroisen yhteistyön historiasta ja sen kehityksestä. Hän korostaa yhteistyötä kamppailun ja kilpailun kustannuksella.
Kropotkinille oli tärkeää löytää jokin
luonnollinen periaate, joka kykenisi
antamaan pohjaa hänen anarkistiselle
visiolleen yhteiskunnan organisaatiosta. Jos yhteisöä eivät kontrolloi valtio
ja lait, on keksittävä jokin muu keino,
joka saa ihmiset toimimaan yhteisen hyvän puolesta. Kropotkin uskoi löytäneensä
sen ihmisen luonnollisesta kyvystä keskinäiseen yhteistyöhön ja siihen perustuvasta uudesta moraalista.
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Eettinen naturalismi
Kropotkinin toinen pääteos on Ethics, Origin
and Development. Siinä Kropotkin siirtyy käsittelemään yksinomaan moraalin ja etiikan
kysymyksiä, jotka hän näki ensiarvoisen tärkeiksi elämänsä ehtoopuolella. Teos jäi keskeneräiseksi ja toimitettiin julkaisukuntoon
Kropotkinin kuoleman jälkeen 1922. Ethics
on esitys etiikan ja moraalifilosofian historiasta ja muodostaa samalla omaleimaisen etiikan teorian.
Kropotkinin eettinen teoria on kahdessa
mielessä naturalistinen: Se hylkää oletuksen,
että uskomuksemme oikeasta ja väärästä perustuisivat uskonnolliselle auktoriteetille tai
muulle yli-inhimilliselle perustalle, ja se pyrkii
osoittamaan, että moraalin alkuperä on ihmisessä itsessään, sellaisena kuin olemme osana
luontoa. Lisäksi Kropotkinin teoria on realistinen, sillä sen mukaan moraalilla on jokin reaalinen perusta, toisin sanoen juuri luonto.
Kirjan alkua hallitsee Kropotkinin optimismi modernia tiedettä ja aineellista kehitystä
kohtaan. Hänen mukaansa tiede on avannut
ihmiselle uusia väyliä ymmärtää ja selittää
maailmaa ilman yliluonnollisia uskomuksia
ja samalla aineellinen kehitys on mahdollistanut hyvinvoinnin kasvun maailmassa.9 Kaikki
kuitenkin riippuu siitä, osaako ihminen käyttää oikein tätä kehitystään. Tässä siirrymme
etiikan alueelle.
Inhimillisessä kehityksessä juuri etiikka ja
moraalifilosofiaa laahaa muun kehityksen perässä. Kropotkin pyrki uuden realistisen eettisen teorian muodostamiseen, joka olisi vapaa
uskonnollisesta dogmatiikasta ja metafyysisistä abstraktioista.10 Kropotkin asettaa etiikan
tehtäväksi löytää synteesi kahden vastakohtaisen inhimillisen piirteen välille, yhteistyön
ja kilpailun. Kropotkinin mukaan etiikan tavoitteena on auttaa ihmiskuntaa tämän vastakkaisuuden ratkaisussa, jotta inhimilliset
voimat voidaan suunnata niin, että tuloksena
on mahdollisimman laaja hyvinvointi kaikille
ja ilman että samalla lamautetaan yksilöllinen
vapaus ja »persoonan energiat».11
Kropotkinin mukaan ihminen saa luonnosta ensimmäisen etiikan oppituntinsa. Ihmisten ja eläinten luonnollinen taipumus sosiaalisuuteen on eettisten käsitysten ja moraalisen
ajattelun alkuperä.12 Kropotkin esittää, että
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Kropotkinin visiossa
tuotanto tulisi järjestää hajautetusti ja
paikallistasolla ilman
keskitettyä hallintoa.

Anarkismin popularisoijana Kropotkin kunnostautui kirjoittamalla vuoden 1905 Encyclopedia Britannicaan artikkelin Anarchism, jossa
hän kuvasi anarkismin periaatteita, historiaa
ja nykytilaa sekä esitteli tärkeitä anarkisteja.
Jos Mutual Aid ja Ethics olivat Kropotkinin teoreettisempaa tuotantoa, niin Conquest of Bread
(1892) ja Fields, Factories and Workshops (1912)
keskittyivät anarkistisesti organisoidun tuotannon kehittelyyn ja sen mahdollisuuksien
pohtimiseen. Kropotkinin visiossa tuotanto
tulisi järjestää hajautetusti ja paikallistasolla
ilman keskitettyä hallintoa.
Nykyään Kropotkin liitetään anarkismin
historiallisiin hahmoihin, eikä hänen ajatteluaan nähdä kovinkaan ajankohtaisena ja
hedelmällisenä sen optimistisuuden ja yksipuolisuuden takia. Toisaalta nykyisen kilpailuyhteiskunnan nostamien sosiaalisten ja ympäristöongelmien näkökulmasta Kropotkin voi
parhaimmillaan avata mielenkiintoisia näkökulmia yhteiskunnan vaihtoehtoisiin organisointitapoihin.

moraalin kehityksessä on »kolme porrasta»,
joita pitkin kehitys on edennyt. Keskinäisapu
on ollut oleellista eläinyhteisöissä ja ihmiskunnan alkuvaiheissa. Oikeudenmukaisuus, ja
sen rinnalla tasa-arvon käsite, on syntynyt ihmisyhteisöjen myöhemmän kehityksen myötä.
Niiden idea on, että yksilön henkilökohtaiset
oikeudet eivät saa rikkoa muiden yksilöiden
samoja oikeuksia. Moraalisuuden korkeimman kehitysasteen Kropotkin näkee toteutuvan
niissä toiminnoissa, joissa yksilö uhraa omia
voimavarojaan toisille ihmisille odottamatta
mitään vastapalvelukseksi.13
Moraalisuus on siis saanut alkunsa jo luonnosta, mutta vasta pitkällisen kehityksen kautta siitä on muodostunut jotain, joka on ainutlaatuista vain ihmisille. Kuten Kropotkin itse
asian muotoilee: »Moraalisia taipumuksia Lähteet
voidaan jo havaita ryhmissä elävillä eläimillä, Kropotkin, Peter:  Ethics, Origin and Development. 
mutta moraalisuus vaistojen, tuntemusten ja Thoemmes Press, Bristol 1993
järjen yhteistuotteena on olemassa vain ihmi- Kropotkin, Peter:  Mutual Aid, a Factor of Evolution. 
sillä.»14
Alfred A Knopf, New York 1925
Ethics oli tarkoitettu Kropotkinin uuden Kropotkin, Pjotr:  Anarkistin muistelmat I ja II.  Karismoraalin esitykseksi, mutta jäi kesken tär- to, Hämeenlinna 1973
keimmiltä osin ja jäi eettisen ajattelun historiaksi, yhdeksi kuvaukseksi ja tulkinnaksi eettisen ajattelun kehityksestä ja moraalifilosofian Viitteet
historiasta. Kropotkinin oman eettisen teorian
1 Kropotkin 1973, I, 265.
2 Kropotkin 1973, II, 40.
luomisen keskeytti hänen kuolemansa.

Anarkokommunismi
Anarkismin monihaaraisessa sukupuussa Kropotkin kuuluu anarkokommunismin perinteeseen. Tämä anarkismin haara vierasti aikansa
individualistisen anarkismin liiallista älyllisyyttä ja oli lähempänä 1800-luvun työväenliikettä ja vallankumouksellisia. Vaikka Kropotkin
keskittyi kahdessa pääteoksessaan filosofisten
perusteiden laatimiseen anarkismin idealle,
hänen kirjallinen tuotantonsa oli hyvin paljon
laajempi ja aiheet käytännönläheisiä.

3

Kropotkin 1973, II, 279.

Kropotkin Suomessa
Venäjän maantieteellinen seura lähetti Kropotkinin
Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1871 tutkimaan maan jääkauden aikaisia soramuodostelmia
eli harjuja. Kropotkin saapui ensin Viipuriin, jatkaen
Punkaharjulle ja edelleen Joensuuhun ja sen läheisyyteen Höytiäiselle, joka oli geologisesti mielenkiintoinen tutkimuskohde. Sieltä Kropotkin matkasi
Helsinkiin ja edelleen Turkuun, josta hän matkusti
Ruotsiin. Sieltä Kropotkin palasi vielä Suomeen jatkaakseen tutkimuksiaan.
Anarkistin muistelmat -omaelämäkerrassaan Kropotkin kertoo, että Suomessa ollessaan häntä alkoivat enemmän kiinnostaa sosiaaliset kysymykset
kuin luonnontieteet. Häntä askarrutti suomalaisten
talonpoikien eli torppareiden asema, heidän raskas
työtaakkansa ja laiha elantonsa. Suomessa saadut
kokemukset saivat hänet yhä vakuuttuneemmaksi, että tieteen tulisi palvella ennen kaikkea alinta
kansankerrosta.
Vuonna 1885 Kropotkin kirjoitti The Nineteenth
Century -lehteen artikkelin Finland: A Rising Nationality. Siinä Kropotkin esittelee laajasti suomen oloja,
historiaa ja poliittista ilmapiiriä sekä näki Suomessa
nousevan ja itsenäistyvän kansakunnan merkkejä.
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Kuvat otava

Vahvoja tyttöjä ja
kauhun elementtejä
Neil Gaiman maustaa gotiikalla fantasiateoksensa
Coraline varjojen talossa ja Neverwhere - Maanalainen Lontoo.
Englantilainen Neil Gaiman, 48, tunnetaan useimmiten hänen Sandman-sarjakuvistaan. Hän on kuitenkin luonut myös mielenkiintoista kaunokirjallisuutta.
Gaimanin teoksista voi löytää gotiikan piirteitä. Hyvin usein gotiikka liitetään kauhuun,
vaikka goottilaisen kirjallisuuden ei tarvitse sisältää suoranaista kauhua. Oleellista on tietynlainen mystinen ja salaperäinen tunnelma.
Siinä on usein myös hiven nostalgiaa.
Kaksi mielenkiintoista ja varteenotettavaa
Gaimanin romaania, joissa näkyy goottilaisen
kirjallisuuden piirteitä, ovat Coraline varjojen
talossa ja Neverwhere - Maanalainen Lontoo.
Ensimmäinen romaani on suunnattu lapsille, toinen taas hieman vanhemmille. Aikuiselle lukijalle molemmat ovat kiehtovia tuttavuuksia. Tarinoissa esiintyy
tiettyä epämääräisyyttä, pelkoa ja salaperäisyyttä.
Myös nuorten lukijoiden on hyvä tutustua erilaisiin kirjallisuuden
genreihin, joten tämän artikkelin
tarkoitus on nostaa esiin pari hyvää
ja varteenotettavaa romaania sekä
valottaa näiden teosten goottilaisia
elementtejä. Coraline varjojen talossa -romaania voi suositella alakoululaisille ja Neverwhere - Maanalainen
Lontoo soveltuu yläkoululaisille ja sitä
vanhemmille.

Hämärää ja epämääräistä
Goottilainen kirjallisuus sisältää
yleensä vanhanaikaisen tai nähtävästi vanhanaikaisen paikan: linnan,
ulkomaalaisen palatsin, luostarin,
hautaholvin, hautuumaan, urbaanin alamaailman, tehtaan, ränsistyneen varaston. Koko tarinan ei tarvitse rajoittua tähän kyseiseen paikkaan,
vaan riittää että tarinassa esiintyy

näiden kaltaisia paikkoja. Kertomuksissa on
yleensä myös salaisuuksia - esimerkiksi menneisyydestä -, jotka ahdistelevat ja kummittelevat henkilöitä. Nämä ahdistelijat voivat esiintyä
aaveina, kummituksina, hirviöinä tai sekoituksina erilaisia olentoja.
Goottilainen kirjallisuus leikittelee ja heilahtelee luonnonlakien ja yliluonnollisen välillä. Tämän leikittelyn vastapooleina ovat toisaalla niin sanottu »terror Gothic» ja toisaalla
»horror Gothic». Ensimmäinen pitää tarinan
henkilöitä ja lukijoita suuressa jännityksessä liittyen kuoleman uhkaan, turvallisuuteen,
mielenterveyteen tai vihjeisiin salatusta menneisyydestä. Kaikki tämä tapahtuu kuin vihjaillen, epäsuorasti. Jälkimmäisessä taas kes-

keiset henkilöt kohtaavat suoranaista karkeaa
fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa, mikä romuttaa jokapäiväisen elämän totuttuina pidettyjä
normeja shokeeraavilla tapahtumilla ja seurauksilla.   
Fiktiivisen teoksen ei tarvitse olla puhtaasti
goottilaisen kirjallisuuden edustaja. Usein eri
kirjallisuuden genrejä edustavat teokset voivat
sisältää goottilaisen kirjallisuuden piirteitä ja
elementtejä. Neverwhere - Maanalainen Lontoo
ja Coraline varjojen talossa edustavat etupäässä
fantasiakirjallisuuden genreä, mutta molemmista löytyy goottilaisia elementtejä.
Coraline-tyttö on vanhempiensa kanssa muuttanut suuressa, vanhassa talossa
sijaitsevaan huoneistoon. Asunnossa on
omituinen ovi, joka aukeaa tiiliseinään. Pian Coraline saa huomata
oven johtavan toiseen kotiin. Siellä asuvat toinen äiti ja toinen isä,
joilla molemmilla on silmien paikalla mustat napit. Eräänä päivänä Coralinen äitiä ei kuulu kotiin.
Coralinelle selviää, että hänen tulee
mennä toiseen kotiin pelastamaan
vanhempansa.
Tätä teosta voi eittämättä kutsua
lasten goottilaiseksi romaaniksi. Sen
lisäksi tarinassa on myös sadun aineksia, muun muassa klassinen paha äitipuoli, joka tässä esiintyy toisena äitinä. Gaiman luo mystistä ja
nostalgista tunnelmaa jo tarinan tapahtumapaikalla: suuri ja vanha talo,
puutarha, sade, sumuverho talon yllä
sekä Coralinen kotona sijaitseva salaperäinen ovi.
»Sumu levisi talon ympärillä kuin
sokeus. Coraline käveli hitaasti kotiinsa vievien portaiden juurelle, pysähtyi ja jäi katselemaan ympärilleen.
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Sumun seassa näytti olevan aavemaailma.»
Tarinassa esiintyy myös haamuja: toisen kodin komero kätkee kolmen kuolleen lapsen
haamut, jotka toinen äiti on sinne teljennyt.
Yleensä kirjallisuudessa ja elokuvissa aaveet
koetaan kammottaviksi, pelottaviksi ja paettaviksi ilmiöiksi. Gaiman tarjoaa haamuista ja
aaveista hieman totuttua erilaisemman kuvan.
Tässä tarinassa haamut eivät liihota kummittelemassa ja piinaamassa ketään, vaan ovat
surkeina, hyljättyinä ja yksinäisinä komerossa.
Haamut toivovat hartaasti Coralinen etsivän
heidän sielunsa ja siten vapauttavan heidät.
Eräs mielenkiintoinen goottilainen suljettu ja epämääräinen paikka löytyy salaperäisen
oven toisella puolella olevasta todellisuudesta
neiti Spinkin ja neiti Forciblen talosta. Vieraillessaan siellä ensimmäisen kerran Coraline
on löytänyt omituisen teatterin, missä yleisö
koostui koirista ja neidit esittivät näyttämöllä
temppuja. Toisella kertaa huone onkin pimeä
ja tyhjä.
Neverwhere - Maanalainen Lontoo kertoo
Richard Mayhewstä, nössöstä nuoresta miehestä. Hän pelastaa kadulla makaavan ja verta
vuotavan Door-tytön ja joutuu tekonsa seurauksena epäihmiseksi Yläpuolisessa Lontoossa. Häntä ei enää ole olemassa hänelle tutussa
Lontoossa. Häntä ei tunnisteta työpaikallaan,
pankkiautomaatti ei tunnista hänen korttiaan,
taksit eivät näe häntä, ja jopa hänen asuntonsa
vuokrataan tuntemattomalle pariskunnalle.
Richardille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin
lähteä Alapuoliseen Lontooseen etsimään käsiinsä Doorin, jotta saisi sitä kautta elämänsä
takaisin. Hän joutuu uskomattomiin seikkailuihin ja koettelemuksiin kulkiessaan Doorin ja tämän seuralaisten matkassa. Samalla
Door yrittää selvittää, kuka murhasi hänen
perheensä.
Neverwhere - Maanalainen Lontoo kertoo it-

sensä ja oman paikkansa löytämisestä. Tarinan
lopussa Richard saa oman vanhan elämänsä
takaisin, mutta onko se kuitenkaan sellaista
elämää kuin hän tahtoo elää? Tässä tarinassa
monet perinteiset luonnonlait heittävät häränpyllyä, eikä mikään ole niin kuin sen on
totuttu olevan. Tarinassa vilahtelee niin enkeleitä ja pyhimyksiä kuin murhaajia ja hirviöitä,
puhuvia rottia ja kalpeita mustaan samettiin
pukeutuneita tyttöjä.
Salaperäinen miljöö tarinalle syntyy siitä, että se sijoittuu maailmaan Lontoon alapuolella,
missä vallitsee pimeys ja taikuus. Alapuolinen
Lontoo koostuu viemäreistä, metrotunneleista
sekä hylätyistä paikoista. Tämän asukkaat ovat
niitä jotka ovat pudonneet rakoihin, lakanneet
olemasta Yläpuolisessa Lontoossa. Rakoihin
pudonneet ovat muun muassa heitä, jotka ovat
työttömiä, kodittomia ja yksinäisiä. Heistä on
tullut Yläpuolisessa Lontoossa epähenkilöitä,
joita ne-joilla-menee-hyvin -henkilöt eivät ole
näkevinäänkään - tai eivät todella konkreettisesti näe.
Koko Alapuolinen Lontoo on itsessään hyvin
goottilainen, kuin kuvaus ihmismielen synkistä ja piilotetuista sopukoista. Tarinan keskeisten palkkamurhaajien tukikohta, vanha hylätty
ja ränsistynyt sairaalarakennus, edustaa myös
goottilaisen kirjallisuuden tyypillisiä suljettuja, hylättyjä ja vanhanaikaisia paikkoja. Rakennuksen käytävillä ja huoneissa on kasoittain
hylättyä sairaalatavaraa. Vaikka Alapuolinen
Lontoo itsessään on mystinen paikka, sen sisällä on muitakin goottilaisen kirjallisuuden
tyypillisiä tiloja. Esimerkiksi metrovaunusta
löytyy keskiaikainen hovi ja viemäreiden kätköistä luostari.  

Gaiman onnistuu
käsittelemään rankkojakin asioita koomisella otteella ja
valitsemalla tarinansa päägenreksi
fantasian - goottilaisilla elementeillä
höystettynä.

kotona sijaitseva tiiliseinään johtava ovi taas
liittyy lasten pelkoon, että kaapista, ovesta tai
sängyn alta tulee kummituksia ja hirviöitä. Gaiman on asettanut tarinan helpommaksi lukea
suhteellisen nuorellekin lukijalle rakentamalla
taikaoven toiselle puolelle toisen kodin. Lukukokemus olisi pelottavampi, mikäli Coralinen
oikeat vanhemmat muuttuisivat eräänä yönä
hirviöiksi. Tämä etäännyttämisen keino toimii
hyvin tässä tarinassa. Hivenen enemmän jännitystä tuo se, että tarinan loppupuolella toisen äidin käsi vilistää Coralinen oikean kodin
nurkilla. Toisen todellisuuden olento tunkeutuu tarinan todelliseen maailmaan, tuttuun ja
turvallisena pidettyyn kotiin. Coraline joutuu
kohtaamaan myös kammottavan örkin.
Nuorten ja aikuisten pelot ja kauhunaiheet
ovat usein hieman toisenlaiset kuin mitä ne
lapsella ovat. Aikuisen painajainen voi olla se,
että yhtäkkiä menettää työn, kodin ja ihmissuhteet. Teoksessa Neverwhere - Maanalainen
Kauhun elementtejä
Lontoo Richard menettää eräänä päivänä soCoralinen tarina tuo esille lapsen pelon van- siaalisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen
hempien menettämisestä, tai sen, että vanhem- elämänsä.
mat yhtäkkiä muuttuvat hirviöiksi. Coralinen
Toinen aikuisen mahdollinen pelko on hul-
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luksi tuleminen. Richard kohtaa tämän pelon
niin sanotussa avaimen koettelemuksessa.
Door tarvitsee avaimen, mutta sen saadakseen
on suoriuduttava kolmesta koettelemuksesta.
Richardille sysätään viimeinen koettelemus,
vaikkei hänessä juurikaan ole sankarin vikaa.
Richard suljetaan tilaan, joka näyttää maanalaisen laiturilta. Laituri välillä täyttyy ruuhkaajan ihmismassasta ja välillä tyhjenee. Richardin työkaveri saapuu hänen luokseen, mutta
muovaa lopulta kasvojansa kuin muovailuvahaa, jolloin niistä tulee Richardin omat kasvot. Tämä toinen Richard yrittää saada oikean
Richardin vakuuttumaan tulleensa hulluksi.
»Asemalla seisoi juna. Richard näki kuvansa
sen ikkunassa. Tältä hän näytti:
Hän näytti hullulta. Hänellä oli viikon parransänki ja hänen partaansa oli kuivunut ruokaa. Toinen silmä oli hiljattain lyöty mustaksi
ja kiukkuisen punainen mätäpaise oli
puhkeamassa hänen nenänpieleensä.
Hän oli saastainen, häntä peitti musta, kerrostunut lika, joka täytti hänen
ihohuokosensa ja eli hänen sormenkynsiensä alla. Hänen silmänsä olivat
punaiset ja sameat. Hänen tukkansa
oli takkuuntunut ja sotkuinen.
Hän oli asunnoton hullu seisomassa kiireisellä maanalisen asemalla keskellä pahinta ruuhka-aikaa.
Richard hautasi kasvonsa syvälle
kämmeniinsä.
Kun hän kohotti kasvonsa, ihmiset
olivat poissa. Laituri oli taas tyhjä ja
hän oli yksin.»
Richardin työtoveri koettaa myös
saada Richardin uskomaan miten
kaikki työpaikalla nauravat hänelle.
Mystinen paha voima yrittää saada
Richardin suistumaan niin suureen
epätoivoon että hän astuisi maanalaisen laiturilta kiskoille. Jopa raiteiden

toiselle puolelle kiinnitettyjen mainoskylttien
sanat vääristyvät ja muuttavat muotoaan uusiksi viesteiksi: »Tee kaikesta loppu.», »Joudu
kohtalokkaaseen onnettomuuteen jo tänään.»
Kriittisellä hetkellä Richard tuntee taskussaan
kvartsihelmen, joka oli kuulunut rottatyttö
Anestesialle. Tyttö oli kadonnut pilkkopimeällä sillalla opastaessaan Richardia Kelluville
markkinoille. Hänestä oli jäänyt jäljelle vain
yksi helmi, minkä Richard oli empaattisena
ja tunteellisena henkilönä ottanut mukaansa
muistoksi tytöstä. Nyt seisoessaan maanalaisen laiturin reunalla ja pitäessään kädessään
kvartsihelmeä, hän uskoo kuulevansa Anestesian ääneen: »Richard. Älä luovuta.» Juna
saapuu asemalla ja pysähtyy:
»Ovet sihahtivat auki.
Vaunu oli täynnä kuolleita ihmisiä; kaikenlaisia vainajia. Joukossa oli tuoreita ruumiita,
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repaleiset haavat kurkussaan ja luodinreikiä
ohimoissaan. Joukossa oli vanhoja muumioituneita raatoja. Joukossa oli narun jatkona
roikkuvia hämähäkinseittien peittämiä kalmoja ja sotkuisia, syöpyneen näköisiä olentoja, jotka nuokkuivat veltosti istuimillaan.
Jokainen ruumis näytti, sikäli kuin sitä oli
mahdollista päätellä, siltä kuin olisi kuollut
oman käden kautta.»
Avaimen kolmas koettelemus on kenties
kammottavin kohta tässä romaanissa. Se syrjäyttää jopa palkkamurhaajien antamat käsittelyt uhreilleen. Palkkamurhaajat on tarinassa
kuvattu toki raaoiksi, mutta koomisella tavalla. Koomisuus etäännyttää lukijaa tarinasta ja
vähentää kauhua. Gaiman onnistuu käsittelemään rankkojakin asioita koomisella otteella
ja valitsemalla tarinansa päägenreksi fantasian
- goottilaisilla elementeillä höystettynä.

Salaperäisiä varoituksia ja
ennustuksia

Neil Gaiman

Käsitteeseen »terror Gothic» liittyen
hyvä esimerkki on Gaimanin tapa jakaa tarinoissaan ennusmerkkejä. Ne
luovat ja pitävät yllä tarinoiden tunnelmaa, pientä kihelmöivää tunnetta siitä, että kohta tapahtuu jotakin
ikävää. Sekä Coraline että Richard
saavat outoja varoituksia. Tarinan
alussa Coralinen talon yläkerrassa
asuva omituinen vanha mies, joka
kouluttaa hiirisirkusta, kertoo Coralinelle hiirten lähettäneen hänelle
viestin. Hieman myöhemmin Coraline saa varoituksen myös teelehtien
muodossa.
Richard saa samantyylisen varoituksen tarinan alussa. Hän on muuttamassa työn perässä Lontooseen ja
viettää kosteaa iltaa tuttaviensa kanssa pubissa. Hän päätyy huonovointi-
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sena ulos haukkaamaan happea, jolloin vanha nainen puhuttelee häntä. Nainen povaa
Richardille tämän kädestä ja varoittaa häntä
tulevasta.
Richard näkee myös tarinan aikana painajaisunia, enneunia, joissa hän kohtaa Pedon.
Coraline taas on jo hieman ennen hiirien varoitusta ihmetellyt salaperäistä ovea. Fantasiakirjoissa on yleensä portti, minkä kautta siirrytään toiseen maailmaan. Narnian tarinoiden
ensimmäisessä kirjassa kulku käy vaatekomeron kautta. Liisa taas siirtyy toiseen maailmaan
ensimmäisessä kirjassa putoamalla kaninkoloon ja toisessa kirjassa peilin läpi. Siinä missä
Liisa päätyy kaninkoloon seuratessaan valkoista kania, Coraline kuulee yöllä omituista ääntä, hiipii alakertaan ja näkee liikkuvan varjon
katoavan salin perälle, missä ei ole ollenkaan
huonekaluja, vain vanha ovi. Kun Coralinen äiti lähtee käymään kaupassa,
Coraline hakee avaimen ja avaa oven,
jonka takaa ei tällä kertaa löydykään
tiiliseinää, vaan pimeä eteiskäytävä.
Coraline kohtaa tuttua, mutta kuitenkin samalla vierasta.
»Paikka tuntui jollakin tavalla hyvin
tutulta. Hänen jalkojensa alla oli samaa kokolattiamattoa kuin heidänkin
asunnossaan. Tapetit olivat samanlaiset kuin heillä kotona. Eteishallin seinällä oleva taulu oli sama kuva kuin
se, joka oli ripustettu heidän kotinsa
eteisen seinälle. Coraline tiesi, missä
hän oli: omassa kodissaan. Hän ei ollut mennyt minnekään. Hän pudisti
päätään hämmentyneenä. Hän katseli seinällä olevaa kuvaa: ei, se ei ollut
täysin samanlainen. Heidän kotinsa
eteisessä oleva taulu esitti vanhanaikaisiin vaatteisiin puettua poikaa, joka
tuijotti saippuakuplia. Tässä kuvassa
pojan ilme oli erilainen - hän katseli

kuplia sen näköisenä kuin olisi suunnitellut ottaa syliinsä karvaisen olennon, Coraline - ja
tekevänsä niille jotakin tosi ilkeää.»
lukijat - saattavat saada lohtua ja rohkaisua
kun tytöllä on kammottavassa toisessa kodisNuoren miehen kasvutarina ja
sa seuranaan puhuva kissa. Järin peloissaan
vahvat tytöt
ja epätoivoissaan ei Coraline tarinan mukaan
Siinä missä Liisan seikkailut Ihmemaassa tun- ole; hän vaikuttaa olevan kylmänrohkea joka
tuvat olevan pelkkää harmitonta ajelehtimista tilanteessa. Siinä mielessä hänessä ei tapahdu
paikasta toiseen, on Coraline tyttö, joka koh- kehitystä tarinan aikana, vaikka hän selviäätaa vaarat pelottomasti ja rohkeasti. Coralinen kin eteensä asetetuista hankaluuksista. Toitehtävä on kasvaa ulos lapsen ominaisuuksista saalta tämä tekninen keino ei tee tarinaa liian
ja ottaa vastuu itsestään, kolmesta muusta lap- pelottavaksi ja synkäksi lukijalle. Kun päähensesta ja vanhemmistaan.
kilö ei tunne suurta pelkoa, voi lukijakin olOn Coralinen harteilla pelastaa heidät la huoleti. Kuten humoristisuus ja kunnolla
kaikki pahan äidin hyppysistä. Apuna hänellä yliviedyt asiat Alapuolisessa Lontoossa, myös
on vain kissa, joka salaperäisen oven toisella Coralinen tarinan osalta Gaiman on päätynyt
puolella osaa puhua. Inhimillistetyt eläimet varsin osuvaan ratkaisuun. Tarina käsittelee
kiehtovat lapsia. Samalla tavoin kuin lapsi ol- lapsen pelkoja fantasian, sadun ja gotiikan
lessaan peloissaan, yksinäinen tai surullinen keinoin.
Neverwhere – Maanalainen Lontoo
kertoo taas nuorehkon miehen kasvutarinan. Päähenkilössä tapahtuu muutos
hieman hölmöstä ja tossun alla olevasta
poikasesta mieheksi, jolla on selkärankaa ja jota ei tallata tuosta vain.
Tarinan alussa Richard on auttamattomasti ihastunut kihlattuunsa
Jessicaan. Richard joutuu kävelemään
jalkansa kipeiksi Jessican perässä taidenäyttelyissä ja museoissa. Hän on
kykenemätön kertomaan naiselle, ettei
oikeasti pidä taidenäyttelyistä. Jessica ostaa Richardille vaatteita, jollaisia
Richardin pitäisi hänen mielestään
pitää yllään.
Jessica on kylmä bisnesnainen.
Richard taasen pelkää muun muassa rottia sekä korkeita ja ahtaita paikkoja. Richard pitää hyvännäköisistä
naisista. Hän ihailee Jessican lisäksi
Hunteria, taitavaa soturia, jonka veroista ei Alapuolinen Lontoo ole vielä nähnyt. Hunterissa on perinteisiä
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Alapuolisessa
Lontoossa naisen
määränpää on
voittaa Peto.

miehisiä ominaisuuksia: rohkeus, fyysinen
ylivoimaisuus, aseiden taitava käyttö. Turhan
tunteellinen Hunter ei myöskään ole, toisin
kuin Richard ja Door. Hunter on synnynnäinen soturi ja hänen elämäntehtävänsä on taistella - ja voittaa. Kun Hunter saa käsiinsä himoitsemansa keihään, hän sivelee ja katselee
tätä kuin rakastettua. Alapuolisessa Lontoossa
naisen määränpää on voittaa Peto.
Goottityttö Lamiakin kiehtoo Richardia,
vaikka pukeutuneena samettiin ja hameeseen
tämä edustaakin erilaista naistyyppiä kuin
Hunter. Siinä missä Hunterin ase on taistelu,
Lamia käyttää naisellista vetovoimaansa. Itsevarmuutta löytyy molemmista naisista. Lamian salaperäinen ja viehkeä olemus vetoaa
Richardiin. Richard tulee melkein menettäneeksi henkensä kun Lamia häntä suudellessaan ottaa Richardista elämää niin että tämä
jäätyy. Vasta aivan tarinan lopussa hän on kykenevä vastustamaan Lamian vetovoimaa, mikä osoittaa omalta osaltaan Richardin kasvun
hölmöstä poikasesta mieheksi. Richard kykenee torjumaan myös Jessican.
Door osoittaa koko tarinan ajan mielen vahvuutta. Hän on Lordi Porticon vanhin tytär ja
tietää arvonsa. Hän ei lannistu aikomuksessaan selvittää perheensä murhaajan, ei vaikka
on itse jatkuvasti kuolemanvaarassa. Doorin
voi liittää vahvojen ja rohkeiden tyttöjen joukkoon. Door ei toki taistele samalla tavalla kuin
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Hunter, mutta muissa teoissaan ja päätöksissään hän osoittaa vahvuutta.  

Monitahoisia taideteoksia
Coraline varjojen talossa ja Neverwhere - Maanalainen Lontoo ovat rikkaita ja monitahoisia
luomuksia. Niitä voi lukea ja tarkastella monesta perspektiivistä. Jälkimmäisessä teoksessa
voi selvästi lukea yhteiskuntakritiikkiä Alapuolisen ja Yläpuolisen Lontoon muodossa. Nämä
kaksi eri Lontoota voi käsittää yhdeksi, oikeaksi yhteiskunnaksi, johon kaikki kuulumme.
Teos ottaa kantaa myös nykypäivän elämään,
siihen mikä lopulta on tärkeää. Richard kokee
menettäneensä koko elämänsä, kun hänellä ei
enää ole työpaikkaa ja hänen pankkikorttinsa
ei toimi. Tarinan lopussa Richard saa elämänsä takaisin, mutta hän on kasvanut henkisesti
ja kykenee nyt kyseenalaistamaan sekä tekemään omat valintansa.
Coraline varjojen talossa välittää kiehtovan
tarinan kautta sanoman siitä, mikä on tärkeää.
Tarinan alkupuolella Coraline kokee, ettei saa
tarpeeksi huomiota vanhemmiltaan. Ruokakaan ei ole hyvää - isä tekee aina kaikkea liian
erikoista. Toisella puolella ruoka on maistuvaa
ja herkullista, ja toinen isä ja toinen äiti omistautuisivat täysin Coralinelle. Jopa hänen huoneensa toisessa kodissa on täynnään erikoisia
tavaroita ja leluja. Coraline ei kuitenkaan viihdy. Hän ei suostu siihen että hänellekin ommeltaisiin mustat nappisilmät. Hän tahtoo
löytää oikeat vanhempansa. Ja kuten yleensä
Lähteet
saduissa, on tässäkin onnellinen loppu.
»Coralinen uudet kouluvaatteet oli aseteltu Jerrold E. Hogle (toim.):  The Cambridge Companisiististi tuolin selkänojalle, jotta hän voisi he- on to Gothic Fiction (2002).
rättyään pukea ne ylleen.
Neil Gaiman:  Neverwhere,  1996 (suom. NeverwheTavallisesti Coraline oli hermostunut ja pa- re – Maanalainen Lontoo, 1998, Suom. Mika Kivimäki,
halla tuulella viimeisenä yönä ennen lukukau- Otava).
den ensimmäistä koulupäivää. Nyt hän tajusi, Neil Gaiman:  Coraline, 2002, kuvittanut Dave
ettei koulussa ollut enää yhtään mitään, mikä McKean  (suom. Coraline varjojen talossa, 2003, Suomentanut Mika Kivimäki, Otava)
olisi pystynyt pelottamaan häntä.»
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Teksti Ville Hänninen

Che edestä ja takaa
Che juoksee ja matkustaa – mutta miten käy Cheltä rock’n’roll?

Vaikka emme olisi kiinnostuneita maailmanhistoriasta tai politiikasta, tiedämme monistuneen miehen. Hän on graafinen Jeesus,
jonka takuttomaan tukkaan törmää yhtä hyvin
Madridissa, Goalla kuin Pihtiputaallakin.
Ei siis ihme, että Ernesto »Che» Guevara,
mies myytin takana yhä kiinnostaa. Kevään
kiinnostavin turhamaisuusprojekti on Steven
Soderberghin teatterilevitykseen kaksiosaiseksi jaettu Che-elokuva. Sattumalta sitä ennakoiden on ilmestynyt myös Spain Rodriguezin sarjakuva-albumi Che: A Graphic
Biography (Verso, 2008).
Teoksia yhdistää (varmasti hyvistä aikeista
huolimatta) pintapuolisuus ja yksinkertaistavuus: poliittisesti tarkoituksenmukaisilla
tarinoilla ei rikota myyttejä. Kiinnostavin ero
löytyy tekijöiden taustasta: Steven Soderbergh
(s. 1963) edustaa nyky-Hollywoodin räyhävasemmistoa, kun taas sarjakuvapiirtäjä Spain
Rodriguez (s. 1940) on pitkän linjan vallankumouksellinen.

Trashmanista Chehen
Underground-legenda Spain on piirtäjänä kankea ja kertojana paikoitellen puiseva.
Kuitenkin suuren Che-legendan jatkumossa hänen versionsa tarinasta kiinnostaa. Se
muistuttaa asioiden jatkuvuudesta.
Spainin ura sarjakuvataiteilijana alkoi
1960–70-luvulla, jolloin hän piirsi muun
muassa Trashman-sarjakuvaa. Trashman oli
avoimesti militantti, Weather Undergroundin hengessä tehty vallankumouksen ylistyslaulu.
Amerikka on supersankarien luvattu maa,
joten Trashmankin oli supersankari: työväenluokan heeros tulevaisuuden fasistisessa valtiossa. Päällekäyvällä tyylillään sarjakuva tekee
lukijaan vaikutuksen vieläkin – ainutlaatuisena ajankuvana, jollei muuna.
Se myös muistuttaa, mikä on Suomen
ja Yhdysvaltojen välinen perimmäinen
ero: meillä vasemmisto halveksi sarjakuvaa kapitalistisena hapatuksena eikä
moista ikonoklastiaa voi edes kuvitella Kekkosen Suomeen. Harri Dahlström ja Leo Jokinen tosin tekivät
Spain Rodriguez
Che: A Graphic Biography

turkulaisen undergroundin hengessä parodisen Superprole-sarjakuvan (1972), mutta sen
vertaaminen Trashmaniin tuntuu samalta
kuin 1990-luvun ostoskeskuspunkkarien niputtaminen yhteen 1980-luvun brasilialaisten hardcore-punkkarien kanssa. Viatonta,
niin viatonta.
Myöhemmin Spain seestyi ja alkoi kuvata
sarjakuvanovelleissaan nuoruuttaan. Muun
muassa Blab-antologioissa julkaistut tarinat
kuvaavat 1950-luvun Yhdysvaltoja ja espanjankielisen vähemmistön kasvukipuja.
Tarinoita yhdistää Trashmaniin tasan yksi
piirre: viehtymys moottoripyöriin. Ne ovat
kliseisyydessäänkin kapinan symboli. Ja eikös Chekin pyörällä ajele, vapaa ja ajatteluaan
avartava nuorimies.
Spain Rodriguezin Che on oikeastaan kiehtovan anakronistinen elämäkertasarjakuva.
Kömpelön kerrontansa
vuoksi se olisi voitu

tehdä yhtä hyvin 1970-luvun alussa. Myös tarinan näkökulmat viittaavat siihen, että taiteilijan maailmankuvassa ei ole tapahtunut turhia nitkahduksia vuosikymmenten mittaan.
Che on yksioikoisen sankarillinen hahmo,
yhä ja aina vain.
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Myönnän kyllä, että Kuuban vallankumouksen myönteisiä piirteitä ei ole tuotu riittävästi esiin, ja uutistoimistojen auliisti levittämä
propaganda nojaa kaksinaismoraaliin, jossa
yhdysvaltalaisten ystävät ja viholliset saavat
eri kohtelun. »Tosiasioiden korjaaminen» tuo
kuitenkin sarjakuvaan saarnaavan sävyn.
Toisaalta pidän sitäkin riemastuttavan anakronistisena piirteenä. Ironian saastuttamassa
nykykulttuurissa ryppyotsaisuus tuntuu suorastaan tuoreelta.

Che ei elä vaan kuoli
Hector Oesterheldin ja Alberto Breccian
Che puolestaan on yksi monista suomentamattomista sarjakuvan mestariteoksista: klassikko, joka kestää.
Tarinan voima perustuu siihen, että se on
aikalaisteos – tarina vallankumouksellisesta
ennen myytin kaupallistamista. Che Guevara
kuoli Boliviassa vuonna 1967, ja Oesterheld ja
Breccia tekivät hänestä elämäkerrallisen sarjakuvan tuoreeltaan, vuotta myöhemmin.
Aivan erityistä pontta kertomukselle tuovat
myöhemmät tapahtumat. Virkavalta poisti sarjakuvan heti ilmestymisensä jälkeen myynnistä, ja sen jäljellä ollut painos tuhottiin.
Lopulta myös argentiinalaisen toimittaja-

Alberto Breccia ja Hector Oesterheld, Che
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Ironian saastuttamassa nykykulttuurissa
ryppyotsaisuus tuntuu suorastaan tuoreelta.
käsikirjoittaja Oesterheldin (s. 1919) kävi huonosti. Hän »katosi» vuonna 1976, oikeistolaisen sotilasjuntan toimesta. Samalla taiteilijan
perhe vangittiin, eikä heitä enää nähty elossa.
Oesterheldin lapset kuuluivat vasemmistolaiseen Montoneros-sissiryhmään, ja ilmeisesti
myös isä liittyi vanhoilla päivillään joukkion
jäseneksi.
Che oli jämerällä kioskisarjakuvalla uransa
aloittaneen Oesterheldin yhteiskunnallisemman tuotannon huipennus. Sen ohella hän
on tehnyt muun muassa scifi-sarjakuvan tulevaisuuden yksinvaltaisesti hallitusta Argentiinasta, Evita Peronin voimakkaasti kantaa
ottaneen elämäkerran sekä imperialismin vastaisen sarjakuvapamfletin.
Sarjakuva on kuvan ja sanan yhteiskoitos.
Oesterheldin tarkasti tutkittu ja rajattu, Kuuban vallankumouksen varhaisiin vuosiin keskittyvä käsikirjoitus ei yksinään riittäisi. Laatusarjakuvan Chestä tekee Alberto Breccian
ekspressionistinen ilottelu, joka tuo hetkittäin mieleen Breccian tavoin maanpakoon

lähteneen Jose Muñozin sekä Corto Maltese
-piirtäjä Hugo Prattin. Breccian piirrosjälki
on kuitenkin Prattia synkempää, koska murheen ja väkivallan täyttämä on tarinakin.
On julkinen salaisuus, että ei ole mitään parempaa kuin hyvä mustavalkoinen sarjakuva.
Mustan ja valkoisen asettuminen toisiaan vasten on kuin tanssia: kun kaksi vanhaa osaajaa
pyörivät keskenään, kaikki näyttää kauniilta ja
tarkoituksenmukaiselta.
Oesterheldin ja Breccian Che on julkaistu
1960-luvun jälkeen vain pari kertaa uusintapainoksena. Viimeksi ranskalainen laatukustantamo Frémok löysi sarjakuvan vuonna 2001
ja antoi teokselle sen ansaitseman kohtelun.
Sivut on puunattu niin siisteiksi, ettei sarjakuvaa liene alun perinkään julkaistu yhtä kauniina laitoksena.
Minua voi syyttää naiiviksi, mutta väitän
maailman muuttuneen 40 vuodessa paremmaksi. Pelkästään Oesterheldin ja Breccian ranskalaisen Chen olemassaolo todistaa
sen.
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runoja
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satu manninen

Kuljen sairaalan käytäviä koko yön, kopiokone monistaa
haalistuneita potilaita. Valkoiset läikät käytävällä
ovat henkilökuntaa. Sellaista on elää lääkärin unessa,
tunnustella pimeässä vastaanottohuoneen kyhmyjä.
Näytönsäästäjän avaruudessa satelliitti kiertää
ajatusten kehää, törmää tietokoneruudun
pleksiin. Niin pienet ympyrät, pyöriä nyt sairaalan
tärkätyissä helmoissa vuodesta toiseen.
•
Leikkaan potilaat anatomian kirjan kaavakuvista,
paperinohuen ihon alla veri ei kierrä.
Piirrän virtaavan suoniston, leikkaan kasvaimet
ja umpisuolen. Potilaat taittuvat kivusta origameiksi,
Hoitajat lipuvat lokkeina ohitse,
tunnen siiveniskut palleassani.
•
Riittää kun avaa tv:n joka päivä,
hikoilee ostoskanavan soutulaitteessa.
Päivät ovat uusintoja, valmiiksi naurettuja kahvitaukoja.
Hämmennän kahviani, ajatukset sekoittuvat.
Kristuksen ruumis pöydällä on kuivunut korpuksi
kun sitä pureskelee kuuluu sortumisen ääni.
Kaikki me sairastamme kuolemaan johtavaa tautia,
kuhisemme bakteereina mikroskoopissa.
•
Skalpelli viiltää lihaa ja valkokangas putoaa kinokseksi,
siihen kompastuu kuin elokuvan kohtaukseen.
Mikä tahansa voi olla kuva meistä, olemme kiiltokuvista
leikeltyjä, mutta saumat ovat menneet vinoon.
Olemassaolo kuin puristaisi mehua muovihedelmästä,
ravistaisi talvea lasipalloon.
•
Talo rakentuu perheen ympärille,
makaan likaisella patjalla tai ulvon posliinikoirana
kirjahyllyssä, ihan sama. Auton ovet lyödään kiinni,
jätetään vauva autoon kunnes se ei pyristele,
suljetaan muovipussiin.
Olen vauva joka ei jaksa kannatella päätään,
rastitan lomakkeelle, alkuun olen valkoinen paperi
mutta jo kahdenkymmenen minuutin kuluttua yhtä
suttua.
Vietän aikaani piiloutumalla koirien sekaan, huone
täynnä
koiria jotka pureskelevat. Yksi juoksee autotielle
ja jälki on kuin Pollockin maalauksessa.

Satu Manninen on helsinkiläinen runoilija ja valokuvaaja.

Voit lähettää palautetta ja tarjota omia
tekstejäsi osoitteeseen:
kaunokirjallisuus@kulttuurivihkot.fi
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riot on rudi
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Troubleshooting
Nimeni on Rudi D. Olen täyttä mielikuvitusta ja yhtä tosi kuin kuka tahansa
teistä. Keksin teidät juuri ja nyt olette minun fantasiani. Tarinanikaan eivät
ole omiani, mutta niin eivät ole teidänkään sananne enää teidän. Ne ovat nyt
minun.

Muutos on ainut mikä
tekee sanat tosiksi.

Kieli on yhteinen tuhomme. Luokseni ei ole kukaan koskaan päässyt sen
avulla. Välillämme seisseet muurit ovat aina olleet liian korkeita ylitettäviksi.

Loppumattomia metron portaita ja pelkäämättömiä tyttöjä, jotka tulevat

Hortoilen sumuisessa labyrintissa, jossa kaikuu merkityksetön puhe. Sanat

tapetuiksi.

voisivat taipua taisteluunkin, jos uskaltaisimme takoa lauseemme niin että
ne hohkaisivat kuumina.

Tämä maa tekee minut melankoliseksi. Se turruttaa kiihkon ja pysäyttää
ajatuksen. Tässä maassa luetuin aikakausilehti on Pirkka ja suosituin puutar-

Omat sanani sinkosin ympärilleni, katsoin räjähtikö niistä mikään. Ja kyllä-

hakasvi ei koskaan kuki.

hän täällä oli helppoa laittaa kaupunkeja palamaan. Pelkääjien maassa syttyivät sanat ilman sytykkeitäkin.

Harmaa sotku on luotu sublimoitavaksi. Siispä ryntään yhä päättäväisemmin

Tästä tuli mieleeni eräs anekdootti. Ystävä lähetti innostuspäissään tekstitelevisioon viestin jossa uhottiin: »Pohjanmaalla jysähtää!» Sattumalta seu-

taisteluun. Muutos on ainut mikä tekee sanat tosiksi. Ilman tehtyjä valintoja
ei ole vapautta ja ilman vapautta ei ole mitään.

raavana yönä Kokkolassa juoksi 7800 minkkiä vapaana. Tästä tekstiviestistä

Tässä ovat manifestin ensimmäiset lauseet. Tehkää ne tosiksi.

hän joutui saman tien tutkintavankeuteen. Joskus sanat toimivat.

Lähettäkää rasistit maanpakoon.
Pakottakaa miehet polvilleen.

Olen täällä yllyttääkseni teitä ajatusrikoksiin. Älyttömiin tekoihin. Insurrekti-

Rekrytoikaa heteronaiset.

oon. Vallankumoukseen. Siis räjäyttäkää, huutakaa, taivuttakaa ja murskat-

Käännyttäkää lihansyöjät.

kaa! Älkää pelätkö sanoja älkääkä itseänne.

Radikalisoikaa kaikki jotka palvovat malttia.

Vallankumous on välttämätön esteettisistä syistä.

Vallatkaa Suomen Kaapelitehdas Oy

Vasemmistolaiset ovat ummehtunutta ilmaa ruskeanharmaissa ryijyissään,

Ampukaa aina kovilla.

ja oikeistolaiset hohkaavat kylmää kiiltävissä lacosteissaan. Anarkistit toisinaan yllättävät, mutta heitä on harvassa. Kumouksellista toimintaa on juuri

Pam, pam, pam! Ensimmäiset laukaukset ovat teitä varten. Pidän siitä kun
käsissäni räjähtää.

niin paljon, että teinit kouluttavat toisensa vihaamaan poliisia. Ja hyvä niin.
Lähtekää Venäjälle. Siellä on vielä taistelua. Ainakin siellä on kauniimpaa.

Rudi D.

keskustelut, blogit, videot, tilaukset www.kulttuurivihkot.fi

Asiaa taiteesta ja yhteiskunnasta
kuudesti vuodessa
Tilaan 3 seuraavaa numeroa (6 kk lehdet) vain 9,90 euroa.
Tilaus jatkuu kestotiluksena tarjouskauden jälkeen.
Teen määräaikaisen tilauksen vuodeksi eteenpäin. Hinta on 45 euroa.

Kulttuurivihkot
maksaa

Aloitan edullisen kestotilauksen ja saan kuusi seuraavaa numeroa 38 eurolla.

Nimi
Osoite

postimaksun

Kulttuurivihkot
Domirola Oy

Postinumero ja -toimipaikka

Vastauslähetys

Puhelin tai sähköposti

Tunnus 5011437

Allekirjoitus

00003 Helsinki

jokisalo

Teksti jouko jokisalo
Kuvitus Aleksi jalonen
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Politiikan demagogia ja
lapsiköyhyyden todellisuus
Turbokapitalismi on kasvattanut viimeiset vuosikymmenet sosiaalista eriarvoisuutta ja köyhyyttä globaalisti ja kansallisesti.
Äärimmäisessä köyhyydessä elää nykyisin noin 2,2 miljardia ihmistä. Nykyinen maailmanlaajuinen talouslama ja kansainvälisen
valuuttarahaston sekä G-8-maiden eliitin toimet lisäävät köyhim-

Joka viides sekunti maailmassa kuolee lapsi äärimmäisen köyhyyden seurauksiin.

pien maiden ahdinkoa. Entisten lisäksi noin 100 miljoonaa ihmistä
on putoamassa köyhyysrajan alapuolelle kolmannessa maailmassa. Vuoden 2008 lokakuussa euroalueen 15 pääministeriä löivät

kattiin. Vanhasen hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoite lapsiköy-

lukkoon 1 700 miljardin euron tukipaketin pankkien pelastamisek-

hyyden poistamisesta on EU:n tavoitteiden tavoin kosmeettista

si. Samalla viikolla YK:n humanitaarisen avun määrää supistettiin

demagogiaa reaalikehityksen suunnan ollessa päinvastainen.

keskimäärin 50 prosentilla. Rikkaat maat ja erityisesti niiden eliitti
ovat muuttaneet YK:n vuosituhannen tavoitteen äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistamisesta pelkäksi demagogiaksi.

EU-maissa todellinen »suunnannäyttäjä» lapsiköyhyyden lisäämisessä on Saksa. Taustalla on Gerhard Schröderin ja Joschka Fische-

Kolmannessa maailmassa nykykehityksen uhreina ovat erityi-

rin johtaman punavihreän hallituksen toteuttama Agenda 2010 -re-

sesti lapset. Unicefin mukaan maailmassa yksi neljästä lapsesta

formi, joka käytännössä merkitsi sosiaalivaltion brutaalia alasajoa.

elää köyhyysrajan alapuolella ja heistä 600 miljoonaa absoluutti-

Virallisesti »uudistus» uusorwelilaisittain ilmaistuna oli sosiaalijär-

sessa köyhyydessä. Heidän käytettävissään on alle 1,25 dollaria päi-

jestelmän reformi aktivoivan sosiaalivaltion ja paremman kilpailu-

vää kohden. 640 miljoonaa lasta on käytännössä asunnottomia ja

kyvyn nimissä. Tuloksena oli lapsiköyhyyden kääntyminen räjäh-

yli 121 miljoonalla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. Globaalin

dysmäiseen nousuun. Lapsiraportti 2007 -kartoituksen mukaan yli

maailmantalouden periferiassa kapitalismi on tappava talousjär-

2,5 miljoonaa lasta elää köyhyydessä. Joka nel-

jestelmä. Joka viides sekunti maailmassa kuolee lapsi äärimmäisen

jäs 16–24:n ikäinen nuori elää aineellisessa

köyhyyden seurauksiin. YK:n elintarvikevaltuutettu Jean Zieglerin

puutteessa tai on välittömästi sen uhan

mukaan jokaista nälkään kuollutta lasta voidaan pitää nykyisen ta-

alainen. Alle 16-vuotiaitten köyhien las-

lousjärjestelmän murhaamana.

ten määrä on kasvanut vuodesta 2004
läntisen Saksan alueella 69 prosenttia

Kolmannen maailman tappava lapsiköyhyys muuntuu talouden

ja itäisen Saksan alueella peräti 129

metropoleissa lisääntyväksi syrjäytymiseksi, joka tuo mieleen

prosenttia.

1800-luvun Manchester-kapitalismin olosuhteet. Eurooppa-neu-

Uusliberalismi ja sen nykyinen kriisi

voston vuonna 2000 Lissabonissa asettama tavoite lapsiköyhyy-

on kuolettava yhdistelmä kolmannen

den poistamisesta Euroopasta vuoteen 2010 mennessä on tyhjää

maailman köyhille. Kehittyneissä

poliittista retoriikkaa. Uusliberalistisen politiikan tuloksena lapsi-

teollisuusmaissa uusliberalis-

köyhyydestä on tullut EU-maissa entistä näkyvämpi ongelma. EU-

tinen rikkaita suosiva ja sosi-

aluetta on taloudellisen väkivallan keinoin muokattu »maailman

aalivaltiota romuttava po-

kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi» talousalueeksi hin-

litiikka on synnyttämässä

nasta välittämättä. Euroopan unionin niin sanottujen vanhojen 15

sääty-yhteiskunnan, joka

jäsenmaan alueella elävistä 0–15-vuotiaista lapsista ja nuorista 19

koostuu enää vain ylä- ja

prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella, kymmenen uuden jäsen-

alaluokasta. Joukkoköy-

maan alueella osuus on 20 prosenttia. Eniten köyhiä lapsia on Puo-

hyys ja taistelu elämisen

lassa ja Latviassa, 26 prosenttia.

ehdoista ovat tehneet pa-

Suomessa kehitys on nopeasti mennyt huonompaan suuntaan,
vaikka suomalaislasten köyhyysaste on edelleen EU:n alhaisim-

luun kapitalismin metropoleihin.

pia. Vuonna 1990 köyhiä lapsia oli Suomessa »vain» 4,9 prosenttia.
Nyt heitä on yli puolet enemmän eli 11,6 prosenttia. Taustalla on
1990-luvun lamasta lähtien toteutettu uusliberalistinen politiikka.
Perheille myönnettävät verovähennykset poistettiin, verohelpotuksissa suosittiin pääomatuloja ja samalla sosiaalisia etuuksia lei-

Jouko Jokisalo on
lehtori Joensuun
yliopiston soveltavan
kasvatustieteen
laitoksella.
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avelin

Teksti jouni avelin
Kuvitus Aleksi jalonen

Rahat tai seksi
Hetki tai pari sitten Timo (30) tuli kaapista ja tunnusti, ettei hän
ole saanut naista moneen vuoteen. Timolta meni muutama vuosi
ymmärtää, että yksityisen ongelman voi selättää vain tekemällä siitä julkisen. Kun et enää jaksa, kirjoita kirja, jossa kerrot, ettet enää
jaksa. Kun Chris Waitt ohjasi (tietenkin) samasta aiheesta elokuvan
My Complete Sexual Failures (2008), hän kiertelikin jo saman tien

Yksityisen ongelman voi
selättää vain tekemällä
siitä julkisen.

maailman leffafestareilla uusi tyttöystävä kainalossaan. Kun Arno

noilijat, hylkiöt, takeltelijat, köyhimykset ja väärällä tavalla kaula-

Kotro erosi, hän kirjoitti pitkän ja kömpelön runoelman miehestä,

liinansa solmivat putoavat armotta näillä parisuhdemarkkinoilla.

joka erosi. Ihailijakirjeitä ropisi ovista ja ikkunoista.
Timon tunnustus usutti seksinpelkoiset takajaloilleen. Netti tul-

Jos Timo onkin oikeassa, hän on myös väärässä. Kontulan tutkimus

vahti täyteen vinkkejä, tärppejä ja knoppeja, joissa Timolle suositel-

kertoo, että juuri nuoret naiset ovat seksiongelmaisin ryhmä, vaik-

tiin oman käden oikeutta ja pumpattavaa barbaraa, ikään kuin juu-

ka joka toisella heistä on hieromasauva ja he suhtautuvat »terveen

ri niistä olisi ollut puutetta. Toisaalta Markkinoinnin & Mainonnan

uteliaasti» seksikokeiluihin ja rohkeisiin elokuviin. Aikana, jolloin

toimitussihteeri ehdotti julkisesti kaljoittelutreffejä, vaikka Timo

seksivirkamiehet ja -tutkijat hoputtavat päivittäin aikuista kan-

olikin alleviivannut, ettei hän jaksa deittailun monimutkaista ja pi-

saa seksileikkeihin ja seksileluarsenaalinsa täydentämiseen,

kavipit kuiviin imevää kuhertelu- ja viettelyrumbaa. Kaikkien julkis-

juuri ne, jotka ovat noudattaneet kuuliaisimmin tätä ku-

ten ongelmaisten lailla Timo kutsuttiin televisioon keskustelemaan

lutuksen mahtikäskyä, ovat kaikkein tyytymättömimpiä

ongelmastaan. Kun media on suurin, on pelastuskin lähellä.

seksioloonsa.

Mistä koko sotkussa oli pohjimmiltaan kyse? Siitä, että ongelmat

sään. Kulutuskapitalismille tyytyväinen kansalainen

Mikä siis meni vinoon ja missä? Ei mikään eikä misyhdistävät ja ratkaisut erottavat. Jokainen sukupolvi tarvitsee

on kammoista kauhistuttavin. Tyytyväinen ei kuluta.

oman suuren kertomuksensa. Sodat kokeneille ja maata rakenta-

Seksi puolestaan vetää puoleensa, koska oma seksi on

neille se löytyi etsimättä. Sen kun syntyi ja kävi töihin. Ahnetta tai

aina huonompaa kuin se voisi olla. Siksi se yhdistää pet-

märkää sukupolvea seurasi valittajien sukupolvi, joten kolmekymp-

tymykset ja toiveet.

pisten ongelmaksi jäi ongelmansa keksiminen. Jotta ongelman voi

Timo ja nuoret naiset istuvat siis samassa veneessä,

jakaa, sen on oltava pysyvä. Vaihtoehdoiksi jäävät vain raha ja sek-

mutta yhdellä on vain airot, toisilla mela. Vene ei liiku eikä vir-

si, onhan niiden molempien olemus puute.

ta vie. Timoa ja nuoria naisia yhdistää kamppailu ongelmis-

1970-luvulla seksi ja raha eivät olleet ongelma, sillä »ensin men-

ta ja oikeudesta samoihin ongelmiin – vuosituhannen

tiin yhteen, sitten tuli lapsi». Rahaa ei ollut kenelläkään, joten ka-

vaihteen zeitgeistia puhtaimmillaan. Tämän pelin

teuskin joutui tyytymään vähään. Televisiossa oli kanava tai kaksi,

nuoret naiset voittavat ja Timo häviää. Naiset

joten valkohampaiset, litratolkulla cappuccinoa sisuksiinsa kaa-

saavat pitää ongelmansa, kun taas Timo me-

tavat televisiohahmot eivät tunkeneet kansalaisten uniin. Tämän

nettää ne, emmekä hämmästy, jos näemme

vahvistaa myös Osmo Kontulan tutkimus Halu & intohimo – tietoa

hänet joulukuussa astelemassa linnanjuhliin

suomalaisesta seksistä (2008), jonka mukaan kansantalouden kiive-

käsikynkässään ehtoisa daami – ehkäpä yksi

tessä ylämäkeä seksi on laskenut alamäkeä samaa tahtia.

heistä.

Timon maailmassa syyllisiä ovat onnen päällä istuvat nuoret
naiset, joiden järki on sumentunut jo varhain viihdekirjallisuuden,
elokuvien, naistenlehtien ja televisiosarjojen luoman ihannemieskultin puristuksessa. No money, no honey. Prinsessalle kelpaa vain
prinssi – ja prinssin pitkä luottokortti (eli puoli valtakuntaa). Ru-

Jouni Avelin on
uusturkulainen
ilonpilaaja ja
Kulttuurivihkojen
toimittaja.

kirja-arviot

kulttuurivihkot 2 / 2009

61

Minä muistan kreikkalaiskatolista isoäitiäni. Uskon

»hylkäävät sen mikä on suurta, siirtävät sen kauem-

viisauden kirjoitustaidottomuuteen ehdottomasti.

maksi itsestään ja väijyvät sen heikkoja kohtia».

Myös väite filosofisten yrittäjien kohtaamasta välin-

Kunnioitus kohdistuu Collin mukaan menneisyy-

pitämättömyydestä vastaa havaintojani. Collin lu-

teen. Sofia hyväksyy maailman rakenteen, myöntää

paamaan viisauden paluuseen sen sijaan suhtaudun

sen alkuperän ja on onnellinen.

varauksellisesti. Mitenhän se tapahtuu? Minkälaisia
merkkejä keskuuteemme uudelleen astuva viisaus

Nietzsche puhuu Sokrateesta ja muista ammoin

antaa tulostaan?

kuolleista vastustajistaan kuin elävistä aikalai-

Esimerkiksi eläin, kunnioitus ja leikki ovat tule-

sista. Colli yrittää samaa, mutta ei tee sitä kovin

van viisauden siemeniä. Colli löytää ne filosofian

kunnioittavasti. Hän esittää monien filosofien per-

tappajana toimineen Nietzschen kirjoituksista.

soonallisuuksista kuvauksia, joita on vaikea tehdä

Kuka hyvänsä filosofi voi tunnustaa eläimen ih-

vain tekstejä lukemalla. On aivan kuin Colli kuulisi

misessä. Nietzsche ei tyydy tähän vaan väittää, et-

korvissaan menneisyyden ihmisten juoruja ja väijyisi

tä eläimellisyys on ihmisen jaloin ominaisuus. Col-

niiden avulla filosofien heikkoja kohtia. Tuloksena on

li luonnehtii ajatusta »painavaksi, ratkaisevaksi ja

epäasiallinen ja epäjohdonmukainen mutta värikäs

Giorgio Colli (2008): Nietzschen jälkeen. Miten tul-

myrskyä ennakoivaksi». Sen »rinnalla kaikki muu

ja innostava kirja. Sitä vastaan ei viitsi nostaa tylyä

laan filosofiksi. Suom. Antti Kajas. Eurooppalaisen filo-

uudenaikainen filosofia on pelkkää tekopyhyyttä».

välinpitämättömyyden asetta.

Viisauden paluu

sofian seura. 141 sivua.

Eläimen myöntäminen on traagista ja kieltäminen surkimusmaista. Eläimellisyytensä muistava

Filosofian synty esitetään usein tarinan muodossa.

ihminen tuntee tahtonsa ja elämän julmuuden. Se

Alussa oli lukutaidoton Sofia. Hän oli viisas. Hän kun-

on viisautta. Eläimellisyyden unohtaja pelkää tah-

nioitti elämää ja osasi ottaa leikkisän otteen niihin,

toaan. Hänen kohtalonsa on surkuteltava.

joille puhui. Ympärillä parveili ihailijoita. He sanoivat

Jo kirjoitustaidoton Sokrates (469–399 eKr) pilasi

vaatimattomasti, että eivät itse ole toki viisaita. He

Nietzschen mukaan viisauden. Sokrates oli venkoi-

olivat Sofian ystäviä, filosofeja.

leva ironikko. Hänestä puuttui se elämän suuruu-

Viisaudelle kävi Giorgio Collin (1917–1979) mu-

desta ja kamaluudesta rauhallisesti kumpuava huu-

kaan huonosti, kun filosofit rupesivat tallentamaan

mori, jolle Sofian viisaus perustuu. Platon (427–347)

Sofian sanoja papyrokselle. Kirjoitus esineellistää ja

sommittelikin kohta Akatemiassaan kuolleita jär-

vääristää aina ajatuksia, sanoo Colli. Elävän sanan

jestelmiä Sokrateen taktisen asenteen perusteella.

mieltä liikuttava vaikutus säilyi kirjoituksissa vain

Akateeminen filosofi teeskentelee kunnioitta-

pienen hetkisen ja vain vaimennetussa muodossa.

vansa työtään, mutta ei itse asiassa kunnioita mi-

Se katosi kokonaan, kun filosofiaa alettiin kirjoittaa

tään. Viisauden ystävä elää velttoa elämää. Sofia

järjestelmäksi. Filosofia tappoi viisauden.

kunnioittaa sisäpuolellaan ja ulkopuolellaan eläviä

Maailmaa on yritetty parantaa Sofian päivien jälkeen samalla lääkkeellä, millä se pilattiin, siis kirjoittamalla ja kirjoituksia tulkitsemalla. Friedrich
Nietzsche (1844–1900) merkitsee Collin mukaan
käännettä. Nietzsche kirjoitti niin selvästi, että
häntä ei tarvitse tulkita. Mutta kaikesta huolimat-

Pertti Julkunen

eläimiä. Hän elää reippaasti ja leikkisästi.

Etuja hakematon hassuttelu
kunnioittaa tässä ja nyt
elettävää elämää.

ta myös Nietzsche teki samaa, mitä muutkin filo-

Tuhatvuotinen kapitalismi
Meghnad Desai (2008): Marxin kosto – Kapitalismin

sofit. Hän kirjoitti, toisin sanoen esineellisti ja vää-

Leikki sujui aikuisilta kreikkalaisilta vielä jonkin aikaa

uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. Suom.

risti. Collin mukaan Nietzsche tuli paljastaneeksi

Sofian päivien jälkeenkin. Collin mukaan taustalla oli

Timo Soukola. Gaudeamus. 427 sivua.

valheeksi kaikki filosofiat, myös omansa. Nietzsche

teknologiasta ja hyödystä riippumaton ajattelun

tappoi filosofian.

juonne. Etuja hakematon hassuttelu kunnioittaa

Meghnad Desai esittää kirjassaan Marxin kosto har-

tässä ja nyt elettävää elämää.

voin kuullun tulkinnan Marxin ajattelusta. Siinä

Filosofian kuoleman jälkeen tulee vielä uusia
väärentäjiä, mutta heitä vastaan kohotetaan aseis-

Colli korostaa, että kunnioituksen suhteen

sivussa Desai käsittelee mielenkiintoisesti talous-

ta kamalin: välinpitämättömyys. Nietzsche tekee

Nietzschen korva on tarkka. Kunnioittamisen kyky

historiaa ja -ajattelua Adam Smithistä John Maynard

hyvän työn, sillä filosofian kuolema raivaa tietä vii-

erottelee tekoja. Sofia osaa olla kiitollinen ja ottaa

Keynesin kautta Friedrich von Hayekiin asti.

saudelle.

vastaan. Sofian ystäviksi tuppautuvat tyypit taas

Desain mukaan Marxia on jatkuvasti tulkittu täy-
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sin väärin. Tämän tulkinnan perustana on pikem-

Desai arvelee markkinoiden olevan tehokas keino

käsittelevät minuutta, kasvua naiseksi, unia, seksu-

minkin nuoren Marxin kirjoittama kiihkomielinen

jopa ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja kapita-

aalisuutta, kirjoittamista, kielen rajallisuutta, yksi-

Kommunistinen manifesti kuin vanhan Marxin kir-

lismin rajojen tulevan mahdollisesti vastaan jossain

näisyyttä, kuolemaa ja uutta syntymää. Tunnelma

joittama taloustieteellinen Pääoma. Niinpä erilaiset

aurinkokunnan ulkopuolella. Nykyiset globalisaa-

on usein synkkä, mutta naurunpyrskähdyksillekin

vasemmistoliikkeet ovat päätyneet hätiköityihin

tiokriitikotkin Desai näkee osittain omia etujaan

on tilaa. Lopulta jäljelle jää aina toivo.

teorioihin kapitalismin pikaisesta tuhosta. Marxin

varjelevina protektionisteina.

Ijäksen runot vaativat aikaa ja vaivaa, mutta tar-

kosto kohdistuukin niihin marxilaisiin, jotka ovat

Erittäin mielenkiintoinen kirja jättää jälkeensä

joavat vaativalle lukijalle älyllistä nautintoa ja haas-

jättäneet Pääoman lukematta ja toteuttaneet hä-

hieman sekavan mielentilan. Kapitalismi lienee pa-

teita. Kieli on hallittua, kaunista ja tiheää. Säkeet

tiköityjä ohjelmia pelkän Kommunistisen manifes-

ras järjestelmä tähän mennessä, mutta täydellinen

sisältävät terävänäköisiä huomioita ja kauniita kie-

tin pohjalta.

se ei ole. Jos järjestelmä kuitenkin jatkaa voittokul-

likuvia: »nainen kuin boordi kiersi valheen bungalo-

Desai tutkailee laajalti vasemmistolaisten aja-

kuaan vielä satoja vuosia, pitäisikö jopa asioihin

via / kuin itämaista tunnelmaa». Ijäs pohtii kieltä

tuskieroutumia. Euroopan sosiaalidemokraattiset

kriittisesti suhtautuvan kuitenkin vain sopeutua

ja kirjoittamista. Runousoppi-nimisessä runossaan

puolueet päätyivät osaksi valtiovaltaa ja tukivat ai-

markkinoihin?

hän toteaa: »Runous on harha-askel järjestyksen
valtakunnassa. / Se on kielellinen pisara kylmäpu-

koinaan innoissaan ensimmäistä maailmansotaa,
mutta vielä suurempi väärinkäsitys liittyi marxilai-

tomi toivio

ristettua öljyä.»

suuden bolshevistiseen versioon. Marx kun olisi itse

Tekstit jäävät usein hahmottomiksi ja arvoituk-

kammoksunut kehittymättömän kapitalismin maa-

selliseksi, mutta muoto- ja tyylivaihteluiden ansios-

talousvaltiossa tehtyä vallankumousta ja neuvos-

ta kokoelma ei kärsi raskaslukuisuudesta. Säkeissä

tojärjestelmää, jossa valtiota johtavat byrokraatit

leikitään niin Lumene-tuotemerkille ominaisilla ru-

ottivat kapitalistien roolin.

nollisilla meikkien nimillä kuin takaperin kirjoitetuilla dadaistisilla sanoilla.

Kirja paljastaakin Marxin kapitalismin ylistäjäksi,
jonka mukaan kapitalismi oli siihenastisista yhteis-

Freudilaisen isänmurhan
sijaan huudetaan
äidinmurhaa.

kuntamuodoista ehdottomasti paras. Marx ihaili
kapitalismin dynamiikkaa, mutta samalla paheksui
sen epätasa-arvoisuutta. Hän keskittyi vuosikausien ajan taloustieteelliseen tutkimukseen löytääkseen kapitalismin logiikan.

Venäjän kieltä ja kirjallisuutta yliopistossa opis-

Kenties kommunistinen
vallankumous tulee joskus
ennen vuotta 3000.

kelleen Ijäksen lyriikoissa toistuvat kirjailija Anton
Tšehov sekä intertekstuaaliset viittaukset hänen
tuotantoonsa ja teemoihinsa, kuten ikävään, kaipaukseen ja epävarmuuteen. Ijäksenkin runoissa on

Desain mukaan Marx ei Pääomassa esittänyt mi-

Harha-askel järjestyksen
valtakunnassa

tään varmaa ennustetta kapitalismin tuhosta. Ka-

Kaisa Ijäs (2009): Siskot, veljet. Teos. 64 sivua.

aavistus slaavilaista melankoliaa.
Nuori nainen ei pelkää repäistä, ottaa kantaa ja
kirjoittaa rehellisesti. Hän matkaa ylevästä kielestä arkiseen ja rivoon: »nyt hiiohoi laulaa thaimaan
mimmi kun voita / leivän päälle nussii».

pitalismi on kriisejä ja suhdannevaihteluita kokeva
järjestelmä, jonka Marx kuitenkin oletti kestävän

»Pegasos kuin vauhko aasi tanssii / nenällänsä koka-

Runoissa pohdiskellaan myös naisen asemaa.

hyvin pitkään, mahdollisesti jopa ikuisesti. Feodalis-

iinikinoksen yllä / kasvattaa Luciferin siipiä lahjaksi

Freudilaisen isänmurhan sijaan huudetaan äidin-

tinen järjestelmä kesti noin tuhat vuotta, ilmeisesti

isälleen.»

murhaa. »Naisen osa oli kuulemma sellainen / ettei

Kirjan tyylikkäässä kannessa laukkaa piirretty he-

se sovi oikein kenellekään.» Sovinistisankari Odys-

vonen. Kuva on rajattu niin, ettei ratsulla ole pää-

seuskin saa toisessa runossa kyytiä. Runoilija ei ar-

Kapitalismi ehkä vaihtuu toiseksi järjestelmäk-

tä eikä häntää. Siinä taitaa mennä mielipuolinen

kaile olla kriittinen kirjoittaja sekä kipakka: »Kuin-

si kohdattuaan rajansa. Tällä hetkellä olemme kui-

runoratsu Pegasos, joka ei noudata sääntöjä eikä

ka kiinnostua ihmisestä, joka on kiinnostunut vain

tenkin Desain mielestä vasta aivan globalisaatioke-

ihannoi hyviä tapoja.

itsestään».

tämänkaltaiset ajanjaksot olivat Marxin mielessä
hänen kirjoittaessaan Pääomaa.

hityksen alussa. Kapitalismi siis luultavasti jatkaa

Helsinkiläisen Kaisa Ijäksen (s.1977) tammikuussa

Kokoelman nimen voi nähdä viittaavan siihen, et-

kehitystään vielä hyvinkin pitkään, kenties kommu-

julkaistu runokirja Siskot, veljet on lupaava esikois-

tä syntymän ja kuoleman edessä kaikki ihmiset ovat

nistinen vallankumous tulee joskus ennen vuotta

teos. Ijäs osoittaa teksteissään kielen tajua, herk-

samanarvoisia. Yksi runoista on omistettu 25-vuoti-

3000.

kyyttä ja harjaantuneisuutta kirjoittajana. Tekstit

aana hukkuneelle runoilija ja Aavikko-yhtyeen kos-

kirja-arviot

ketinsoittaja Antti Koivumäelle. Runojen minä tun-

len juutalaisvastaisuuttaan puhuen »likaisesta ro-

tee sisaruutta ihmisiin, jotka ovat myös kokeneet

dustamme».

suuren menetyksen.
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toive sodan pikaisesta päättymisestä.
Mitä mahdollisuuksia juutalaisilla oli Unkaris-

Sanojen julma rasismi tuon ajan Unkarissa tu-

sa tuhon lähestyessä? Juutalaisneuvoston jäsenet

Läheisen kuolemaa käsittelevä runo Siskot, veljet

lee tekstissä selvästi ilmi. Löb kirjoittaa: »Usko-

olivat eri lähteistä saaneet täydellisen kuvauksen

loppuu sanoihin: »Nyt on elättävä hänenkin puoles-

matonta, miten paljon vihaa vaikkapa sana zsidó

Auschwitzin kuolemanleirin luonteesta. Kuljetus-

taan, sanoi tyttö, ja minä pidin häntä / sisarenani.

(juutalainen) saattoi sisältää unkarilaisten maan-

ten alkaessa »juutalaisjohtajat jatkoivat itsensä ja

Nyt on elettävä hänenkin puolestaan, sanoi poika,

miestemme lausumana.» Edelleenkin Löb toteaa

yhteisöjensä pettämistä», toteaa Löb. »Conspiracy

ja minä / pidin häntä veljenäni.»

yhdistävänsä sanaan määreen büdös (haiseva), joka

of silence» (Randolp Braham) oli juutalaisneuvos-

tuolloin muutti juutalaiset kuvottaviksi ali-ihmisik-

ton linja. Pakkokuljetusten alkaessa vaati juutalais-

si valtaväestön silmissä.

neuvoston jäsen Dr. Imre Varga niihin liittyviä fakto-

Elisa Helenius

Sanoihin sisältyvä rasismi vaikuttaa edelleen voimakkaana Euroopan eri kielissä heijastaen toisaalta
länsimaisen kulttuurin vahvaa rasismin perintöä ja
toisaalta eri maiden siirtomaavallan aikaista rasistista ajattelua.
Löb oli yksi niistä noin 1700 juutalaisesta, jotka

jen levittämistä julkisuuteen. Enemmistö kieltäytyi
ja Varga teki seuraavana päivänä itsemurhan.

Ratkaisu merkitsi toisten
luovuttamista kuolemankoneiston rattaisiin.

pelastuivat kaasukammion kohtalolta. Tämä oli

Moraalinen dilemma

mahdollista unkarinjuutalaisen Rezsö Kasztnerin

Löbin näkemys on, että totuuden kertominen

neuvottelujen ansiosta, joita hän kävi holokaustin

Auschwitzistä ei olisi vaikuttanut millään tavalla

päätoteuttajan Adolf Eichmannin kanssa. Löbin tie

tilanteeseen. Hänen mukaansa »mitään laajamit-

muiden pelastuneiden kanssa kulki Bergen-Belsenin

taista vastarintaa tai joukkopakoa tuskin olisi syn-

keskitysleirin kautta Sveitsiin 4. joulukuuta 1944.

tynyt». On myös toisenlaisia esimerkkejä. Minskin

Teokseen sisältyy moraalisella tasolla ratkaise-

juutalaisneuvoston viimeinen puheenjohtaja Mo-

maton dilemma. Juutalaisyhteisölle ja juutalaisneu-

sche Jeffe ei noudattanut SS:n käskyä juutalaisten

voston jäsenille sekä erityisesti Kasztnerille kesä

rauhoittamisesta, vaan hän kehotti heitä pakene-

1944 merkitsi äärimmäisiä valintatilanteita kuole-

maan. SS surmasi Jeffen, mutta yksittäiset juuta-

man ja elämän välillä. Ratkaisu merkitsi toisten luo-

laiset pääsivät pakoon.

vuttamista kuolemankoneiston rattaisiin.

Juutalaisten tilanne oli vaikea. Unkarissa ei ollut

Oliko Kaszter natsien apuri, joka pelasti pääasi-

aseellista vastarintaliikettä, johon juutalaiset olivat

Ladius Löb (2009): Sopimus saatanan kanssa. Suom.

assa rikkaita juutalaisia, omia sukulaisiaan ja »arvo-

voineet tukeutua. Toisaalta on mahdoton arvioida,

Tytti Heikkilä. Like. 349 sivua.

kasta lisääntymiskykyistä biologista materiaalia»

olisiko saksalaisilla ja heidän unkarilaisilla apureil-

Palestiinaan syntyvään Israelin valtioon vai Unka-

laan ollut mahdollisuus niin täydelliseen Unkarin

Unkarinjuutalainen Ladislaus Löb on kirjoittanut

rin sankarillinen Schindler, joka onnistui pelasta-

juutalaisten tuhoamiseen sodan loppuvaiheessa

omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuvan teoksen

maan edes 1 700 unkarinjuutalaisen hengen? Löbin

juutalaisten heikonkin vastarinnan oloissa.

Euroopan juutalaisten kansanmurhan viimeisestä

näkökulma on looginen ja selvä: »olen elossa, koska

synkästä luvusta. Seitsemän viikon sisällä vuoden

Kastzner pelasti henkeni».

1944 toukokuusta lähtien yli 400 000 Unkarin juu-

Tästä perspektiivistä on johdonmukaista se, että

talaista kuljetettiin Auschwitzin tuhoamisleiriin var-

Löb on asettanut teoksensa tavoitteeksi »auttaa

maan kuolemaan. Unkarin silloisen johtajan Miklós

tuomaan Kasztnerille sitä tunnustusta, jota hän an-

Horthyn pysäyttäessä kuljetukset kaasukammioihin

saitsee uskomattomasta saavutuksesta».

heinäkuun 7. päivänä oli Unkari Budapestiä lukuun
ottamatta natsien ilmaisemalla terminologialla

Unkarin juutalaisten joukkomurha poikkesi olen-

»juutalaisista vapaa» (»judenrein»).

naisesti aiemmasta holokaustin tapahtumista.

Kirjan alussa Löb kuvaa erinomaisesti sotien

Kuljetukset Auschwitzin kaasukammioihin tapah-

välisen ajan Unkarin antisemitististä ilmapiiriä ja

tuivat maailman julkisuuden silmien alla ja niistä

lapsen kokemuksia juutalaisvihaajien keskuudes-

tuli kansainvälisten neuvottelujen, viivytystaktiikan

sa. Kouluaika oli juutalaisvastaisuuden ja rasismin

ja liittolaispolitiikan kohde. Unkarin juutalaisten

läpitunkemaa. Opettaja julisti aina tilaisuuden tul-

tuhoaminen tapahtui tilanteessa, jossa alkoi itää

Löbin teos on tärkeä kuvaus Unkarin juutalaisten
holokaustista ja samalla sen tuottamista äärimmäisistä moraalisista ongelmista ja niiden kauaskantoisista poliittisista vaikutuksista.
Jouko Jokisalo

64

kulttuurivihkot 2 / 2009

kirja-arviot

ta huolta siitä, että media vääristelee todellisuutta

helvettiin, eikä sieltä enää nousta. Hänniset perään-

käsitellessään suomalaista köyhyyttä. Hännisten

kuuluttavat maailmaa, joka ei olisi näin raadollinen.

aineistosta käy ilmi, että köyhyyttä on ehkä jopa

He listaavat parannusehdotuksia, jotka olisi vält-

kaunisteltu. Monelle voi tulla yllätyksenä, millai-

tämätöntä tehdä, jotta ihmisarvoinen elämä olisi

sessa suoranaisessa kurjuudessa osa suomalaisis-

mahdollista kaikille. He myös visioivat, mitä tapah-

ta elää.

tuu, jos epäkohtien annetaan kärjistyä. Huono-

Luottohäiriömerkintä on
kuin keltainen tähti.

osaisten turtuminen halpahintaiseen viihteeseen
eliitin sanellessa pelisäännöt on kammottavampi
visio. Vallankumous on toivoa antavampi ratkaisu.
Kallis köyhyys -pamfletin soisi kuluvan nimenomaan niiden käsissä, jotka eivät käsitä inhimillistä

Liian tuottava köyhyys
Jera Hänninen ja Jyri Hänninen (2008):
Kallis köyhyys. WSOY. 192 sivua.

Pamfletin suurin ansio ei kuitenkaan ole kurjuuden

hätää luottotietorekisterin tai perintätoimistojen

kuvailu. Se paljastaa köyhyysbisneksen ja osoittaa,

hampaissa, tai joiden mielestä köyhyys on päänsi-

kuinka viimeaikainen sosiaalipolitiikka ja jopa nä-

säinen ongelma ja ratkaistavissa siten, että ihminen

ennäisesti köyhien asemaa ajavat poliitikot ovatkin

»ottaa itseään niskasta kiinni ja menee töihin».

ajaneet hyvinvointivaltiota alaspäin. Hänniset kriti-

Valitettavasti on todennäköisempää, että näillä

soivat voimakkaasti luottorekisterijärjestelmää ja

henkilöillä on muuta luettavaa, ja pamflettia luke-

perintätoimistojen käytäntöjä.

vat ne, jotka ovat aiheeseen muutenkin perehty-

Hänniset vertaavat luottohäiriömerkintää kelkan kansalaisen. Provokatiivinen kärjistys on varsin

Leipäjonoja, luottotietomerkinnän aiheuttamia on-

osuva. Luottohäiriöinen joutuu maksamaan enem-

gelmia, tuloerojen kasvua... Eikö teemoja pyöritellä

män perusasioista kuten vuokra, puhelinliittymä

lehdissä tämän tästä, kaikkihan niistä jo tietävät?

tai vakuutus, sikäli kun niitä edes saa. Pahimmassa

Onko tässä mitään uutta?

tapauksessa luottotietomerkintä pilaa koko loppu-

On, paljonkin. Jera Hänninen ja Jyri Hänninen tar-

elämän.

kastelevat pamfletissaan Kallis köyhyys ajankoh-

Viime aikoina pikavippejä tarjoavia yrityksiä on

taisia aiheita harvinaisen perusteellisesti. He myös

syytetty koronkiskonnasta. Miksei samaa kritiikkiä

esittävät, kuinka erilaiset taloudelliset ongelmat

osoiteta perintätoimistoja kohtaan? Ne nettoavat

linkittyvät toisiinsa – ja etenkin, miten ne linkitty-

moninkertaisesti karhutessaan joskus hyvinkin

vät bisnekseen. Köyhyyttä ei tosiasiassa edes halu-

pieniä summia. Lopulta muutaman kympin lasku

ta poistaa, koska se on niin tuottavaa.

on kasvanut ylipääsemättömän suureksi. Kierre on

Jyri Hänninen on ammatiltaan toimittaja. Vel-

valmis.

jensä Jera Hänninen puolestaan on kirjailija, ja kä-

Hänniset kirjoittavat kärjistäen, mutta eivät lii-

sitellyt jo romaanissaan Harakkapoika konkurssin

oitellen. Piikit osuvat maaliinsa ja sarkasmi toimii.

vaikutusta perheen elämään. Pamfletissaan he

Kirjan olisi ilmestyessään toivonut herättävän suu-

Köyhyys on niin kallista,
ettei siihen ole
huono-osaisella varaa.

rempaa keskustelua. Silloin tällöin käydään kyllä
valjua mielipiteenvaihtoa esimerkiksi takuuvelallisten aseman parantamisesta tai päivitellään leipäjonojen kasvua. Mutta konkreettisia parannusehdotuksia ei juurikaan ole tehty.

haastattelevat ihmisiä köyhyyskokemuksista ja

Hännisten pamflettia lukiessa vakuuttuu, että köy-

osoittavat vääräksi käsityksen, että leipäjonoissa

hyyttä halutaan ylläpitää. Onhan köyhyyden kurjuus

käytäisiin jonkin käsittämättömän huvin vuoksi –

tehokas pelote tavalliselle keskiluokallekin: pysy oi-

mitä »huvia» on seistä tuntikausia kadulla jonot-

kealla tiellä tai tuhoudut. Köyhyys on niin kallista,

tamassa vanhentuvia elintarvikkeita? – tai että tu-

ettei siihen ole huono-osaisella varaa.

loeroja olisi liioiteltu.
Pamfletissa sivutaan Matti Vanhasen taannois-

neet.

taiseen tähteen, joka teki kantajastaan toisen luo-

Erehtyminen on inhimillistä, mutta nyky-yhteiskunnassa yksikin moka voi johtaa maanpäälliseen

Elina Loisa

1
Maaliskuu
2009
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soikkeli

Teksti markku soikkeli
Kuvitus Aleksi jalonen

Sota sopii nyt kaikille
Kun edellisestä sodasta on kulunut tarpeeksi kauan aikaa, aletaan sodankäyntiin taas suhtautua jännittävänä vertauskuvana,
joka ei kytkeydy vanhempien ja isovanhempien kokemuksiin. Edes
tilastotiedot siitä, miten rauhanturvatehtäviin lähetettyjen sotilaiden traumatisoituminen on nopeasti lisääntynyt, eivät estä yleisen
kevytkenkäistä suhtautumista sotaan abstraktiona. Sota sopii nyt
kaikille.

Oman aikamme kiireisyys ja
epävarmuus muistuttavat
tunnetasolla siviiliväestön
kokemuksia sota-ajasta.

Etenkin viihdemediassa sotaan suhtaudutaan neutraalina lavasteena: autenttista sotaa muistuttavilla ammuskelujaksoilla
voidaan perustella jännityselokuvien realismihakuista väkivaltaa.
Kilpailuyhteiskunnassa sota on synonyymi »aidolle kilpailulle»,

rin päässä kyhjöttävän vastustajan tilanteeseen» kuin kotirinta-

jossa vastakkain ovat ryhmät eivätkä yksilöt. Televisioformaattien

man ihmisiin. Edes vihollisen demonisointi lian ja saastan vertaus-

joukossa sodan idea on uudeksi tekeytyvänä ohjelmakonseptina

kuvilla ei auttanut torjumaan kaltaisuuden kokemuksia. Nopeasti

auttanut Kokkisotaa ja Kuorosotaa erottautumaan tavallisista ki-

muuttuva rintamatilanne pakotti toistuvasti ylittämään sen rajan,

sailuohjelmista.

jonka toisella puolella oli uskoteltu olevan vähemmän ihmismäisiä

Viihteen ohjelmakonseptissa »sota» lupaa kamppailua, jossa
syntyy oikeita uhreja ja voittajia. Viihteen varjolla jopa radion asia-

olentoja.
Jos sodan vertauskuvia halutaan soveltaa nykypäivään, joka ei

ohjelma voi pyrkiä samoille mediamarkkinoille kuin halvin mahdol-

ihan vailla väkivaltaa ole sekään, niin ehkä kaltaisuutta pi-

linen tv-formaatti. Esimerkiksi Anne Moilasen Yle1:lle toimittama

täisikin korostaa »rauhattomuutena». Ruman sodan

Tulta munille! esittää olevansa leikkisän militantissa puolustus-

toimittaja, sosiologi Sari Näre heittääkin ajatuksen,

vaiheessa »sukupuolten sodassa». Ohjelman meluisan huumorin

että oman aikamme kiireisyys ja epävarmuus muis-

katsotaan senkin sopivan kuviteltuun asemasotaan, jossa sota ver-

tuttavat tunnetasolla siviiliväestön kokemuksia

tautuu luonnonvoimaan ja biologisesti väistämättömiin kamppai-

sota-ajasta.

luihin sukupuolten välillä.
Kuten mediaoppaan esimerkeistä käy ilmi, sota on niin kaukai-

Näreen rinnastusta jatkaen olisi helppo puhua
myös »luokkasodasta». Onhan poikkeusoloista tul-

nen ja kaunisteltu käsite nykypäivän suomalaiselle, että siihen voi-

lut jälleen normaali järjestys sille yhteiskuntaluo-

daan viitata positiivisena asiantilana. Sota on välttämätöntä ja laji-

kalle, joka ei näy »voittajista» ja »menestyksestä» ker-

tyypillistä kamppailua kaikkialla ja kaikkien välillä.

tovissa otsikoissa – ja jonka siten ei katsota palvelevan

Suomalainen sotahistoria on sekin osaltaan edistänyt sodan
muuttumista historiaksi ja myyteiksi. Niiden väliltä ei välttämättä

valtakunnan asiaa.
Mutta Näreen artikkelissa olennaisempaa onkin se,

löydy nykypäivän ihmiselle tunnistettavaa kokemusta. Jahka vii-

miten epävarmuuden aikakausi traumatisoi lapset ja

meisetkin sotaveteraanit vaikenevat, sotaa voidaan pian muistella

nuoret. Kun aikuiset puhuvat tulevaisuudesta vain

ja simuloida kuin mitä tahansa urheilutapahtumaa.

kamppailun vertauskuvin, jossa kansakunta menestyy tai menehtyy, unohdetaan ne pienet henkilöt,

Onneksi nuoren polven historiatutkijat ovat herätelleet hiljattain

jotka sen tulevaisuuden perivät.

kiinnostusta sodankäynnin marginaaliin, kaikkien niiden kokemuksiin, jotka eivät osallistu varsinaiseen tappotyöhön.
»Miltä sota tuntuu? » kysyvät nuoren polven tutkijat nasevasti nimetyssä artikkelikokoelmassaan Ruma sota (2008). Vaikka
mihinkään paljastuksiin ei kirjassa pyritä, voi sodan outo arkisuus
sinänsä olla aiheena raflaavampi kuin karkureina ammuttujen lukumäärä. Arkisuus tarkoittaa sotaa omana maailmanaan, sukupolven
yhdistävänä kohtalona, johon on pakko sopeutua ja samastua.
Ruman sodan kirjoittajiin kuuluva Ville Kivimäki toteaa, että
asemasodassa oli helpompi samastua »muutaman kymmenen met-
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