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Pohjois-Karjala

»Pikku-berlusconien valtakunnassa» on paljon marginaalista mutta tärkeää kulttuuria ja kansalaistoimintaa,
josta ei maakunnan ulkopuolella, eikä aina sisälläkään,
tiedetä yhtään mitään. Kulttuurivihkot paikkaa nyt tätä
aukkoa ensimmäisessä maakuntateemassaan.
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Peña esittävät juurevaa
flamencotanssia. Kuva
Mervi Ahlroth.

Sivut 17–48.
Kannen kuva Noomi Ljungdell. Kuvan muokkaus Erik Bertell.
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R ita Da hl
Helsinkiläinen vapaa toimittaja
ja runoilija. Häneltä on
ilmestynyt runoteokset Kun
luulet olevasi yksin (2004) ja
Aforismien aika (2007).
Ve l i- M a t t i H u h t a
Helsinkiläinen kriitikko, esseisti
ja historianopettaja.
J a n t s o Jok e l i n
Tulimmaista kulttuuria
tulkitseva toimittaja, joka
uskoo peukalomatkustamisen,
minigolfin ja kahviloissa
kirjoittelun puhdistaviin
vaikutuksiin.
M a r i Luk k a r i
Politiikasta, kulttuurista sekä
Suomen ja muun Itä-Euroopan
historiasta kiinnostunut vapaa
kirjoittaja ja filosofian ylioppilas
Tampereelta. Rakastaa venäläistä kirjallisuutta ja kevättä.
U l f M odi n
Ruotsalaissyntyinen vapaa
kirjoittaja. Asunut Suomessa

m a k kon e n

1970-luvulla ja jälleen
vuodesta 2005.
H a n n u Nik l a nder
Karkkilalainen,
valtionpalkinnonkin (vuonna
1999) saanut kirjailija. Hänen
uusin romaaninsa Kuu jättää
jäljen ilmestyi viime syksynä.
Esko Py y luom a
Korsosta Kallioon kotiutunut
elokuvan, kirjallisuuden ja kaiken opiskelija.
K a t r i R i i h i va a r a
Vuosaarelainen yleisen kirjallisuustieteen opiskelija. Kirjallisuuteen, samoin kuin ihmisiin,
hän suhtautuu avoimesti mutta
kriittisesti vihaten lokerointia.
Jo on a s S ä n t t i
Turussa asuva kirjallisuuden
jatko-opiskelija, joka valmistelee
väitöskirjaa kanadalaisesta naiskirjallisuudesta.

www.samimakkonen.com

pä ä k i rjoi t us

Mari Lukkari

Aikamatka

kylmän sodan maailmaan

E

lettiin voitonpäivien aattoa. Toisen maailmansodan
päättymisestä oli kulunut yli puoli vuosisataa, ja
oli jokavuotisten juhlallisuuksien aika. Silti tuntui
kuin olisi palattu vuosikymmeniä ajassa taaksepäin.
Vuoden 2007 huhtikuussa Tallinnassa mellakoitiin.
Tunnelman levottomuus palautti monien mieleen itsenäistymistä edeltäneet rauhattomuudet. Nyt tapahtumapaikkana oli kuitenkin itsenäinen ja demokraattinen E U:n jäsenmaa, jonka pääkaupungin katukuvaa rikotut ja laudoitetut
ikkunat sekä katuja vartioivat ja valtionrauhaa turvaavat
suojeluskuntien kotipoliisijoukot hallitsivat.
Rauhan säilyttämiseksi Viro turvautui syiden selvittämisen sijaan seurausten kitkemiseen, mikä tarkoitti suojeluskuntien hätiin kutsumisen ohella demokratian kannalta kyseenalaisia keinoja. Kahtia revenneen virolaisväestön
mellakoinnin ehkäisemiseksi se pisti kieltolain voimaan ja
vetosi tekstiviestien kautta kansalaisiin, jotta nämä eivät
lähtisi mukaan levottomuuksiin.
myöskään Venäjän voimakas puuttuminen itsenäisen valtion sisäisiin asioihin. Viron toimien
voimakkaan kritisoimisen ja hallituksen ero- ja anteeksipyyntövaatimusten ohella se aloitti epävirallisen kauppaboikotin
ja kehotti kansalaisiaan olemaan ostamatta virolaisia tuotteita sekä provosoi näitä mellakointiin virolaisia vastaan.
Huhtikuun loppupuolella puhjennut kiista Tallinnan
Pronssisotilas-patsaan siirtämisestä kaatoi kylmää vettä näennäisen rauhanomaisen rinnakkaiselon päälle. Kauan aikaa pinnan alla kyteneitä asioita yleiseen tietoisuuteen nostanut patsaskiista toi muassaan seurauksia, joiden kanssa
saadaan taistella pitkään.
Parhaimmillaan historia toimii kansalaisyhteiskunnan
rakentajana ja yhdistäjänä. Jos se aiheuttaa kiistoja, on ongelma yhteiskunnassa. Virolla ja Venäjällä on yhteinen historia, mutta eri käsitys siitä. Venäjän historiankirjoituksella on tärkeä rooli kansan identiteetin määrittäjänä, ja nyt
Demokratiaa ei edistänyt

neuvostohistoriaa avoimesti loukannut Viro sai tuta entisen isäntänsä vihan. Patsaan siirrolla Viro tuli loukanneeksi myös maansa väheksyttyä venäläisvähemmistöä ja syvensi entisestään kansansa kahtiajakoa.
Viron hallitus ryhtyi neuvostopatsaan siirtoon omien
kansalaistensa etujen nimissä. Se halusi raivata kivuliaasta
neuvostomiehityksestä muistuttavan patsaan pois virolaisten pääkaupungin keskustasta. Omiaan puoltavan toimenpiteen hallitus onnistui ajoittamaan vähintäänkin provokatiivisesti voitonpäivän alle.
fasismin voiton ja suuren
isänmaallisen sodan loppumisen päivä on suuri juhla, jota tavattiin muistaa sotilaspatsasta kukittamalla. Siirtäessään sotilaspatsaan Viron hallitus repi juuriltaan vironvenäläisten itsetunnon symbolin ja osoitti vähemmistön paikan
maan hierarkiassa: se ei kuulu keskiöön.
Vironvenäläisten asema ei ole koko Viron itsenäisyyden
aikana ollut kehuttava, eikä väestön sulautumista ole tapahtunut. Sen sijaan Viroon neuvostoaikana pakkosiirroin
asutettu venäläisväestö saa edelleen käydä jatkuvaa taistelua asemansa ja oikeuksiensa puolesta. Rajanylitys synnyinseuduille takkuilee, töitä ei syntyperän tähden juuri ole,
kansalaisoikeudet ja -asema ontuvat. Hallituksen toimien
vuoksi edessä on taas uusi itsetutkiskelun paikka. Enää arvoasemasta ei ole epäselvyyttä.
Kolmasosalle Viron kansalaisista

kahden historiankäsitykseltään erilaisen valtion politiikan pelinappulaksi, vaikka Venäjä nousi juuri pienen ihmisen nimissä naapuriaan vastaan. Tässä tapauksessa pieni naapurimaa ei kuitenkaan
jäänyt taistelussaan yksin, vaan Naton ja E U:n nuori jäsen herätti horroksesta uinuneen liittouman: läntiset vallat asettuivat Venäjää vastaan. Näin patsaskiista jakoi Viron
ohella myös maailmanlaajuisia linjoja tavalla, jonka syvyyttä ja vaikutuksia voimme vain arvailla. •
Tavallinen kansalainen joutui

Sc i f i-t e k s t ejä h aus s a
Kulttuurivihkot hakee uutta scifi-kaunokirjallisuutta lehdessä julkaistavaksi. Tekstit voivat olla joko novelleja, muuta lyhytproosaa
tai runoutta. Myös sarjakuvia otetaan vastaan. Saapuneista teksteistä parhaat julkaistaan Kulttuurivihkojen numerossa 6/2007 (ei
siis vielä numerossa 4–5/2007, kuten viime numerossa kerrottiin),
jonka teemana on science fiction. Aineistoista ei anneta palautetta,
eikä postitse lähetettyä aineistoa palauteta, ellei mukana ole riittävin postimerkein varustettua palautuskuorta.
Tekstit tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen kaunokirjallisuus@kulttuurivihkot.fi tai tavalli-

sessa postissa osoitteeseen Kulttuurivihkot, kaunokirjallisuus / scifi,
Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki. Sarjakuvien toimitusosoite on turkka.ylinen@kulttuurivihkot.fi tai Kulttuurivihkot, sarjakuva / scifi, Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki.
Julkaistuista teksteistä ja sarjakuvista maksetaan pieni
tekijänoikeuskorvaus. Oikeudet säilyvät julkaisemisen jälkeen tekijällä. Julkaisemisen ehtona on, ettei tekstejä ole julkaistu eikä julkaista
muualla ennen Kulttuurivihkojen numeron 6/2007 ilmestymistä. Lehti
ilmestyy viikolla 48.
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Ryhtyykö kirjastoväki kapinaan?
Kirjastotyöntekijöiden palkat laahaavat jäljessä, vaikka uudet tietojärjestelmät ovat lisänneet
työn vaativuutta. Nyt kirjastoväki on päättänyt ruveta pitämään enemmän ääntä omasta
työstään. Lakkoasettakin väläytettiin vapun alla järjestetyssä seminaarissa.
Krohn

ja ammattijärjestöt ovat ryhtyneet kampanjoimaan kirjastotyöntekijöiden palkkauksen ja työn imagon
parantamiseksi. Taustalla on alan palkkojen huomattava jälkeenjääneisyys verrattuna muihin yhtä
korkeasti koulutettuihin ammattiryhmiin.
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskimääräisestä kuukausipalkasta naisvaltainen kirjastoala on jäljessä noin 800 euroa.
Ylemmän tutkinnon suorittaneiden joukossa ero
on yli 1 000 euroa. Suurin osa kirjastoalan työntekijöistä on ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita.
Kunta- ja valtiosektorilla esimerkiksi kirjastoavustajien kokonaisansioiden vaihteluväli on
1588–1707, kirjastovirkailijoiden 1767–1846 ja
kirjastonhoitajien 2046–2547 euroa.
Kirjastoväki pelkää, että heikko palkkaus johtaa tulevaisuudessa työvoimapulaan.
➤ Kirjastoalan aatteelliset seurat

Kampanjansa lähtölaukauksena järjestöt julkaisi-

vat huhtikuussa kirjastotyöstä kertovan esitteen
sekä järjestivät palkkaus- ja imagokysymyksiä
käsittelevän seminaarin Helsingin pääkirjastossa. Useat seminaarin puhujat pitivät ongelmana
sitä, että kirjastotyöhön yleisesti liitettävät mielikuvat eivät vastaa tämän päivän todellisuutta. Käyttäjät näkevät vain jäävuoren huipun siitä työstä, mitä kirjastoissa tehdään esimerkiksi
tietojärjestelmien parissa.
»Tietoammattilainen ymmärtää, arvioi ja hyödyntää tietovirtaa», määritteli kirjastohenkilöstön
työnkuvaa johtava tietoasiantuntija Pä i v i k k i
K a r h u l a Eduskunnan kirjastosta.
»Viime vuonna kävi ensimmäisen kerran niin,
että kirjastojen käyttö väheni, mutta virtuaalikäynnit samalla lisääntyivät. Se on suunta, johon mennään: virtuaalipalveluihin pitää satsata yhä enemmän», totesi Suomen kirjastoseuran
toiminnanjohtaja S i n i k k a S i p i l ä .
Neuvottelupäällikkö R i t va-H a n n a S a a r i
Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta arveli, että lainausmäärien vähentyminen ja esimerkiksi
tilaaja-tuottaja -malliin liittyvä tuottavuusvaatimusten kiristyminen voi olla vaarallinen yhtälö. Lainaustilastoista voi syntyä mielikuva, että
työn tarve vähenisi.
»Voi tulla henkilökunnan vähentämisvaatimuksia, tai uuden väen palkkaaminen voi tulla
vaikeammaksi. Tarvitaan henkilökunnan omaa
aktiivisuutta kaiken kirjastoissa tehtävän työn
esiintuomiseksi», Saari painotti.
Seminaarissa muistutettiin toisaalta myös, ettei kirjastotyön arvo ole kiinni uuden tekniikan
perässä juoksemisesta, vaan kirjasto on joka ta | K u l t t u u r i v i h k o t 3  / 2007

pauksessa keskeinen julkinen palvelu, jolle on
yhteiskunnassa suuri tarve.
puheenjohtaja, työministeriksi vastikään noussut Ta r j a C r on b e r g laski, että viiden prosentin palkankorotus
kirjastohenkilökunnalle maksaisi noin neljä miljoonaa euroa. Raha ei ole valtion budjetin mittakaavassa iso, mutta helpolla se ei ole saatavissa.
Mahdollisiksi osaratkaisuiksi listattiin tuloratkaisun tasa-arvoerä, työn vaativuuden arvioinnin kehittäminen palkkajärjestelmissä sekä tulospalkkaus. Lisäksi valtion tieteelle lupaamaan
lisärahoitukseen toivottiin korvamerkintää, jotta
osa siitä ohjattaisiin tieteellisten ja yliopistokirjastojen palkkauksen parantamiseen.
Edunvalvontaa vaikeuttaa se, että kirjastotyöntekijät ovat hajallaan useassa eri ammattijärjesKirjastoseuran hallituksen

tössä työnantajasta riippuen. Tätä hajanaisuutta
järjestöt nyt paikkaavat yhteisellä kampanjoinnillaan.
Lakkoasettakin väläytettiin. Asiamies S a t u
H e n t t on e n Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitosta muistutti, että vuoden 1986 Virkamiesliiton lakko tuotti tieteellisten kirjastojen
henkilökunnalle etuja.
»20 vuotta sitten ponnistuksin saadun edun
on aika syönyt. Lakkoakin kannattaa silti miettiä. Millä muulla me pärjäämme kuin joukkovoimalla?» Henttonen kyseli.
ei seminaarissa vielä ollut aistittavissa, mutta ehkäpä asia silti nytkähti eteenpäin. Paikalla olleet ammattijärjestöjen
edustajat lupasivat tehdä tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa kaiken voitavansa. •
Suuren kapinan henkeä

Lainausmä ärien vähentyminen ja tuottavuusva atimusten
kiristyminen voi olla va ar allinen yhtälö.

Kuva Erik Bertell.

teksti Elias

Ke sk i-A a s i a n
n a i sk i rja i l i joi ta
He l s i n k i i n

U n e s c o pa l k i t s i
P ol i t kov sk aja n

➤ Suomen PE N in naiskomitea järjestää Helsingissä

➤ Y K :n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö U N E S C O

18.–19.8. Keski-Aasian naiskirjailijakokouksen, jonne on
kutsuttu eturivin naiskirjailijoita Kirgistanista ja Kazakstanista. Yleisölle avoimessa kokouksessa kuullaan lisäksi
eurooppalaisten, aasialaisten ja afrikkalaisten naiskirjailijoiden alustuksia.
Kokouksen ohjelmaan sisältyy keskusteluja muun
muassa naiskirjailijoiden asemasta maailmassa yleisesti
ja Keski-Aasiassa erityisesti sekä kirgistanilaisesta dokumenttielokuvasta. Jälkimmäisen keskustelun yhteydessä
esitetään Helsinkiin saapuvan dokumenttiohjaajan ja runoilijan Da l m i r a Ti l e p b e rg e n ova n dokumentteja.
Kokouksen alustukset kootaan elokuussa ilmestyvään
antologiaan Kyltymätön uuni – naiskirjailijat ja sensuuri,
jonka julkaisee Suomen P E N ja kustantaa Like.

on palkinnut viime syksynä murhatun venäläistoimittaja
A n n a P o l i t kov s k a j a n Guillermo Cano -lehdistönvapauspalkinnollaan. Vuosittain sananvapauden päivänä 3.5. jaettava 25 000 dollarin palkinto myönnettiin nyt
ensimmäistä kertaa 10-vuotisen historiansa aikana postuumisti.
Politkovskaja »osoitti uskomatonta rohkeutta ja sitkeyttä Tšetšenian tapahtumien kirjaamisessa sen jälkeen,
kun koko maailma oli nostanut kätensä pystyyn tämän
konfliktin edessä», perusteli palkintoraadin puheenjohtaja K av i C h o n g k i t tavo r n . Raati koostui 14 riippumattomasta journalistista eri puolilta maailmaa.
Palkinto on nimetty kolumbialaisen sanomalehtikustantajan G u i l l e r m o C a n o n mukaan, joka murhattiin
20 vuotta sitten hänen kritisoituaan paikallisten huumeparonien toimintaa.

■ Kirjailijakokouksen ohjelma: http://pen.kaapeli.fi/?p=31

Politkovskaja osoitti uskomatonta rohkeutta ja sitkeyttä Tšetšenian tapahtumien kirjaamisessa.

K ä ä n täj i e n va lt ion pa l k i n t o
M at t i Ro s s i l l e

Matti Rossi. Kuva Helinä Kuusela.

➤ Valtion kirjallisuustoimikunta on myöntänyt tämänvuotisen kääntäjien

valtionpalkinnon Kulttuurivihkojen entiselle päätoimittajalle, kirjailija ja kääntäjä M at t i R o s s i l l e . Kulttuuriministeri St e fa n Wa l l i n luovutti 15 000
euron arvoisen palkinnon hänelle 8.5. Helsingissä. Samalla jaettiin myös vastaavan suuruinen kirjallisuuden valtionpalkinto, jonka sai kirjailija J a r i J ä rvelä.
Palkinnon perusteluissa kiitetään Rossin mittavaa ja monipuolista uraa erikielisen runouden ja proosan suomentajana. Hänen lukuisista käännöstöistään mainitaan G a b r i e l G a rc í a M a r q u e z i n Sadan vuoden yksinäisyys
ja F e d e r i c o G a rc i a L o rc a n Andalusian runoja.
Erityisesti kirjallisuustoimikunta nostaa esiin Rossin viimeaikaisen uurastuksen Wi l l i a m S h a k e s p e a r e n näytelmien parissa. W S OY :n Shakespeare-sarjassa on tähän saakka ilmestynyt seitsemän Rossin käännöstä, ja
lisää on tulossa. Rossin käännöksiä pidetään koko W S OY :n Shakespeare-projektin kivijalkana.
»Hänellä on varma rytmitaju, joka saa tekstin pysymään koossa, ja hänen
käännöksissään näytelmällisyys ja kirjallisen kääntämisen tarkkuusvaatimukset yhdistyvät oivallisesti. Shakespearen näytelmien aarreaitta on saanut Matti Rossista mestarillisen tulkitsijan», kirjallisuustoimikunta toteaa.
Viime syksynä Rossi sai W S OY :n Kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon
niin ikään ansioistaan Shakespearen suomentajana.
Rossi toimi Kulttuurivihkojen päätoimittajana vuosina 1978–1979.
Kulttuurivihkojen numerossa 4–5/2005 julkaistiin julkisuutta kaihtavan kirjailijan harvinainen haastattelu.
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Uraaniuhka ei ole ohi
Uraanikaivokset ovat turmelleet ympäristöä ja vaarantaneet ihmisten terveyden
ja elinkeinot eri puolilla maailmaa. Nyt sama saattaa olla edessä Suomessakin,
mikäli ylikansallisten kaivosyhtiöiden suunnitelmien annetaan edetä.
teksti Elias

Krohn

➤ Uraanin hinta on maailmalla kovassa nousussa

uraanivarojen huvetessa, ja suuret kaivosyhtiöt
havittelevat siksi Suomestakin valtauksia uraaninetsintään. Kauppa- ja teollisuusministeriö
on hyväksynyt kaksi valtaushakemusta, toisen
Pohjois-Karjalaan Enon ja Kontiolahden alueelle, toinen Kuusamoon. Sen sijaan Itä-Uudellemaalle tehdyt hakemukset on hylätty niiden
»puutteellisuuteen» vedoten.
Ydinvoimaa ja uraaninlouhintaa vastustavat
kansalaisliikkeet järjestivät Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuosipäivänä 26.4. Helsingissä seminaarin, jossa kartoitettiin uraanikamppailun tilannetta.
»Taistelu on kannattanut. Lupia on kaatunut
ja lupaehtoja on tiukennettu», totesi seminaarissa puhunut Ta pa n i Ve i s t ol a Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Kansalaisjärjestöissä pidetään selvänä, että ItäUudenmaan valtaushakemusten hylkäämiseen
eduskuntavaalien alla vaikutti keskeisesti laajan
kansanliikkeen painostus ja alueen ihmisten yksituumaisuus, vaikka ministeriö ei tätä halua myöntääkään. Itä-Uudellamaalla pelätään kuitenkin,
että uusia hakemuksia on vielä tulossa.
Harvaan asutuilla seuduilla hankkeiden vastustaminen on ruuhka-Suomeakin haastavampaa.
Useita valtaushakemuksia tehnyttä Namura Oy:
tä edustanut Ton i E e r o l a totesi seminaarissa
suoraan, että yhtiö välttää »asuttuja alueita» ja Etelä-Suomea ja hakee »syrjäseutuja, joissa etsinnän
haitat minimoitaisiin». Maan eri osien asukkaat
ovat siis tässä mielessä eriarvoisessa asemassa.
Uraanihankkeiden vastustajien keskeisenä vaati-

muksena on vanhan, 1950-luvulta peräisin olevan kaivoslain uudistaminen. Tällä hetkellä laki antaa malminetsijöille lähes vapaat kädet, oli
kyse mistä mineraalista tahansa.
Uusi hallitus lupaa ohjelmassaan uudistaa kaivoslakia »siten, että siinä toisaalta otetaan huomioon ympäristönäkökohtien, kansalaisten perusoikeuksien ja elinolojen turvaaminen, kuntien
vaikutusmahdollisuudet sekä maanomistajan oikeudet ja toisaalta varmistetaan edellytykset malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämiselle.»
»Tasapainoisen, kaikkia tyydyttävän normiston rakentaminen tulee olemaan erittäin suuri haaste», totesi seminaarissa kauppa- ja teollisuusministeriön kaivosylitarkastaja P e k k a
S u o me l a .
Suomelan mukaan ministeriön linja on tällä
hetkellä se, että »uraanivaltauksia voidaan myöntää, kunhan on hyvä ja vaatimukset täyttävä hakemus».
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Pohjois-Karjalan uraanivaltausten vastaisen liik-

keen aktiivi Tu o m o To r m u l a i n e n luonnehti kaivoshankkeita ja ydinvoimaa riskiensä
vuoksi »käänteiseksi kestolotoksi». »Sanotaan,
että uraanikaivos on aivan tavallinen kaivos,
mutta esimerkit puhuvat muuta.»
Tästä todisti seminaarissa intialainen kansalaisaktivisti Da y a m a n i B a r l a , joka kertoi paikallisen alkuperäisväestön asuinalueelle 1960-luvulla rakennetusta uraanikaivoksesta. Asukkaiden
terveystilanne on nyt surkea uraaninlouhinnan
aiheuttaman säteilyn ja myrkkyjen vuoksi.
»45 prosenttia naisista kärsii keskenmenoista.
Lapset kuolevat, ja useimmista heistä tulee fyysisesti ja henkisesti vammaisia. Kukaan ei halua
mennä naimisiin näiltä alueilta kotoisin olevien
tyttöjen kanssa.»
Malawilainen R e i n f o r d M wa n g o n d e
taas kertoi australialaisten kaivosyhtiöiden suunnitelmista avata uraanikaivoksia Malawiin. Yhtiöt
ovat hänen mukaansa perustamassa kaivoksia köyhille seuduille, joissa ihmiset eivät ole tietoisia kaivostoiminnan vaaroista. Näin ne riistävät ihmisten

perusoikeuksia puhtaaseen elinympäristöön.
Ympäristön vakavasta saastumisesta uraanikaivosten vuoksi on esimerkkejä myös kehittyneemmän ympäristölainsäädännön maissa, kuten
Ranskassa, Espanjassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Riskejä ovat muun muassa radioaktiivisten aineiden joutuminen pohjaveteen, louhintajätealtaiden pettäminen, radioaktiivisen pölyn
leviäminen sekä radon-päästöt ilmaan. Kaivosten jäte, jota kertyy kymmeniätuhansia kertoja
enemmän kuin itse uraania, säilyy vaarallisen
radioaktiivisena satojatuhansia vuosia.
Kauppa- ja teollisuusministeri (nykyinen elinkeinoministeri) M au r i P e k k a r i n e n on sanonut, että suomalaisilla on moraalinen velvollisuus
hyväksyä uraanikaivokset omaan maahansa, mikäli tänne rakennetaan lisää ydinvoimaa. Tuomo
Tormulaisen käsitys moraalista on toinen:
»Minusta meillä on moraalinen velvollisuus
vastustaa ydinvoimaa, jotta elinympäristöt täällä ja koko maailmassa säilyisivät.» •
■ Aiheesta lisää sivuilla 24–26.

K aivoksissa synty vä jäte säily y va ar allisen
r adioaktiivisena satojatuhansia vuosia.

Uraaninetsintähankkeet
ovat synnyttäneet
laajaa vastarintaa eri
puolilla Suomea. Kuva
kaivoksia vastustavien
kansalaisliikkeiden
valtakunnallisesta
seminaarista viime elokuulta.

Opera buffan
onnistunut paluu
Improah! -ryhmän oopperoissa ei pönötetä, vaan puhutaan murteita,
näytetään kieltä, harrastetaan itsetyydytystä ja ulvotaan aarioiden päälle.
teksti Rita

Dahl
➤ Viisi sopraanoa ja pianisti kirjoit-

Ann-Marie Heino (Carmen)
ja Sofia Wilkman (pianisti)
Improah-ryhmän Kuusi
sopranoa -esityksessä. Kuva
Andrei Cherbakov-Parland.

tivat oopperakirjallisuuden kerralla uusiksi Improah! -ryhmän neljässä
esityksessä teatteri Avoimissa Ovissa
Helsingissä toukokuussa.
M i k a e l H a s á n i n ja M a rt i n a R o o s i n ohjaamat esitykset olivat
uudenlaista opera buffaa (koomista
oopperaa), johon viittasivat laulajien
käyttämät naamiotkin. Keskeistä ei ollut niinkään juoni kuin vahvasti karrikoidut roolihahmot ja koko oopperamusiikin parodiointi postmodernissa
hengessä heidän kauttaan. Jokainen
henkilöistä etsi joko rakkautta tai parempaa elämää. Ylevästä tuli alhaista,
oopperasta kansan viihdettä. Oopperamainen pönötys oli karsittu huumorilla pois.
J u l i a S i to m a n i e m i esitti kreiviä puhelimen äärellä odottavaa kreivitär Almavivaa M oz a rt i n Figaron
häistä, M i a H e i k k i n e n Lindoroon
ihastunutta Rosinaa R o s s i n i n Sevillan parturista, A n n a Ko i v u l a
muun muassa Kauniaisten presidenttiydestä haaveilevaa koirapalvelija Adèlea St r au s s i n operetista Lepakko, S a n n a H e i k k i n e n Violettaa
Ve r d i n oopperasta La Traviata ja
A n n - M a r i e H e i n o hiphopia harrastavaksi teinipissikseksi muutettua
Carmenia, joka keskittyi lähinnä sotkemaan muiden suhdekuvioita.
Aarioista ja dialogista oli karsittu
turha arvokkuus pois sekoittamalla alkukieleen milloin mitäkin muita vieraita ja kotimaisia kieliä, Lapin murrettakin. Perinteisen oopperan arvokkuutta
horjutettiin myös näyttämällä kieltä,
harrastamalla itsetyydytystä näyttämöllä ja ulvomalla aarioiden päälle. Lopussa kuultiin myös kokonaisia aarioita
ja hallittua yhteislaulua. Lauloipa pissis-Carmenkin lopulta sen kuuluisan
aariansa – ja upeasti lauloikin.
Esityksessä yhdistyivät näyttämöllinen osaaminen, hallittu lauluilmaisu ja
energinen lavatyöskentely kantavaan
ideaan – oopperan ylevyyden kyseenalaistamiseen. Onko liian rohkeaa toivoa, että vastaavaa kyseenalaistamista
harrastettaisiin joskus Kansallisoopperan lavalla? •
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Rikkaat kiinalaiset tahtovat ison perheen
Kiina noudattaa yhä yhden lapsen politiikkaa, mutta rahalla lapsikatraan kasvattaminen kyllä onnistuu.
teksti Antoaneta

Bezlova

■ Peking (Inter Press Service)
➤ Kiina ryhtyi 1970-luvulla suitsi-

maan väestönkasvua yhden lapsen politiikalla, jonka rikkojille määrättiin
sakkorangaistus. Rikkaat maksavat nyt
iloisina »etuoikeudestaan» hankkia
useampia lapsia.
Sakkosumma vaihtelee alueittain.
Etelän vauraassa Guangdongin maakunnassa se voi nousta 200 000 juaniin (noin 19 000 euroon) lasta kohti.
Lehtien mukaan eräs guangdongilainen perhe maksoi 780 000 juania
(noin 70 000 euroa) voidakseen hankkia useita lapsia.
Joka kymmenes hyvätuloinen per-

he haluaa jo kolme lasta, koska vaurauteen ja onnellisuuteen kuuluu perinteisen käsityksen mukaan suuri perhe,
Kiinan väestö- ja perheasioita johtava
Z h a n g We i q i n g varoitti hiljan.
Viranomaisten mukaan kehitys
luo uhkan, että syntyvyys karkaa uudelleen käsistä 1,3 miljardin asukkaan
maassa. Hallitus on luvannut, ettei väkiluku ylitä 1,36 miljardia ennen vuotta 2010 eikä 1,45 miljardia ennen vuotta 2020.
Tiukimpienkin sääntöjen mureneminen rahan ja vallan edessä on herättänyt närää Kiinassa, jossa rikkaiden ja köyhien välinen elintasokuilu

I
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siaaliapua synnytystä varten pelätessään rangaistusta useamman lapsen
hankkimisesta. Siksi he synnyttävät kotona tai halvoilla ja huonotasoisilla yksityisklinikoilla», hän selitti.
Viime vuosikymmenillä Kiinan yhden lapsen politiikkaa on ulkomailla arvosteltu pakkoaborteista sekä
sääntöä rikkoneisiin perheisiin kohdistetuista rangaistuksista, joihin kuuluvat työpaikan menetys, sakot ja sterilisointi.
Kiina väljensi sääntöä hiukan 1990luvun puolivälissä: eräille maaseudun
perheille sallittiin toinen lapsi, jos ensimmäinen oli tyttö tai vammainen. •

Ke sk us t e lu
pa l s ta avat t u

Kirahvi houreessa

➤ Kulttuurivihkojen verkkosivuille on
avattu keskustelupalsta.
Palstalle kirjoittaminen vaatii
rekisteröitymisen. Keskustelua valvoo
lehden toimitus. Nimimerkkien käyttö
on sallittua, mutta loukkauksien
laukominen sellaisten takaa luonnollisesti kiellettyä.
Keskustelun ohella julkaistaan
lyhyitä uutissähkeitä ja tapahtumatietoja esimerkiksi seminaareista ja
kulttuuritapahtumista. Myös käyttäjät

Kuva Emil Bertell.

lkeä Salametsästäjä pilasi savannin
elämää. Se eksytti mehiläiset, likasi
veden sekä maaperän ja tappoi eläimet.
Ilkeä Salametsästäjä lisäsi auringon lämpötilaa ja teki raikkaasta tuulesta haisevan ja katkuisen.
Kirahvin pää alkoi olla kipeä ja sen
elämä maistui yhtä elohopeanmakuiselta kuin juomavesi. Edes vallankumous ei
enää kiinnostanut.
Puolueen oli vallannut ääliömäisten
petturi-paviaanien fraktio ja jopa puolueen kulttuurieläinjärjestössä muutama lipevä eläkeikäinen pahkasika oli juonitellut Kirahvin syrjään.
Kirahvi rupesi katselemaan viidakon
reunalla riippuvia puita. Hän voisi tehdä
historiaa tekemällä itsemurhan. Olihan
muuan lukija betonibunkkerien maasta
ehdottanut, että Kirahvi pitäisi hätäteurastaa. Se näkikin köyden laskeutuvan
itseään kohden.
Köysi olikin sihisevä käärme.
»Osda hyvä veli nappi, se vie tuskan ja
tuo ilon.»
Kirahvi maksoi käärmeelle kolmekymmentä hopearahaa ja kavalsi itsensä.
Ensiksi savupilvi räjähti ja punaiset
kirahvit tanssivat sen ympärillä.
Sitten se sai mangojäätelöä ja pistaaseja. Kuollut meri muuttui eläväksi ja
kampelat saivat siivet.
Kirahvi sammui siihen paikkaan. •

jatkuvasti jyrkentyy. Kiinan nuorison
päivälehden nettikyselyssä 60 prosenttia vastaajista piti epäoikeudenmukaisena sitä, että lapsikatrasta voi
kasvattaa rahalla. Englanninkielisen
China Daily -lehden mukaan yhden
lapsen sääntöä rikkovat taas tuntevat jopa ylpeyttä varakkuuden suomasta oletetusta ylemmyydestään ja
houkuttelevat muita seuraamaan esimerkkiään.
Apulaisterveysministeri Jiang Zuojun muistutti hiljan, että köyhäkin äiti
voi haluta useita lapsia, mutta hän joutuu hankkimaan ne henkensä kaupalla.
»Jotkut naiset eivät uskalla anoa so-

voivat lisätä tapahtumatietoja.
Useimpiin keskustelualueisiin pääsee tutustumaan suoraan, mutta osa
alueista näkyy vain rekisteröityneille
käyttäjille. Rekisteröityminen on
ilmaista eikä vaadi lehden tilaamista.
Palstaa kehitetään lukijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
■ http://www.kulttuurivihkot.fi

E l ok u va n u r k k a

Eero Hirvenoja

Fiktion ja faktan
rajamailla
Elokuva on »elämää suurempi» taidemuoto
siinäkin mielessä, että puhtaasti fiktiiviset
elokuvat ovat usein mielenkiintoisempia
kuin sellaiset, jotka perustuvat todellisiin
tapahtumiin. Miten pärjäävät Kulttuurivihkojen
arvioinnissa Danny Boylen ja David Lynchin
»korkealentoiset» uutuudet, ja toisaalta
tosielämän rikoksia paikoin dokumentaarisen
tarkasti rekonstruoivat draamatuotannot?
ruotsalaiset
päättävät tehdä avaruusmatkan aurinkoon yöllä, jotta heidän aluksensa ei sulaisi kuumuudessa. Da n n y
B oy l e n ohjaamassa tieteiskuvitelmassa Sunshine kohti aurinkoa matkaa avaruusalus Icarus II:n kahdeksanhenkinen miehistö tehtävänään
estää tähden sammuminen. Pääosin
Lontoossa studio-olosuhteissa kuvatussa elokuvassa keskiöön nousevat ryhmän sisäiset jännitteet ja
klaustrofobinen tunnelma. Mutkia
matkaan tuo myös salaperäinen yhdeksäs matkustaja.
Sunshine on velkaa lukuisille scifi-elokuville 2001: Avaruusseikkailusta ja Alienista lähtien, mutta Boyle
on onnistunut rakentamaan aineksista toimivan kokonaisuuden. Elokuva ei ole vain erikoistehosteita ja
toimintaa, vaan mukana on myös
ekologista sanomaa ja jopa uskonnollis-filosofista pohdintaa. Tieteellisistä epäloogisuuksistaan huolimatta Sunshine on paremman puutteessa
hyvinkin kuluvan vuosituhannen
onnistunein tieteiselokuva.
Perinteiseen elokuvakerrontaan
tottuneet katsojat ovat aina karsastaneet Dav i d Ly n c h i n elokuvia niiden »outouden» vuoksi. Niiden tapahtumat ja henkilöhahmot
tuntuvat olevan kuin toisesta maailmasta, vaikka eivät (lukuun ottamatta Dyyniä, 1984) varsinaista
science fictionia edustakaan.
Ilman valmista käsikirjoitusta
aloitettu ja digikameralla kuvattu
Inland Empire kertoo Mulholland
Driven (2001) tavoin elokuvateollisuudessa työskentelevistä ihmisistä,
➤ Vanhassa vitsissä
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minkä lisäksi sen henkilögalleriaan
kuuluu prostituoituja, sirkuslaisia ja
eksentrisiä naapureita. Jollain kierolla tavalla tähän kaikkeen liittyy
Lynchin erikoinen mieltymys jänis
asuisiin ihmisiin. Elokuvassa saattaa olla kyse mielen järkkymisestä ja
jakautuneesta persoonallisuudesta,
toisaalta mustasukkaisuudesta. Tapahtumien selittäminen uneksi tai
mielikuvitukseksi lienee sen sijaan
liian helppo vaihtoehto. Inland Empiresta voidaan varmuudella sanoa
vain sen olevan mieleenpainuva elokuvaelämys, ja että L au r a D e rn i n näyttelijäsuoritus on poikkeuksellisen intensiivinen.
Lynch on joka tapauksessa kohotettu elokuvatekijänä sellaiseen asemaan, että hän voi nykyään tehdä
periaatteessa mitä tahansa, ja silti
osa katsojista on valmis pitämään
lopputulosta mestarillisena. Tietyssä
mielessä tämä omaperäinen taiteilija
asettuu ikään kuin arvostelun yläpuolelle, mikä on tietenkin ongelmallinen ja jopa huolestuttava tilanne (itse)kritiikin kannalta.
Viime aikoina Hollywoodissa on teh-

ty useita elokuvia maan lähihistoriassa suurta mediahuomiota osakseen
saaneista rikoksista. Sen verran kuivakoita nämä »docudraamat» yleensä ovat, että niiden sijasta katsoisi
mieluummin vaikka hyvin tehdyn
tv-dokumentin.
Fiktiivisellä sarjamurhaajatarinalla Seitsemän (1995) läpimurtonsa tehneen Dav i d F i n c h e r i n kaksi
viimeisintä elokuvaa ovat olleet pettymyksiä. Niistä tuoreempi, Zodiac,

David Lynch – Inland Empire.

Danny Boyle – Sunshine.

Lynch voi tehdä mitä tahansa,
ja silti osa k atsojista on valmis pitämä än
lopputulosta mestarillisena.

kertoo 1960-luvun Kaliforniassa pakokauhua herättäneestä murhaajasta. Poliisin jäädessä neuvottomaksi juttua lähtee penkomaan J a k e
Gy l l e n h a a l i n esittämä sanomalehtipiirtäjä. Vaikka elokuvassa
esitetään vahva epäily tappajan henkilöllisyydestä, ovat veriteot edelleen selvittämättä. Tarinan viehätys
lienee juuri tässä salaperäisyydessä;
samasta syystähän esimerkiksi Viiltäjä-Jack on kiinnostanut lukuisia
elokuvantekijöitä.
Tunnetun elokuvapariskunnan
vähemmän kyvykkään pojan Nic k
C a s s av e t e s i n ohjaama Alpha
Dog valottaa kaikkien aikojen nuorimpana FBI :n etsityimpien henkilöiden listalle joutuneen J e s s e
J a me s H o l ly w o odi n tarinaa.
Vuosituhannen vaihteessa tämä parikymppinen pikkurikollinen kidnappasi kavereidensa avustuksella varakkaan juutalaisperheen teinipojan,

jonka he myöhemmin surmasivat.
Voi vain ihmetellä, miksi juuri tämä rikos herätti niin paljon huomiota maassa, jossa murhatilastot ovat
muutenkin huippuluokkaa. Todennäköisesti siksi, että uhri oli kotoisin paremmista piireistä eikä jonkin
köyhän vähemmistön edustaja.
Vedätys on puolestaan jälleen yksi keskinkertainen tuotos ruotsalais
ohjaaja L a s s e H a l l s t r ö m i n
Hollywood-uralla. Siinä kerrotaan
C l i f f o r d I r v i n g i s t a , joka
kirjoitti 1970-luvun alussa kohumiljonääri H o wa r d H u g h e s i n väärennetyn elämäkerran. Tarina pohjautuu huijauksen paljastuttua
vankilaan runsaaksi vuodeksi passitetun Irvingin omaan teokseen.
R ic h a r d G e r e tekee pääosassa
kaiken kaikkiaan yhden parhaista
rooleistaan kirjailijana, joka ei lopulta itsekään osannut tehdä eroa toden
ja keksityn välillä. •

N ä kök u l m a

Jarkko Uro

Saatana puhuu Derridasta
Saatana pukeutuu Pradaan, mutta kun muotiluomukset riisutaan,
löytyy kuoren alta ajatuksen valon väsymätön kantaja.

T

iedemaailmaa ja muotimaailmaa pidetään toistensa vastakohtina. Toinen
suuntautuu totuuden, järjen ja ajattelun
nöyrään palvelemiseen, kun taas toinen
tekee rahaa pinnallisuudella. Käsitys on jokseenkin harhaanjohtava.
Sekä tiedemaailma että muotiala korventavat
työntekijöitä. Ajatus unelmatyöstä ja sen eteen
kärsimisestä on läsnä molemmilla aloilla. Siinä missä muotimaailma luo pohjan kauneudesta kilpailemiselle, antaa tiedemaailma perustan
älykkyydellä pätemiselle.
Elokuva Paholainen pukeutuu Pradaan (2006)
valaisee muotimaailman helvettiä. Nuori journalisti Andrea Sachs (A n n e H at h awa y) on hyvillä
arvosanoilla valmistunut opiskelija, joka muuttaa
New Yorkiin mielenkiintoisten työpaikkojen perässä. Työn löytäminen tuottaa kuitenkin ongelmia.
Lopulta hän pääsee kuuluisan muotilehti Runwayn
leipiin. Andreasta tulee päätoimittaja Miranda
Priestlyn (M e r y l St r eep) avustaja.
Avustajan työ ei ole sitä, mitä palkittu opiskelija oli työelämältä toivonut. Andrea joutuu sietämään Mirandan loputtomia oikkuja. Miranda
imee työntekijöistään kaiken irti eikä anna heille
mitään takaisin. Paitsi tietysti mahdollisuuden
työskennellä muotimaailman ytimessä.
Muotimaailman tavoin yliopisto ei tarjoa opiskelijoille ja työntekijöille muuta kuin mahdollisuuden kuulua arvostettuun yhteisöön – ja tietysti kasvavan työvuoren, turvattomuuden tunteen
ja jatkuvan tarpeen kilpailla.
Andrea suhtautuu muotiteollisuuteen varauksellisesti. Hän huvittuu Mirandan valitessa kahdesta melkein samanvärisestä
vyöstä sitä oikeaa.
Hetkinen? Eivätkö monet yliopistotutkimukset tunnu maallikosta yhtä merkityksettömiltä?
Miten esimerkiksi Ranskan kielen sana différence
ja D e r r i d a n différance eroavat? Typerä kysymys. Eihän différance ole sana eikä käsite, vaan
läsnäoloa ja viivyttämistä, tilallistumista.

Tutkijoille käsitteiden sisällöt ovat tärkeitä. Jos
nuori opiskelija erehtyy pilkkaamaan lähilukua,
törmää hän varmasti oikaisevaan ivaan. Myös Andreaa ojennetaan. Miranda kertoo tylysti, kuinka Andrea ei ymmärrä kuinka paljon rahaa värivalinnoilla muotimaailmassa tehdään.

Työpaikkakiusattu Andrea yrittää lopulta etsiä hy-

väksyntää työtoveri Nigelilta (St a n l e y Tu c c i). Mutta sympatiaa ei muotimaailmassa heru
itkemällä! Nigel huomauttaa, että kuka tahansa ottaisi työpaikkasi tuosta vaan. Eikä Andrea
edes välitä, millaisia vaatesuunnittelijalegendoja
Runwayn käytäviä pitkin on kävellyt: O s c a r
d e l a R e n t a , R o y H a l s t on Fr o w ic k
ja K a r l L a g e r f e l d. He loivat jotain taidetta suurempaa. Heidän teoksensa nimittäin elävät jokaisen ihmisen arjessa.
Miten sitten yliopistolaisten jatkuvaan kitinään pitäisi suhtautua? Nigelin opetus heille on
selvä. Professorit! Tutkijat! Opiskelijat! Lopettakaa ruikutus! On etuoikeus työskennellä yliopistolla. Ajatelkaa millaisia suurmiehiä yliopiston
käytäviä pitkin on kävellyt: G e o r g H e n r i k
von Wr ig h t, P e n t t i S a a r i ko s k i ja A . I .
Wi r t a n e n. Nämä kunnioitetut älyköt loivat
jotain totuutta suurempaa. Me nimittäin elämme heidän tutkimustuloksiensa ja käsitteidensä
läpäisemässä maailmassa.
kiehuu kuin hornan
kattilassa? Kuka sohii hiilihangollaan yliopistoa?
Ovatko kyseessä talouden käsitteet, jotka rakensivat yliopiston alle helvetin kaikkine kerroksineen? Vai onko vanha vihtahousu naamioitunut
itsensä työhön kyllästyneeksi professoriksi?
Kaikki nämä syyt peittävät todellisen ongelman. Saatanallisinta on kutsumus. Se saa yliopistolaisen kärsimään kaikki kohtalon oikut
ja käymään viimeisillä voimilla tuskain merta vastaan.
Kun uupunut yliopistolainen löntystää Tampereen Kirjastonpuistoon ja ohittaa kutsumuksen
siunaaman A l e k s i s K i v e n patsaan, on hänen
paras sylkeä nopeasti olkansa yli. Siunaus on pelkkää itsepetosta, joka paljastaa luonteensa vasta
kuolinvuoteella. Ajatelkaa vaikka Kiven viimeisiä
sanoja: »Minä elän!» Jättäkää siis syntiset muistiinpanovälineet Kiven jalkoihin, ja luopukaa tiedon
kruunusta. Vielä voitte pelastaa sielunne.
Miksi sitten yliopistossa

Elokuvan alussa

Jarkko Uro on sukupuolen filosofiaan
perehtynyt kolumnisti ja vapaa
toimittaja. Hänen pro gradu -työnsä
Helinä-keijun viisaus on julkaistu
kirjana. Kuva Tiina Pokkinen.

Professorit! Tutkijat! Opiskelijat! Lopettakaa ruikutus! On etuoikeus työskennellä yliopistolla.
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Apenniinien
kaupunkivaltiossa

Euroopan unioniin kuulumaton San Marino Italian keskellä on esimerkki
päättäväisestä tasavaltalaisesta politiikasta ja hyvästä lähidemokratiasta. Mussolinin
diktatuurinkin aikana maa piti pintansa ja jopa vastaanotti tuhansia pakolaisia Italiasta.
Turistille San Marino tarjoaa jyrkkiä kävelymaastoja, lukuisia museoita ja näyttelyitä,
postimerkkejä ja muita keräilyharvinaisuuksia ja myös luonnonsuojelualueita.
teksti Hannu

E

Niklander | kuvitus Vesa Sammalisto

uroopan kääpiövaltioista kiintoisimpia on kokonaan
Italian sisällä sijaitseva San Marinon tasavalta. Vuoristomaan korkein huippu Monte Titano kohoaa
750 metriä meren yläpuolelle. Korkeusero on jyrkkä,
Adrianmerelle ei linnuntietä kerry matkaa kuin kymmenkunta kilometriä, ja siitäkin suuri osa on rannikkotasankoa.
Lähin iso kaupunki Italian puolella on Rìmini. Linja-automatka kestää vajaan tunnin, siinä ehdin saada tuntuman
keski-italialaiseen maaseutuun. Sumu ei satu vaivaamaan,
nyt erottuu uljaita vuoristonäkymiä ja hymyileviä niittymaisemia.
Reitin varrella on mäen rinteeseen ahdettu mitä harrastelijamaisimmin koottu ilmailumuseo, jonka kokoelmissa pilkottaa aika kiinnostavia lentokoneita, siviili- ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja, lännestä ja idästä ja etenkin Italiasta, joka
on perinteinen korkean lentoteknologian maa ja maailman
johtavia aseviejiä.
San Marinoon saapumista en juuri huomaa sen enempää
kuin jonkin lääninrajan ylitystä. Tasavallan pinta-ala on 61
neliökilometriä. Muutaman kymmenen tuhannen asukkaan
maassa on useita keskuksia, mutta ymmärrettävästi yleensä
suunnataan Titano-vuoren rinteessä sijaitsevaan pääkaupunkiin. Matkan varrelta Borgo Maggioresta sinne pääsee myös
köysiradalla. Tällöin voi tutustua pieneen, mutta huolella ja
rakkaudella vaalittuun luonnonhistorialliseen museoon sekä
iloita kahviloiden ja ruokaloiden hiukan pääkaupunkia huokeammista hinnoista.
San Marino lasketaan Andorran, Liechtensteinin, Monacon ja Vatikaanin ohella Euroopan kääpiövaltioihin. Hieman
isommat Malta ja Luxemburg ovat tässä katsannossa rajatapauksia, joita ei aina mainita. Maltaa lukuun ottamatta olen
yhden tai useamman kerran vieraillut näissä kaikissa.
Näkemykseni ovat turistin mietteitä, mutta ehkeivät aivan vailla totuutta. Monaco vaikuttaa eliittislummilta, jossa kumminkin on erinomainen kaktustarha eikä läheskään
kaikkialla niin kallista kuin luulisi. Luxemburg on historian
kuriositeetteja, yhä vähäisemmäksi kuroutunut valtakunta,
joka tavallaan Euroopan hiili- ja teräsunionin avulla rakensi
ympärilleen E U:n. Oikeastaan tämän päivän Euroopan unio-

ni on historialtaan Luxemburgin suurvaltavaihetta. Saksan- ja
ranskankielisenä maana se jos mikään edustaa läntisen Euroopan ydintä. Liechtensteinissa saa vaikutelman siitä, millaista
Sveitsissä olisi, jos Sveitsi olisi steriili ja kallis. Liechtenstein
myös on se Euroopan maa, jossa perinnöllisellä monarkilla
nykyään on eniten valtaa. Vatikaani eli Kirkkovaltio eli virallisimmin Pyhä istuin taas on kääpiösupervalta ja Euroopan
lilliputeista se totalitaarinen maa, jossa matkailijan askeleita
tarkimmin valvotaan ja jossa on ylivoimaisesti eniten kiellettyjä paikkoja. Andorra puolestaan on kansallisvaltio, yhä
nykyäänkin ainoa itsenäinen maa, jossa katalaani on virallinen pääkieli, ja niin se oli silloinkin, kun kieltä aivan vieressä Fr a nc on Espanjassa vainottiin.
Vapauden haaveita ja työväen aatteita

San Marinon historia juontuu keskiajalta vuodesta 885. Italian maakuntien Emilia-Romagnan ja Marchen väliin jäänyt San Marino pysyi Paavin suojeluksessa aina itsenäisenä,
ilmankos kaupunkivaltion keskeinen myyttinen hahmo on
vapauden jumalatar Libertas. Osittain itsenäisyys on johtunut siitä, ettei kallioisessa maassa ole ollut paljoa vallattavaksi
houkuttelevaa, mutta myös taitavasta ja päättäväisestä politiikasta. Kun Italia 1800-luvulla rupesi vapautumaan, oli lähes tuhatvuotias San Marino ensimmäisenä uhrautuvasti tukemassa yhtenäistymiskamppailua – sillä ehdolla, että saisi
itse pysytellä hankkeilla olevan yhtenäisyyden ulkopuolella.
Oikeastaan voikin sanoa, että San Marino on Sveitsin tavoin
historiallinen esimerkki itsenäisyydentahdosta. Siis siitä hyveestä, josta jo poliittisen historian isä Nicc ol ò M a c h i a
v e l l i käytti nimitystä virtù. Urheus, miehuullisuus, kyvykkyys, reimuus.
San Marino on paljossa esimerkki lähidemokratian vaikutuksesta. Maalle valitaan kerrallaan kaksi hallitsijaa – i capita-

Pieni yksikkö hyötyy kiintiöeduista.
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San Marino on esimerkki lähidemokratian vaikutuksesta
ni reggenti. Myös ulkopolitiikassaan San Marino on osoittanut hyvin itsenäisiä piirteitä. Mussolinin diktatuurin aikana
kokonaan Italian sisällä sijaitseva San Marino piti pintansa ja
jopa vastaanotti tuhansia pakolaisia Italiasta. Toisen maailmansodan aikana vuonna 1944 San Marino joutui kertaalleen
pommitetuksi ja menetti kymmeniä kansalaisiaan. Käyn katsomassa tapauksen muistoksi pystytettyä patsasta, naishahmoa,
joka vaatteet riekaleina pyrkii lapsi sylissään turvaan.
Sodan jälkeen San Marino tuli tunnetuksi läntisen Euroopan vasemmistolaisimpana maana. Aikanaan sitten muutamien nunnien johtama liikehdintä sai vasemmistohallituksen kumottua, mutta yhä on työväenliike vahvoissa asemissa.
San Marino ei kuulu Euroopan unioniin.
Kun maa on valtiollisoikeudellisesti itsenäinen, se aina voittaa jotain. Kuvitelkaamme Suomeen tilannetta, jossa pienellä alueella olisi kuntaa, lääniä tai maakuntaa suurempi päätäntävalta. Jos nyt niin kaltoin kohdeltu Sipoo olisi jostakin
historian oikusta itsenäinen kääpiötasavalta, ei Helsinki uskaltaisi mahtikäskyillään vaatia siltä maa-alueita, koska kyseessä olisi kansainvälinen selkkaus.
Pieni turismin ohella maataloudesta ja kivenlouhinnasta elävä maa siis tarjoaa paljon nähtävää historiasta kiinnostuneelle, ja helpotus on, että kaikki sijaitsee lyhyen matkan
päässä. Mutta hyvät kävelykengät tarvitaan: korkeuseroja,
liukkaita luiskia ja portaita riittää. Kadut kiemurtavat kuin
serpentiinitiet, kartalla vierekkäiset paikat voivat olla kaukanakin ylhäällä ja alhaalla. Onkohan millään muulla maalla
näin jyrkkää pääkaupunkia?
Toisinaan sumu verhoaa kaupungin ellei koko maata. Silloin mutkaisilla kujilla eksyy helposti. Itse kuljeskelen San
Marinossa talvella fuori stagione, sesongin ulkopuolella. Paikat menevät kiinni varhain, harvoissa auki olevissa ravintoloissa vallitsee sitäkin aidompi tunnelma sammarinesien
omalla väellä.
Keräilyharvinaisuuksia ja kuriositeetteja

Erityisen tunnetuksi San Marino on tullut postimerkkien ja
rahojen harrastajille. Maalla oli omat liiransa niin kuin nyttemmin euronsa, mutta ei niitä liikenteessä näe, sen verran
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tarkoin nämä keräilyharvinaisuudet heti poimitaan talteen.
Sitäkin helpompaa on ostaa myyntikojuista erilaisia San Marinon eurojen – tai varhaisempien liirojen – sarjoja. Turistit
lähettävät maasta paljon kortteja, niinpä valkoisen postilaatikon löytäminen on helppoa. Postimerkkitaide on korkealla tasolla, ja mielessä käy ajatus, että koskahan E U keksii yhtenäistää koko alueensa postilaitokset ja niin myös niiden
merkit – harmonisoinnin nimissä. Samalla tavalla kuin euron käyttöönotto tuhosi sellaisen kansallisen taideteollisuuden lajin kuin rahojen suunnittelun.
Itsenäisellä maalla on vapaan valtion piirteet: sinivalkoinen
lippunsa, vähäinen armeijansa, elegantisti puetut santarminsa, poliisilaitoksensa, yliopistonsa ja jopa kolme luonnonsuojelualuetta. Yksi sijaitsee aivan pääkaupungin tuntumassa ja
tarjoaa rauhaa museoita ja kauppoja kierrelleelle. Samalla voi
tutustua maan vaakunassa ja monissa muissakin paikoissa,
kuten poliisiautojen konepelleissä esiintyviin kolmeen torniin,
joista yhdessä on historiallisten aseiden museo.
Luonnonsuojelualueelta aukeaa huikaiseva näköala Adrianmerelle – sikäli kuin ei satu olemaan sumua. Niin tapahtuu nyt, onhan Monte Titano pilvikorkeudella. Minun olisi
kannattanut keskittyä maisemien tähyämiseen heti, kun sattui vallitsemaan kirkas sää. Huomaan, että hyvin hoidetuilla ja huolellisesti merkityillä poluilla on syytä pysyä, vieressä usvan kostuttamien rautatammien ja murattien katveessa
aukeaa neljänsadan metrin syvyinen kuilu, jonne varomaton
luiskahtaa hyvinkin helposti.
Sumun vallitsevuuden oivaltaa, kun riippuradalla matkustettaessa yhtäkkiä tunkeudutaan pilveen kuin milläkin lentokoneella. Toinen vaunu ohittaa vierestä usvan pehmeäpiirron himmentämänä.
Monenlaista ainakin malliksi

San Marinossa on teatteri, useita elokuvateattereita ja kunnianhimoisesti hoidettu yllättävän iso valtiollinen museo, joka esittelee niin arkeologiaa kuin taidettakin. Taas huomaan
pienen yksikön edut, keskikokoisella alueella on kaikki itsenäisen valtion piirteet muun kunnalliselämän lisäksi. Näinhän on yleensäkin kääpiövaltioissa sekä myös autonomioissa,
Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja saksalaisessa Belgiassa. Pieni
yksikkö on kyllä historian myllerryksissä tosiaankin pieni,
mutta toisaalta se hyötyy kiintiöeduista. Jos kootaan runoantologia tai taidenäyttely Euroopan maista, sanmarinolaiset hengentuotteet pääsevät sinne helpommin kuin ne, jotka
tulevat isommaltakin italialaiselta, suomalaiselta, hollantilaiselta tai itävaltalaiselta paikkakunnalta. Sanmarinolaiset pääsevät mukaan myös siksi, että ovat sanmarinolaisia. Tämä ei
ole väärin. Jos tätä vastustetaan, pitää sitten vastustaa sitäkin, että jonnekin kiintiöidään suomalainen osanotto, vaikka jossakin Saksan tai Espanjan osavaltiossa olisi enemmän
väestöpohjaa kuin Suomessa.
Kun sumu vie maisemat, voi käydä pienessä mutta kauniissa Pyhän Marinuksen basilikassa. Myös on mahdollisuus
tutustua vahdinvaihtoon, kidutusvälinemuseoon, veistoskokoelmaan, jousiammuntanäytökseen, kummallisuusmuseoon,
nykyaseiden museoon, postimerkkikokoelmaan, vahakabinettiin sekä matelijatarhaan. On myös yksiä ja toisia näyttelyjä. Niiden makuun en oikein pääse. Olen niitä ihmisiä, jotka
eivät kiinnostu erikoisnäyttelyistä vaan museoiden peruskokoelmista. Ja jos vain mahdollista, vielä enemmän innostun
varastokokoelmista. •

Karjalasta kajahtaa

S

kulttuuria rajalta
teksti Pentti

uomen ja Venäjän rajamailla sijaitseva
Karjala on Kalevalan ja nostalgisen karelianismin kotimaa – monen mielestä jopa suomalaisen kulttuurin kohtu.
Karjalaista kulttuuria on moneen makuun, mutta rajaseutu on ollut aina runonlaulajien ja kirjailijoiden ominta aluetta. Jo lyhyt luettelo tänä
päivänä Pohjois-Karjalassa vaikuttavista elävistä kirjailijoista on paljonpuhuva: A n n a- L i i s a
A l a n k o, R au h a K e jon e n, L ee n a L e s k i n e n, Ta r j a O k k on e n, Ve r on ic a P ime nof f, M a r j a-L ee n a Ti a i n e n, E e va
Ti k k a , Tu u l a- L i i n a Va r i s , Pa s i H i r vonen, Si mo H ä m ä l ä i nen, M at t i
M ä k e l ä , K a r i Ta h va n a i n e n, Ta pa n i
Tav i , E s k o - P e k k a Ti i t i n e n, H e i k k i
Tu r u n e n...
Rajamaa on viime vuosikymmenet ollut
myös musiikin, elokuvan ja teatterin suhteen
omavarainen, joskus jopa turhan itseriittoinen. Joensuun laulujuhlat toivat vielä 1990luvulla kaupunkiin kesäisen karnevalistisen
tunnelman. Laulujuhlien paikan 2000-luvulla vallannut Ilosaarirock on kansainvälistänyt katukuvaa entisestään. Ohjaaja J ou k o
Tu r k k a savustettiin 1970-luvun alussa kaupunginteatterista, mutta se häpeä on jo Teatteriravintolan ja Wanhan Jokelan pöydissä juotu pois.
Hassisen Kone -niminen liiketalo, nyt jo
purettu, muutti nimensä, kun I s m o A l a n k o keksi siitä bändilleen nimen. Sittemmin
Kone raivasi tietä paitsi sielunveljilleen myös
koko Karjalan rockin tekijöille. Rääkkylän Kihaus ja Värttinä ovat vieneet kansanmusiikin
maailman ääriin – ja tuoneet suuret nimet pieneen kylään. Ohjaaja M a r k k u Pö l ö s e n
elokuvakylä-hanke Kontiolahdella, P e k k a
S i lv e n n o i s e n isännöimä laadukas Viscultelokuvafestivaali Joensuussa ja Outokummun
kaivosteatteri tunnetaan laajalti. Myös Lieksan Vaskiviikot ja Nurmeksen Bomba ovat käsitteitä.
paljon pientä ja
marginaalista kulttuuria ja kansalaistoimintaa,
josta ei maakunnan ulkopuolella, eikä aina sisälläkään, tiedetä yhtään mitään. Kulttuurivihkot paikkaa nyt tätä aukkoa. Virallinen media
Mutta: Pohjois-Karjalassa on

Stranius

ei nosta vaihtoehtoista kulttuuria esille – ja toisaalta ärhäkkä kansalaistoiminta ja vastakulttuurin ilmiöt ovat tuottaneet Pohjois-Karjalan
päättäjille paljon harmaita hiuksia.
Joensuu on pikkukaupunki, jossa poliittinen
ja taloudellinen eliitti sekä mediavalta kytkeytyvät tiukasti yhteen. Joku irvileuka on nimennyt koko Pohjois-Karjalan »pikku-berlusconien valtakunnaksi», millä viitataan muun
muassa autokaupalla rikastuneen suurliikemies
Yr jö L a a k k o s e n kytköksiin paikallislehtien omistukseen toisaalla, kiinteistö- ja tonttiomistuksiin toisaalla. On selvää, että vaikutusvaltaisilla yrittäjillä – Broman, Laakkonen,
Kakkonen, Wihonen – on paljon sananvaltaa
paikallispolitiikassa, mikä näkyy mediassa ja
päätöksenteossakin.
Suurliikemies K y ö s t i K a k k on e n on toki myös tunnettu taiteentuntija ja kerääjä. Hänen Ti m o S a r pa n e va -lasitaidekokoelmansa on esillä kesän 2007 Retretti-näyttelyssä
Punkaharjulla.
myös vastarinta, on terveen kansalaisyhteiskunnan merkki. Sananvapaus on sitä, että tuo toiminta tulee näkyväksi. Siksi Kulttuurivihkot antaa palstatilaa
esimerkiksi uraanikaivoshankkeita vastustavalle mielipiteelle Pohjois-Karjalassa ja esittelee ympäristökysymyksiin keskittyvän Joensuu-liikkeen sekä Joensuun Rauhanryhmän
toimintaa ja niiden ajamia asioita. Tämän numeron kirjoittajat pohtivat myös kulttuurin ja
terveyden välistä suhdetta, esittelevät Lieksan
Kirsikoti-nimisen erikoisen taideyhteisön sekä
kirjailijayhdistys Ukrin Sanaratas-hankkeen.
Toiminnassa mukana olevat kirjoittajat tuovat lisäksi näkyville anarkistien »väärinajattelua» ja radiotoimintaa sekä nuorta vireää ylioppilasteatteria. Myös Venäjä, rajaseudun henki
ja muutaman kulttuuri-ihmisen suhde omaan
maakuntaan ja taiteeseen ovat esillä. Aforismien ja valokuvien kautta avautuu näköaloja erilaisten rajojen jakaman maailman suuriin peruskysymyksiin.
Ja kuten Ilosaarirockin monitoimikone
J a n n e R y s k y R i i h e l ä i n e n toteaa, on
hyvä muistaa, että rock, rauha ja rakkaus syntyvät kovalla työllä. •
Kansalaistoiminta,

Kuva Noomi Ljungdell.

P o h jo i s -K a r j a l at eem a n k i r jo i t t a j a t
I n k e r i A u l a . Väärinajattelija,
joensuulais-kainuulainen
kansalaisaktivisti. Joensuun torin
kansalaisfoorumien järjestäjä.
K i r s t i E r a . FK . Joensuun
yliopiston venäjän kielen opettaja,
kansalaisaktivisti. Joensuun
Rauhanryhmän perustaja ja vetäjä.
L e i l a F r i i s . TtM . Projektipäällikkö
”Tiuku” ja ”Helinä”-perheprojekteissa,
asukasaktivisti. Kirjoittanut
lasten, nuorten ja perheiden
mielenterveystyöstä, tutkinut
arjenhallintaa.
Vi l m a I t k o n e n. Kirjallisuuden
ja draamakasvatuksen opiskelija,
sanataidekasvattaja. Joensuun
Ylioppilasteatterin puheenjohtaja.
K i r s i K o m u l a i n e n.
Kulttuurialan monityöläinen,
kirjailijayhdistys Ukrin yliaktiivi.
Kohta valmistuva mediakulttuurin
maisteri.
J a n n e “ R y s k y ” R i i h e l ä i n e n.
Joensuun Ilosaarirockin
monitoimimies vuodesta 1999.
M a t t i R o n k a i n e n. Kantaa
ottava freelance-toimittaja. Venäjäasiantuntija ja urheilumies.
P e n t t i S t r a n i u s . FL . Venäjätutkija, Joensuun virallinen
öisinajattelija, asukasaktivisti.
Elämäntarina- ja Idäntutkimus-lehtien
toimittaja.
Tu o m o To r m u l a i n e n.
Akateeminen monialapienyrittäjä
Kontiolahdelta, kansalaisaktivisti:
hyvien asioiden puolesta huonoja
asioita vastaan
Vi r p i Tu r u n e n. Lieksan
Kirsikodin erityisopettaja
(elämänhallintataidot) & Kirsikodin
taiteilijat
M a r t t i Va s k o n e n.
Tyyppitaloyhdistys ry:n puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan keskussairaalan
laiteasentaja, kansalaisaktivisti.
Joensuu-liikkeen puheenjohtaja.
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Joensuun kaupungin
aikomus Linnunniemen
virkistysalueen ja
puuhuviloiden myymisestä
yksityiselle johti vilkkaaseen
kansalaistoimintaan.

piikkinä eliitin lihassa
Kansalaisvaikuttaminen tuskin on missään helppoa, mutta Joensuussa poliitikot,
virkamiehet, elinkeinoelämä ja lehdistö muodostavat erityisen tiiviin valtaapitävän
yhteisön, joka ei kansalta neuvoja kaipaa. Viime aikoina myös vastarinta on
kuitenkin tiivistynyt. Kaupungin aie myydä merkittävä virkistysalue yksityiskäyttöön
johti valituksiin ja oikeusjuttuun, jonka seurauksena eliitti joutui perääntymään.

J

teksti Martti

oensuulla on pikkukaupungin edut,
mutta myös haitat. Tavallinen asiointi eri virkamiesten luona on helppoa ja
kohtelu asiallista, joskus jopa huumorilla höystettyä. Ongelmia syntyy vasta sitten,
jos kansalaistoiminta asettaa kyseenalaiseksi
hankkeita, joista on sovittu ylemmällä tasolla –
siis ryhmässä, johon rahvasta ei kaivata. Tähän
ryhmään kuuluu vaikutusvaltaisia poliitikkoja,
virkamiehiä ja elinkeinoelämän johtoa. Tuosta
eliittijoukosta lähtevät kaupunkilaisia hämmentävät hankkeet, kuten kaksi kertaa kaupunginvaltuustossa hylätty kauppatorin alle rakennettava pysäköintilaitos. Toriparkki romuttaisi toteutuessaan suunnitelman viihtyisästä kävelykeskustasta. Kaupunkilaisten voimakkaasta vastustuksesta, 5 000 nimen adressista ja kaupun-
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Vaskonen | kuvat Tuija Kivilinna ja Martti Vaskonen

ginvaltuuston aiemmista päätöksistä huolimatta toriparkki on nyttemmin tuotu jo kolmannen
kerran asemakaavoitusta varten käsiteltäväksi.
Erikoinen ja keskustelua herättänyt hanke oli
myös parin kilometrin päässä kauppatorilta sijaitsevan Linnunniemen alueen yksityistäminen
2000-luvun ensi vuosina. Kaupungin omistama
ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu 2,5 hehtaarin puisto isoine puuhuviloineen olisi myyty yksityiskäyttöön. Alueen myymisellä ei olisi
rikottu voimassa olevia lakeja. Silloin kun kaupunki toimii ostajana, sen on noudatettava hankintalakia. Omaisuutta myytäessä mitään rajoituksia ei ole. Kaupunki voi myydä, mitä se
haluaa ja kenelle se haluaa ja halutessaan myös
ilman tarjouskilpailua. Nyt alueen myymiseen
liittyi kuitenkin asemakaavan muutos, joka rikkoi

maankäyttö- ja rakennuslakia. Lakia rikkova asemakaavamuutos läpäisi kaupungin teknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen ja lopulta kaupunginvaltuuston. Sellainen muotoseikka asiaan
vihkiytyneiltä unohtui, että kaupunginvaltuusto
tekee vain poliittisia päätöksiä ja niiden laillisuus
voidaan selvittää hallinto-oikeudessa.
Joukko kaupunkilaisia, Joensuu-liike ry sekä
ympäristökeskus valittivat asemakaavamuutoksesta. Kuopion hallinto-oikeus kumosi Joensuun
kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen, mutta
se ei riittänyt. Kaupunki valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
joka piti Kuopion ratkaisua oikeana ja hylkäsi
Joensuun kaupungin valituksen. Joensuun kaupunki ei säästellyt kiistassa virkamiestyötä eikä
lakimiesten aikaa. Oikeudenkäyntiä varten ker-

tyi paperia kaksi paksua A4-mappia. Tällä kertaa
olivat kysymyksessä paljon suuremmat arvot: nyt
oli puolustettava eliittiin kuuluvan ryhmän etuja ja osoitettava kaupunkilaisten asema nöyrinä
ja kuuliaisina ainoaksi mahdolliseksi. Onneksi
tähän eliitin puolustamiseen eivät kaikki luottamushenkilöt ja virkamiehet suostuneet, vaan
näkivät tärkeämmäksi yleisen edun.
Demokratiaan pitkä tie

Asemakaavaratkaisusta käyty kamppailu kertoo
paljon kaupungin henkisestä tilasta. Linnunniemen alueen yksityistämistä vastustettiin muun
muassa keräämällä nimiä adressiin. Varsin usein
nimenkerääjät saivat kuulla vastauksen: »hyvä
asia, mutta en voi allekirjoittaa, koska olen kaupungilla töissä», tai »olen sellaisessa työsuhteessa, mikä voi vaarantua allekirjoittamalla». Pelko työsuhteen menettämisestä ei ole Joensuussa
aiheeton, ja sisäinen miliisi vartioi tarkasti. Virallista sensuuria ei tarvita. Jos maailma on erilainen vakioveikkaajan silmin, on se sitä myös
kansalaisaktivistien näkökulmasta. Mielipiteenvapaus on monille vieläkin haave. Myös demokratiaan on pitkä tie, jos käsitteeseen liitetään
riippumaton lehdistö ja tiedotusvälineet, joiden
omistus on Pohjois-Karjalassa keskittynyt huolestuttavasti.
Kuvatun kaltaiset tilanteet eivät ole Suomessa
harvinaisia. Poliittisten puolueitten toimintaan
osallistuu alle kaksi prosenttia kansalaisista. Käytännössä tärkeimmät päätökset tehdään erittäin
suppeassa piirissä, vaikutusvaltaisimpien poliitikkojen ja johtavien virkamiesten kesken. Puolueiden
toiminta on muuttunut verovaroista katettavan
puolue- ja lehdistötuen kautta johtajakeskeisekLinnunlahden puolustajia alueella
sijaitsevan puuhuvilan edustalla.

si, jäsenkunnasta riippumattomaksi. Maaliskuun
2007 eduskuntavaaleissa suurimman tappion kokenut SDP murehti menetettyjä eduskuntapaikkojaan ennen muuta sen vuoksi, että puolueen saamat
tuet uhkasivat vähentyä lähes 10 miljoonaa euroa
nelivuotisjaksolla (kunnes uusi hallitus päätti korottaa puoluetukea 40 prosentilla).
Kansalaistoiminta vaatii mukana olevilta suurta henkilökohtaista sitoutumista. Linnunniemen
alueen säilyttäminen kaupunkilaisten yleisessä
virkistyskäytössä vaati aktiivista osallistumista
viisi vuotta kestäneeseen prosessiin. Luonnollisesti kaikki työ tehtiin omalla ajalla ja omalla rahoituksella. Vastapuoli, kaupungin virkamiehet
ja poliitikot käyttivät toiminnassaan palkallista
työvoimaa ja lehdistön tukea. Maakunnan ykköslehti teetti jopa gallupin, jossa asetettiin vastakkain myyntiä vastustavat aktivistit ja vanhusten
hoito. Vastaavia kyselyitä ei ole koskaan tehty silloin, kun kysymyksessä ovat niin sanotut imagohankkeet, jotka imevät miljoonia euroja.
Linnunniemen alueen myymistä ja yksityistämistä vastustaneet leimattiin teknisiä ja taloudellisia asioita huonosti ymmärtäviksi. Eräs merkittävässä asemassa oleva kaupunginvaltuutettu
nimitti puheenvuorossaan kansalaistoimintaan
osallistuneita »hörhöiksi». Kannanotossa kuului
selvästi se katkeruus, joka syntyy, kun kaupunkilaiset eivät tyydy asemaansa nöyrinä alamaisina.
Tietämättömiksi »junantuomiksi» taas on haukuttu niitä muualta Joensuuhun tulleita, jotka
ovat uskaltaneet puuttua maankäyttö- ja kaavoituskysymyksiin. Alamaisen asemaanhan kuuluu,
että saa äänestää vaaleissa neljän vuoden välein,
mutta muuten tulee olla hiljaa. Hiljaista Suomessa onkin. Henkinen pahoinvointi näkyy heikosti
ulospäin, mutta tilastoissa se näkyy muun muas-

sa kasvavina mielenterveysongelmina ja masennuslääkkeiden lisääntyneenä käyttönä.
Voitto ja uudet haasteet

Mutta mitä Joensuussa tästä kansalaistoiminnasta
ajatellaan? Kannattiko se? Linnunniemen huvila
on nyt myyty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle yhdellä eurolla ja siihen liittyvä puistoalue vuokrattu sille 30 vuodeksi. Yleishyödyllinen
käyttö siis jatkuu. Vuokra- ja myyntisopimukseen kuuluu, että puistoalue säilyy kaupunkilaisten virkistyskäytössä, vapaana lenkkeilijöille,
ulkoilijoille, kalastajille ja pienveneilijöille. Satavuotiasta 500 neliömetrin huvilaa kunnostetaan
koulutustiloiksi. Kunnostus tehdään osittain oppilastyönä ympäristössä ja ohjauksessa, jota tavallisesti on vaikea löytää. Tilanne on nykyisellään lähes ihanteellinen.

Merkittävässä asemassa
oleva k aupunginvaltuutettu
nimitti k ansalaistoiminta an
osallistuneita »hörhöiksi».
Kansalaistoiminnalla ei muutettu niitä rakenteita, joihin päätöksenteko nojaa, mutta se
vahvisti luottamusta yhteistyön voimaan. Tätä
yhteisyötä tarvitaan paikallisten kysymysten ratkaisemisessa jatkossakin. Aktiivisten kansalaisten tulee osata tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen.
Maakunnanlaajuiseksi uhaksi on noussut Kontiolahden ja Enon uraanikaivoshanke. Sielläkin
ovat virkamiehet ja keskeiset poliitikot nukkuneet sikeästi salliessaan uraanin etsintään ja valtauksiin liittyvät toimet laajoilla alueilla. Uraanin louhintaan ja sen tuomiin ympäristöriskeihin
ei ole suhtauduttu riittävällä vakavuudella. Kaiken annetaan vain tapahtua, vuodelta 1965 peräisin olevan kaivoslain puitteissa. Uudempien
ympäristölakien toimivuudesta ei ole ennakkotapausta uraanikaivoshankkeiden yhteydessä.
Asianomistajaksi katsotaan vain valtausalueen
maanomistaja. Voi kysyä, olisiko uusien ympäristösuojelua korostavien lakien asema vahvempi kuin vanhan kaivoslain.
Vastuu ympäristön turvallisuudesta nykyisille ja tuleville sukupolville on yhä enemmän
siirtynyt tavalliselle kadunmiehelle ja naiselle.
Tätä turvallisuutta eivät pysty luomaan Suomen armeijan nopean toiminnan joukot eivätkä
lyhytnäköisesti ajattelevat teollisuusjohtajat tai
pintajulkisuuden sokeuttamat poliitikot. Siksi
kansalaistoimintaa tarvitaan kaikissa sen luovissa ja värikkäissä muodoissaan. •
■ Kirjoittaja on Joensuu-liike ry:n puheenjohtaja.
■ Joensuu-liike Internetissä:

http://kansalaistalo.jns.fi/joensuu-liike/index.htm
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Anarkisteja
ja vanhoja pieruja
teksti Kirsti

Era | kuva Sami Parkkinen

Luomuviljelijä Pjotr Houtbeckers,
Venäjä-tutkija Pentti Stranius ja
Joensuun rauhanryhmän vetäjä
Kirsti Era palaveeraamassa keväällä
2007 tämänvuotisen Varparannan
rauhanakatemian ohjelmasta.
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Niin sanottu terrorisminvastainen sota herätti Joensuun uinuneen rauhanliikkeen vilkkaaseen
toimintaan. Moni-ilmeinen rauhanryhmä järjestää ajankohtaiskeskusteluja, laulu- ja
elokuvailtoja, rauhankulkueita, näyttelyitä ja paljon muuta. Joka elokuussa pidettävään
Varparannan rauhanakatemiaan saavutaan niin Oulusta kuin Napolistakin saakka.

J

oensuun rauhanryhmä syntyi YK-päivänä 2001, rauhankulkueen jälkitunnelmissa. Sitä ennen rauhantoiminta
oli nukkunut Joen kaupungissa jo kymmenkunta vuotta.
Kyynelöinti WT C -räjäytysten uhreista ärsytti
monia: joka päivä tuhannet köyhät kuolevat Yhdysvaltojen politiikan takia, mutta se ei ole koskaan kiinnostanut valtamediaa. Kun vakituinen
parturinikin kauhisteli tätä epäsuhtaa, aloin uskoa, ettemme me »vanhat pierut» ole tuntoinemme yksin. Sitten alkoi »terrorisminvastainen» sota
hyökkäyksellä Afganistaniin, jonka johtavat poliitikkomme siunasivat – paitsi A n n e l i J ä ä tt ee n m ä k i, joka saikin maksaa kalliisti. Silloin
viimeistään nähtiin, ettei maailmanrauhan kysymyksiä ja politiikkaa voi uskoa vastuuttomille ja lyhytnäköisille poliitikoille – pitää ruveta
touhuamaan itse. Tämä käsitys on viime vuosina vain vahvistunut.
Rauhankulkueemme kokosi jo vuonna 2001
vanhojen rauhanpuolustajien lisäksi nuorisoa.
Monet olivat toimineet 1990-luvulla fasisminvastaisessa Antifassa, anarkisteissa, Protussa
(Prometheus-leirin tuki ry), R E A :ssa (Ruokaa,
ei aseita), pyörittäneet kasviskeittiötä rockklubi
Kerubissa… Tällä kirjavalla joukolla kokoonnuimme aluksi viikoittain. Järjestimme keväällä 2002 jopa rauhanviikon keskusteluineen, järjestöbasaareineen ja bileineen.
Pari vuotta rahoitimme toimintaa kasviskeittiön tuotolla, nykyisin sille ei valitettavasti ole sopivaa paikkaa. Kokoukset ovat aina olleet avoimia
kaikille. Vähitellen kokoustahti harveni, samoin
joukkomme: alun 10–15 pahimmillaan pariin kolmeen. Nuorethan saavat lapsia, muuttavat paikkakunnalta. Eräs syy on toiminnan painottuminen kokouksiin. Se on niin helppoa ja turvallista,
eivät tule sivulliset soittamaan suutaan…
Suuria joukkoja kokosimme vuonna 2003 toiminnalla Irakin sotaa vastaan. Mielenosoittajista
⅔ oli nuoria, ja maakuntalehtikin uutisoi asiallisesti. Olemme myös säännöllisesti järjestäneet
ajankohtaiskeskusteluja, joiden suosittuina alustajina ovat olleet esimerkiksi P e k k a Vi s u r i
ja P e r t t i Mu lt a n e n. On pidetty laulu- ja
elokuvailtoja, näyttelyitä, infokojua kävelykadulla. Joka syksy järjestetään kristalliyön muistokulkue fasismia ja rasismia vastaan. Tämä on
hieno perinne Joensuun skiniväkivallan vuosilta.

Teemme yhteistyötä poliittisten nuorisojärjestöjen, Amnestyn, luonnonsuojelijoiden, Historiallisen yhdistyksen, uskovaisten kanssa.
Varparannan viisi vuotta

Ensimmäinen Varparannan »rauhanakatemia»
järjestettiin Kontiolahdella 2002 yhdessä Oulun Rauhantoimikunnan kanssa. Tilaisuuteen
tultiin Napolista asti, ja mukana oli nuoriakin.
Taisi tuolloin tulla puoluepolitikoitua ja muisteltua 1970-lukua liikaakin: väki väheni, mutta
syyskesällä 2006 alkoi Varparannassa uusi nousukausi, kun vanhalle työväentalolle saapui nelisenkymmentä osallistujaa. Tänä vuonna 3.–5.8.
Varparannan leirikeskuksessa on 5-vuotisakatemia, jossa käsitellään sodan ympäristötuhoja,
taistelua hupenevista luonnonvaroista ja asevarustelun ekologista kestämättömyyttä.
Varparannassa on pohdittu rauhanasiaa monesta näkökulmasta. Vakioalustajia ovat olleet oululaiset J ou k o J ok i s a l o, K a a r i n a K a il o, D i m i t r i s M i z a r a s ja seminaari-isäntä
Ve s a S u o m i n e n. Irakin tilannetta on käsitellyt O m a r B a h a a l di n, 11.9. WT C - tapahtumia J o r m a A n t t i l a , elokuvaa P e n t t i
St r a n i us, kirjallisuutta R a i s a Si mol a . Vajanaisella luettelolla pyrin kuvaamaan seminaarin
monipuolisuutta. Keskustelut ovat kiihkeitä, ja
aika loppuu aina kesken. Viime kesän uutuuksia
olivat paneelit ja Vantaan vahva edustus.

Er äs opiskelija ihmetteli,
miten komea toimitila
meillä on – hän
tarkoitti lestadiolaisen
R auhanyhdistyksen taloa.
Rauhanryhmämme kevään 2007 toiminnallinen huipentuma oli rauhanliikkeen 100-vuotisseminaari 12.5. Teemana oli ihmiskuva ja rauhankasvatus, alustajina H i l k k a P i e t i l ä ja
sivarikouluttaja Ti m o Vi r t a l a .
Toimintaympäristöämme kuvaa Joensuussa
26.3.2007 tehty valtuustoaloite, jonka allekirjoittajat haluavat kaupunkiin sotamuseon: »…museon, jossa tarkasteltaisiin sotien ja taistelujen näkökulmasta koko Euroopan halkaisevaa idän ja

lännen välistä satoja vuosia vanhaa railoa, joka
kulkee myös Karjalan halki». Näin kaupungissa,
jonka synty liittyy kauppaan Pietarin kanssa, jossa
asukkaista ehkä 2 % on venäjänkielisiä ja monet
sadat pohjoiskarjalaisetkin ostavat bensansa »railon» takaa. Mukavien ihmisten Pohjois-Karjalalla
on tämä negatiivinenkin puolensa. Museota vastaan kerättiin adressi, mutta keskustelu aiheesta
on osoittanut, etteivät kaikki näe, kuinka sotahistoriaa käytetään sisä- ja ulkopoliittisten päämäärien ajamiseen, hyvällä menestyksellä.
Tietoja rauhanliikkeestä kuvaa erään opiskelijan ihmettely siitä, miten komea toimitila meillä
on – hän tarkoitti lestadiolaisen Rauhanyhdistyksen taloa. Myös YL E n toimittajat nimittivät
hiljattain ryhmäämme Rauhanyhdistykseksi.
Työsarkaa siis riittää.
Rauhanliike – »toinen napa»

Palaan vielä »terrorisminvastaiseen sotaan». Ideahan on mieletön: paitsi että sota on terroria, se
aseistaa ja lietsoo sitä. Terroristeja synnyttää sorrettujen epätoivo ja voimattomuus ylivallan, esimerkiksi Yhdysvaltojen edessä. Olisi kuitenkin
vaarallista luoda sotilaallinen vastavoima USA :lle,
eikä maapallolla ole siihen edes varaa. Siksi haaveeni on, että yksinapaisessa maailmassa rauhanliike vahvistuisi toiseksi navaksi, vastavoimaksi,
joka paljastaa ja rajoittaa resurssirosvojen toimia,
vastustaa asekauppaa, vaatii aseistariisuntaa, antaa sorretuille positiivisia näköaloja. Tämä edellyttää pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä esimerkiksi sosiaalifoorumien puitteissa.
Kansalaistoiminnan suurongelma ei ole raha
vaan kaupallinen media, jolle eivät kelpaa perustellut kannanotot tai asialliset uutiset, vaan sensaatiot ja väkivalta. Tämän näimme Smash Asem
ja Helsinki 2006 -mielenosoitusten uutisoinnissa
syksyllä 2006. Emme kuitenkaan saa provosoitua. Olemmehan osa ikivanhaa rauhanliikettä:
A r i s t ofa n ee n sodanvastainen Lemmenlakko
(Lysistrate) ensiesitettiin jo vuonna 411 eaa. •
■ Kirjoittaja on Joensuun rauhanryhmän vetäjä.
■ Varparannan 5-vuotisakatemiaan (3.–5.8.) on va-

paa pääsy. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.
joensuunrauhanryhma.org tai artikkelin kirjoittajalta
Kirsti Eralta, kirsti.era@joensuu.fi, puh. 041 437 0890.

Kaupalliselle medialle eivät kelpaa perustellut kannanotot tai asialliset uutiset, vaan sensaatio ja väkivalta.
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A f or i s meja

Eero Suvilehto

maailmasta
sodasta ja rauhasta

§ Kaikki rajat eivät ole aitoja.
§ Sotilaat kaikkialla samaa
heimoa, vain rauha erottaa
heidät toisistaan.
§ Isänmaat vahtivat rajojaan,
äiti maa on auki kaikille.
§ Kun kansoja leimataan,
alkavat ihmishakkuut.
§ Maailma on pieni, yhteinen
jaettavamme.
§ Historia – lähempänä
teologiaa kuin maantiedettä.
§ Pojille kunnon töitä, ei
mitään Harmageddonin
hommia.
§ Elämä tällä pallolla
– ohut pintailmiö.
§ Orfeus kerrostalosta vie
manalaan naapuritkin.
§ Ehkä ei paras maailma,
mutta paremmasta päästä.
§ Lisämaata ei pitäisi lukea
isänmaaksi.
§ Totuutta on helppo
taivutella, mutta ei se
rullalla pysy.
§ Aurat ja miekat kuulemma
eri momenteilta.

§ Aika on sähkön sukulainen
– paljon käytetty, vähän
ymmärretty.
§ Sodillako jumalat
seulotaan, se ainoa oikea.

§ Kuulkaahan isot pojat, ei
pitäisi pelata maapallolla.

§ Kahden sukupolven tarina:
isä ohiammuttu ja pojat
painovirheitä.

§ Kun olet kauan poissa,
äidinkielesi sanat muuttuvat
hopeaksi. Ja lopulta
multaantuvat.

§ Kenraalit tekevät rauhaa
pitkällä tähtäimellä.

§ Nollan ainut ilo:
olemassaolon soikeus.

§ Sielu ja ruumis, ihmisen
myytävät osat.

§ Kannattavuus
pyhittää rikokset.

§ Luoja loi himon, piru keksi
puutteen ja ihminen sytytti
punaiset lyhdyt.

§ Suuri maa, mahtavat virheet.

§ Tutki ihmisruumista vaikka
kuinka tarkasti, mistään et
löydä pornografiaa.
§ Ennen kuolemaansa
muuttuu sotilaskin hetkeksi
ihmiseksi.
§ Suomi-neito,
tämä tytäryhtiö.
§ Kaikkien pitäisi
olla asianajajia, mutta
helvetti olisi sekin.
§ Ihmisessä on muitakin
puolia kuin oikeisto ja
vasemmisto.

§ Milloinkahan meistä
ihmisistä tuli pelkkää väestöä.

§ Sanat kadottavat
joskus sisältönsä,
unohtuu lakki naulaan.

§ Marssivat sen uskon varassa,
että ovat pelastusarmeija.

§ Löytyvät kielestäkin
kaikki aselajit.
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§ Kehityksellä on pintansa
ja pohjavetensä.

■ Eero Suvilehto on filosofian tohtori, Bul-

garian kirjallisuuden dosentti, kirjailija sekä aforismin ja rauhan aktivisti. Hän asuu
Oulussa, mutta on aktiivisesti yhteydessä
Joensuun Rauhanryhmään.

Kuva Emil Bertell.

Leena Nylander
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Leena matkalla
»En elä työlläni. Saan yhä kuulla päin naamaa, että
minusta ei ole mitään hyötyä. Tämä on se maisema,
josta tyttäreni muuttaa Muonioon toiveissaan
löytää työtä Norjasta. Heidän asemassaan ei ole
suurta eroa. Koulutus jää vaille arvoa, jos alan työpaikkoja ei ole.
Taide on ihmisen ulottuvuuksien puolustamista ja uusien löytämistä. Paradoksaalisesti se on myös
kauppatavaraa. Haluaisin uskoa, että mahdollinen
ostaja haluaa maailmasta oikeudenmukaisemman
paikan. Minulle suurin haaste on vuorovaikutuksen ja ymmärryksen löytäminen. Taiteilijana oleminen, esimerkiksi pitkistä apurahoista vaille jääminen,
on enemmistöön kuulumista. Yleisö on koulutettu siihen, että taidepalvelut tuotetaan silpputyönä.

Vertaiskritiikki pitää jalat maassa.
Kiinnostus elämän kohtaamiseen ja sen näkyväksi tekemiseen on ollut minulle aina tärkeää. Keväällä 2007 sain 50 % minimipalkasta omia projektejani
varten. Kiitos Suomen Taiteilijaseuran ja Työministeriön välisestä sopimuksesta niille, jotka ovat sen
sitkeydellään saaneet aikaan. Yleishyödyllisenä osapuolena työsopimuksessa minulle on ollut Joensuun
taiteilijaseura ja sen puheenjohtaja, kuvanveistäjä
Te p p o L au r i n o l l i .
Olisiko hengissä sinnittely erilaista muualla? Kirjoitan näitä rivejä Reykjavikissä, taidegraafikoiden hiljaisessa galleriassa. Matkalle pääsin pohjoiskarjalaiselta kirjailijalta saadun lainan turvin. Tämä aika ei taida
arvostaa etsivää individualismia, koodatut arvot riit-

tävät. Aamuauringossa näen lumivalkoisen Esja-vuoriston muuttuvan helmoiltaan tummaksi, kunnes sumu siirtää minut pois näköyhteydestä.»

■ L ee n a N y l a n d e r on monitaitaja, jonka ominta
alaa ovat videotaide, elokuva, valokuvaus ja runous.
Leena on pääosin tyytyväinen siihen, että asuu
rajaseudulla:»Tämän ansiosta olen ehkä luontevammin
päässyt mukaan yhteisprojekteihin. Tärkeä osa
taiteilijaystävistä on venäläisiä.»
■ Nylander osallistui suomalais-venäläiselle
ympäristötaideleirille Enossa toukokuussa. Kuvia leirin
teoksista sivulla 67.

»Ei taida tämä aik a etsivä ä individualismia arvosta a – koodatut arvot riittävät.»

Leena Nylander Prahassa
lokakuussa 2006.
Kuva: Helmi Keskinen.
Keskinen on Nylanderin tytär.
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Kansalaisliike
Ei uraanikaivosta Pohjois-Karjalaan

Laajat alueet Pohjois-Karjalasta ovat uraaninetsijöiden mielenkiinnon
kohteina. Paikallinen kansalaisliike kampanjoi kaivoshankkeita vastaan
perinteisten keinojen lisäksi myös performanssien ja ympäristötaiteen avulla.
teksti Tuomo

P

Tormulainen | kuvat Matti Ronkainen

ohjois-Karjalan kallioperä on maailman
vanhimpia. Karelidien vuoriston juuret
näkyvät vieläkin Kiihtelysvaarasta Kolin yli pohjoiseen jatkuvana kvartsiittis
ten vaarojen jonona. Pari miljardia vuotta sitten mannerlaatat törmäilivät, kohosi Alppien
korkuinen vuoristo, sulaa magmaa nousi pintaan. Kallionhalkeamiin rikastui aikojen kuluessa muita kivilajeja, myös niitä joita kutsumme malmeiksi.

Tähänkö maisemaan
uraanikaivos? Huuhkajavaaran
varausaluetta Kontiolahdella

Jo 1700-luvulla Ruotsin valtio lähetti tutkimusretkikuntia valtakunnan itärajalle. 1800-luvulla Venäjän vuorikollegio näki täällä Uuden
Siperian. Itsenäisyytemme ajan Geologinen tutkimuskeskus (GTK ) ja sen edeltäjät ovat jatkaneet työtä.
Kaiken kaikkiaan 1800-luvun alun jälkeen
maakunnassa on tehty lähes 3 500 valtausta tai
valtaushakemusta. Täältä on etsitty ja hyödynnetty ainakin rautaa järvimalmista, kuparia, rik-

kiä, nikkeliä, molybdeenia, talkkia, kobolttia,
vuolukiveä ja uraania.
Visio: 40 ydinvoimalaa Suomeen

Toisen maailmansodan jälkeen myös Suomessa
nousi usko ikuiseen ja loppumattomaan atomienergiaan. Vuodesta 1955 uraania etsivät GTK , Outokumpu Oy ja Imatran Voima lähinnä Uudellamaalla, Koillismaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Kansalaisia kannustettiin jopa kotimaisen elokuvan voimin kulkemaan metsissä geigermittari
kädessä. Niinpä Justanderin veljekset Enon Hutunvaarasta löysivät tilansa vierestä malmiaiheen,
johon syntyi Suomen tähän mennessä ainut oikea uraanikaivos.
Kaivoksesta louhittiin 40 325 tonnia 0,14-prosenttista uraanimalmia vuosina 1958–61. Nykymittapuun mukaan se oli koelouhos. Paikan
päällä tehty rikaste vietiin länsimaihin edelleen
väkevöitettäväksi. Kaivos työllisti vuosittain satakunta ihmistä. Erilaisia huhuja liikkuu siitä,
loppuiko toiminta kannattamattomana vai painostiko siihen Neuvostoliitto.
70-luvun alussa energiakriisin aikoihin »Neuvon komitea» visioi noin 40 ydinvoimalan rakentamisesta maahamme. Yksi olisi tullut Helsingin
Vuosaareen. Eri maissa tapahtuneet onnettomuudet synnyttivät kansalaisvastarintaa 1970-luvun
alusta lähtien, mutta voimaloiden rakentaminen
jatkui tasaisesti. Sitten tuli Tšernobyl ja vihelsi
pelin hetkeksi poikki.
Ydinvoimateollisuuden mannekiini

Epämiellyttävä totuus unohtuu. Jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva maailma tarvitsee yhä enemmän energiaa ja halvalla. Fossiiliset
polttoaineet hupenevat. Toivo fuusioenergian toteutumisesta hiipuu. Uusiutuvat energiamuodot
ovat vielä lapsenkengissä. Ilmastonmuutos on
tosiasia. Teknologiauskovainen kvartaalitalous
vaatii ydinvoimaa.
Uraanikin on katoava luonnonvara. Laskijasta
riippuen sitä riittää nykyisellä kulutuksella 50–
100 vuotta. Tšernobyl on vain muisto, uusia voimaloita rakennetaan. Suomi on tässä kehityksessä ydinvoimateollisuuden mannekiini.
Bisnesmies näkee hyvän sauman. Jo nyt korkealle kivunnut uraanin hinta tulee nousemaan
pilviin. Pitää saada haltuun uraaniesiintymiä. Rekisteröityjä uraanihankkeita on maassamme kolmisenkymmentä, pääosin Eno–Koli–Juuka-jaksolla, Kainuussa ja Kuusamon–Sallan alueella.
Viime vuonna kauppa- ja teollisuusministeriö
hylkäsi koko joukon valtaushakemuksia. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Lapin kohteet tyssääntyivät, mutta vastaavasti Kuusamoon ja Pohjois-Karjalaan ministeriö hyväksyi valtaukset.
Päätöksistä on valitettu Korkeimpaan hallintooikeuteen, jossa prosessi on kesken.
Näiden päätösten jälkeenkin on tehty uusia
valtaushakemuksia, niistä suuri osa juuri Pohjois-Karjalaan. Kärjistäen voi todeta, että laajat
alueet
Viime
elokuussa
Pielisjoen
pidettiin
ja Pielisen länsipuolella Joenvaltakunnallinen
suun seudultauraanikaivoksia
Kolille saakka ovat jonkinlaisen
vastustavien kansalaisliikkeiden
mielenkiinnon
kohteena.
seminaari. Onnistuneessa
Maassamme
toimivat
uraanista kiinnostuneet
tilaisuudessa
vaihdettiin
tietoja ja
yritykset ovat
kokemuksia
ja saatiin
etsintäyhtiöitä.
uutta puhtia
Niiden tarkoituksetoimintaan
eri puolilla
maata. saamat alueet varsinaisilna on myydä
haltuunsa
le kaivosyhtiöille. Ne keräävät itselleen pääomia
kansainvälissä pörsseissä ja yksityisiltä sijoittajilta.

Viime elokuussa pidettiin valtakunnallinen
uraanikaivoksia vastustavien kansalaisliikkeiden
seminaari. Onnistuneessa tilaisuudessa
vaihdettiin tietoja ja kokemuksia ja saatiin uutta
puhtia toimintaan eri puolilla maata.

Pelimerkkeinä ovat uraanivaraukset ja -valtaukset. Kaivosyhtiöistä kehiin on astunut vasta Ranskan valtion omistama Gogema/Areva.
Meillä on yritysystävällinen kaivoslaki vuodelta 1965. Kenen tahansa maalla tai elinympäristöllä keinotteleminen on sallittu ilman asianomistajan lupaa. Sen vuoksi Suomessa on helpompi
päästä louhimaan uraania kuin useimmissa muissa maissa.
Tätä lakia on kauppa- ja teollisuusministeriön
mielestä noudatettava, vaikka myöhemmin säädetyt muut ympäristölait ja perustuslaki tarjoaisivat mahdollisuuksia kansalaisten etujen puolustamiselle. Poliittisesti vallitsee laaja yksimielisyys
kaivoslain uudistamisen tarpeesta. Uudistuksella
ei vain tunnu olevan mitään kiirettä.
Uraani on terveysriski

Uraani on raskasmetalli, jonka radioaktiivisuuden ja kemiallisen myrkyllisyyden yhteisvaikutus tekee siitä terveydellisesti erittäin haitallisen.
Edes kaivosyhtiöt eivät väitä uraania turvallisek-

si. Uraanin riskiä on toistaiseksi arvioitu lähinnä
säteilyn perusteella, vaikka uraanin muu myrkyllisyys on työperäisen altistuksen ja eläinkokeiden
perusteella tunnettu jo 1940-luvulta. Se vaikuttaa muun muassa luustoon, vereen ja munuaisiin.
Uraani liukenee pohjaveteen, kun tehdään porakaivoja, tutkimusporauksia tai kaivoksia.
Uraanin hajoamistuote radon aiheuttaa keuhkosyöpää, ja sen pitoisuudelle on maassamme
säädetty raja-arvot. Kun Suomessa ei ole ollut
varsinaista uraanikaivostoimintaa, ei kansanterveydellisiä tutkimuksia ole tehty. Kuitenkin Saksassa ja Tšekissä on tehty pitkäkestoisia seurantatutkimuksia, jossa on todettu kaivosmiehillä
merkittävästi kasvanutta syöpä- ja leukemiariskiä. Vastaavia havaintoja on myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Namibiassa ja Tšekissä tehdyissä tutkimuksissa.
Kansalaisliike nousee

Kansalaiset lähtivät liikkeelle alkuvuodesta 2006.
Ensin toimittiin pienellä porukalla. Pidettiin
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Kauppa- ja teollisuusministeriö
vain lykkää kaivoslain
ajanmukaistamista.
tärkeänä asian esillesaamista, paikallisuutta,
poliittista laaja-alaisuutta ja lainmukaista
toimintaa. Kansalaisliike ei ole muodollisesti
järjestäytynyt. Toiminnan suunnittelupalavereihin
saavat tulla mukaan kaikki halukkaat.
Liike on järjestänyt toistakymmentä julkista tilaisuutta, joihin on osallistunut lähes tuhat
ihmistä. Arkistossa on satakunta uraanijuttua
liikkeen toiminnasta maa- ja valtakunnan lehdistä, Yleisradion uutisia ja televisioiden ajankohtaispätkiä. Keväällä haastatteluretkellä kävi Saksan yleisradio. Uraanitieto-verkkosivuilla
vierailtiin ensimmäisen toimintavuoden aikana
8 000 kertaa.
Kansalaistoiminnan esiinmarssi sattui vapun
2006 seutuun. Liike ryhtyi patistelemaan ihmisiä lähettämään mielipiteitään KT M :öön. Enossa Louhiojan kylän naiset organisoivat oman adressin, johon he keräsivät viikossa melkein 500
nimeä omalta kylältä. Ensimmäisen uraanikaivosten vastaisten kansalaisliikkeiden tapaaminen
järjestettiin Kolilla elokuun alussa 2006. Mukana oli Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekä Kuusamon
joukot. Luontokeskus Ukon auditoriossa kokoontui toistasataa ihmistä. Seuraava tapaaminen oli
vuoden 2007 alussa Kuusamossa, ja porukkaa oli
vielä enemmän. Yhteyksiä on luotu myös muualle Eurooppaan, Afrikkaan ja Intiaan.
Kansanedustajiinkin liike pyrkii vaikuttamaan. Ylen vaalikoneessa oli maakunnallisena
kysymyksenä: »Pitääkö Pohjois-Karjalaan myöntää kaivoslupia, jos yhtiöt löytävät sieltä etsinnöissään taloudellisesti hyödynnettäviä määriä uraania?» Reilut puolet ehdokkaista vastusti
taloudellisti kannattavienkin uraanikaivosten
avaamista, vajaat kolmasosa suhtautui vähintään
epäillen ja 8 ehdokasta piti niitä mahdollisina.
Nyt valituista 6:sta kansanedustajasta kaksi hyväksyisi uraanikaivoksen maakuntaan.
Kansalaisliikkeen tavoitteena on kaivoslain
uudistaminen ja kestävä, uusiutuva energiatuotanto. Kaivosvaltauksia ei saa tehdä luonnonsuojelu-, maisemansuojelu-, pohjavesi- tai asuma-alueille. Varauksista ja valtauksista on myös
tiedotettava kunnille ja maaomistajille sekä julkisesti yleisölle. Valtaushakemuksiin on liikkeen
mukaan liitettävä yhteiskuntataloudellinen arviointi toiminnan vaikutuksista muihin elinkeinoihin, kuten matkailuun, maa- ja metsätalouteen
sekä kalastukseen.
Kansalaisliike vaatii myös kaivoslain uudistamisen siirtämistä oikeusministeriöön, koska
kauppa- ja teollisuusministeriö vain lykkää ajanmukaistamista. Valtauslupien myöntäminen olisi kansalaisliikkeen mielestä siirrettävä ympäristölupaviranomaisille.
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Kieltomerkki on edelleen pystyssä Enon
Paukkajanvaaran vanhan kaivoksen (1958–61)
portilla. Kaivosalue maisemoitiin 1993.

Liike korostaa, että uraanin etsintä ei tuo työpaikkoja. Mahdollinen louhinta – rikastehan
siirretään väkevöitettäväksi muualle – voi tuoda
jonkin verran tilapäisiä työpaikkoja esimerkiksi
rakentamisvaiheessa. Kaivosten elinikä on 10-20
vuotta. Muutama kymmenen kaivostyöpaikkaa
ei paina mitään toiminnan aiheuttamien ikiaikaisten haittojen rinnalla.
Kulttuuri on vahva ase

Kansalaistoiminta voi olla myös ympäristötaidetta. Vuoden 2006 lopulla paljastettiin Enon
Kuusjärvellä kuvanveistäjä P e s s i M a n n e r i n
pystykallioon hakattu kaksi metriä korkea teos
Luonto vastaa. Se kuvaa rapautuvaa säteilyvaaramerkkiä.
Iso joukko maakunnan kulttuuriväkeä järjesti
syksyllä 2006 »matkalaukkumarssin» Joensuun
torilta rautatieasemalle. Olimme kuvaannollisesti heittämässä hyvästit uraani-imagon pilaamalle kotimaakunnallemme. Saman joukon aivoissa
syntyi ajatus järjestää »Atomi-iltamat», jossa pai-

kalliset muusikot esiintyisivät ilmaiseksi.
Iltamat toteutuivat tammikuussa 2007 ja olivat
taiteelliselta tasoltaan ja yleisömäärältään onnistuneet. Paikalle tuli satoja kuulijoita.
Ta n n i s e n L i i s a Enon Louhiojalta kysyi:
»Miksi ihmeessä uraania edes saa etsiä? Miksi
meidän uraanialueilla asuvien ihmisten annetaan
kitua vuosikymmeniäkin uraanin uhkan alla?
Moraalisista syistä meidän pitää toimia ydinvoimankäytön lopettamisen puolesta, jotta muiden
maiden uraanialueiden ihmisten elinympäristöt
säilyisivät. Bioenergian lisääminen toisi tuhansia
työpaikkoja Pohjois-Karjalaan. Miksi puhutaan
vain kotimaisesta uraanista kotimaisiin ydinvoimaloihin, kun kaikki menisi joka tapauksessa maailmanmarkkinoille?»
Päätöksen uraanikaivoksen perustamisesta
tekee valtioneuvosto. Kun se päivä koittaa, että
joku yhtiö hakee kaivospiiriä, esiintyykö Suomi
taas mallioppilaana? Vain kansalaistoiminta voi
tämän estää. •
■ Lähteitä ja lisätietoja: http://uraanitieto.tormunet.fi

Sami Parkkinen
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Sami & Juri Gagarin
» Juri Gagarin oli lapsuudensankarini. Olemme parhaillaan suunnittelemassa dokumenttielokuvaa Neuvostoliiton avaruusohjelmasta. Koko urani ajan olen
ollut erityisen kiinnostunut Venäjästä ja neuvostoromantiikasta. Asuessani Petroskoissa, Karjalan tasavallassa, sain syvällisemmin tutustua karjalaisuuteen, joka on täällä Pohjois-Karjalassakin vahvasti läsnä.
Sijaintimme Suomen itärajalla antaa taiteilijalle valtavan mahdollisuuden ammentaa inspiraatiota idän
ja lännen kohtaamisesta; siitä kulttuurien dynamiikasta, jonka voi aistia vain täällä raja-alueella. Perusvenäläinen on sympaattinen ja kanssaihmisistään välittävä.
Venäläisillä ihmisillä on taito tarttua hetkeen.

Viihdyn erinomaisesti Joensuussa, läheisten ihmisten keskellä. Täällä on mahdollista asua omakotitalossa kilometrin päässä keskustasta. Joensuussa
on tarpeeksi rauhallista, joskin tapahtumia ja elokuvia voisi olla enemmän. Mutta pääseehän aina ison
kaupungin humuun, jos on tarvis. Meiltä on suunnilleen sama matka Petroskoihin, Pietariin ja Helsinkiin.
Elän työlläni, mutta en leveästi. Leipä on murusina
maailmalla. Pari viimeistä vuotta olen saanut apurahojen turvin tehdä puolet vuodesta taiteilijan töitä,
puolet muita hommia. Tahtoisin keskittyä kokopäiväisesti taiteen tekemiseen, mutta se ei ole taloudellisesti mahdollista, ainakaan vielä. Pohjois-Karjalassa

ei ole monia ammattivalokuvaajia, varsinkaan minun
ikäluokassani.»
■ S a m i Pa r k k i n e n on Joensuussa miltei koko
ikänsä asunut ammattivalokuvaaja, joka on kuvannut
Suomen ja Venäjän Karjalaa sekä Pietaria 10 vuoden ajan.
Palkittu taiteilija on myös ohjannut dokumenttielokuvia
ja musiikkivideoita sekä järjestänyt lukuisia
valokuvanäyttelyjä.
■ http://www.rajaproduction.fi
■ http://www.rajaproduction.fi/parkkinen

»Valokuva pysäyttää
hetken, mutta kertoo
samalla jotain menneestä
ja tulevasta»,Sami
Parkkinen uskoo.
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2

T

uttia vauva söi. Vauvaa itkettää.
Unipupuakin itkettää. ’Auta,
äiti, mua! Auta minut pois
täältä!’ Vauva menee puun
alle jääkarhua piiloon. Vauva
sanoo oravalle: ’Äkkiä pois, karhu tulee!’
Orava ja vauva mennee autoon
ja laittaa turvavyöt kiinni. ’Shh!
Nyt pitää olla hiljaa!’ Mutta vauva itkee
ihan hiljaa. Äiti ajaa auton äkkiä pois,
kauppaan. Vauva odottaa äitiä autossa.
Tyynyn alle piiloon ja peitto päälle.
Äiti ja isi ja vauva ratsastaa hepalla
karhun perään: ’Odota, karhu, odota!’
Kukaan ei itke. Karhulla oli nuha,
se niisti nenän paperiin. Nyt ei hättää.
N ic ol a, 2 v. (Satuseikkailu-ryhmä)
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3

1 Enon sanataideleirillä monenlaiset
sarjakuvat ja sarjakuvatyypit tulivat
tutuksi enolaisille lapsille.
2 Sanaratas toi Liperiin Eppu Nuotion
runojen pohjalta valmistuneet
Vauvojen tanssiaiset.
3 Sanataidetyöpajoissa työskennellään
sekä suurissa että pienemmissä
ryhmissä tehtävän mukaan.

Sanaratas pyörii
Sanaratas raksuttaa ja pyörii Pohjois-Karjalassa jo kolmatta
vuotta. Kirjailijayhdistys Ukri ry:n hallinnoima Sanaratasjaosto on pistänyt maakunnan lapset vauvasta teini-ikäisiin
pyörittämään sanaa suussaan, taiteilemaan tekstiä, tekemään
tarinaa, kertomaan, laulamaan, loruilemaan, ja on siinä
muutama mummokin saattanut mukana matkata.

M

»

teksti Kirsi

Komulainen | kuvat Pia Paananen ja Ari Harakka

inä tein puroja päivällä», kertoi P i a Pa a n a n e n, kun kysyin mitä sanataideopetuksen saralle kuuluu. Puroja tekemässä oli ollut myös
joukko outokumpulaisia lapsia, samalla oli mietitty Outokummun muinaishistoriaa ja keksitty tarinaa Outokummun viemäriverkostossa elävästä salaperäisestä kansasta. Tarkoituksena oli tutustua kunnan perinne- ja paikallishistoriaan. Lasten kertomana se onkin huomattavasti laajempi ja värikkäämpi kuin historiankirjoista voisi päätellä.
Pia Paananen on yksi Ukri ry:n Sanaratas-hankkeen sanataideohjaajista ja hankkeen luojista. Toinen on O u t i Ju u r i k a i n e n, molemmat Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys
Ukrin aktiivijäseniä. Alusta asti mukana on ollut myös opiskelija Vi l j a It k o n e n, jolla oli jo kokemusta sanataidehankkeista muualta Suomea ja jonka käsialaa ovat Sanarattaan nettisivujen logot ja piirustukset.
Juurikainen ja Paananen ovat aina haaveilleet työstä, jossa
voisi tehdä asioita, joita he pitävät paitsi tärkeinä myös hauskoina: kirjoittamista, loruilua, tarinan kerrontaa, sanataiteen
tekemistä ja jakamisesta muiden, niin lasten kuin aikuistenkin,
kanssa. Haaveesta on nyt tullut totta, ainakin toistaiseksi.
Pia Paananen on outokumpulainen neljättä lastaan odottava kolmen pojan äiti, kirjallisuudesta gradunsa jo aikaa sitten tehnyt lähes filosofian maisteri. Pojat M i i k k a , M i k ae l ja M i i r o ovat aktiivisia sanataiteilijoita, joille koulutyön
ohessa (tai aikana) myös musiikin, elokuvan ja oman lehden
teko on tuttua puuhaa.
Outi Juurikainen asuu Ylämyllyllä, kolmentoista kilometrin päässä Joensuusta. Hänellä on kaksi pientä poikaa,
Da n i e l ja Tu o m a s , ja koulutukseltaan hän on filosofian
maisteri. Opintoihin on kuulunut ympäristötieteitä, kasvatustieteitä ja luovaa kirjoittamista. Outi työskentelee ehtiessään myös miehensä A r i n media-alan yrityksessä, Viestimyllyssä. Outin kirjoittama Pikkunupun luomuopas on Liperin
Vaivioon kotiutuneen P jo t r H ou t b ec k e r s i n luomuperheen tarina.
»Koko maakunnan kattava sanataideopetuksen verkosto
on ollut jo vuosia sekä minun että Pian unelma», kertoo Juurikainen Ukrin Sanaratas-hankkeesta.

Pohjois-Karjalassa on jo pitkään kaivattu taiteen perusopetusohjelmaan kuuluvaa sanataiteen perusopetusta. Musiikin, kuvataiteen ja tanssin opetusta lapsille on ollut tarjolla
jo vuosikymmeniä, mutta sanataiteen opetus on ollut päiväkotien ja koulujen opettajien oman kiinnostuksen ja harrastuneisuuden varassa. Useina vuosina muun muassa Joensuun
Vapaaopistossa (nykyisin Joensuun seudun kansalaisopisto)
järjestettiin lapsille ja nuorille suunnattuja sanataideryhmiä,
mutta ryhmät eivät saaneet vauhtia rattaisiinsa, sillä osallistujia ilmoittautui aina liian vähän.
Pienten lasten äiteinä sanataiteen opettaminen alkoi itää
Pian ja Outin mielissä jo vuonna 2002, ja he hakivat apurahoja eri tahoilta käynnistääkseen Joensuuhun ja Outokumpuun sanataidekerhoja. Viisi vuotta sitten ei rahaa hankkeeseen kuitenkaan myönnetty. Tilanne muuttui vuonna 2004
myönteisemmäksi, kun Pohjois-Karjalaan tuli pitkän tauon
jälkeen kirjallisuuden ja lastenkulttuurin läänintaiteilija. Uusi
läänintaiteilija H a n n a K i r j ava i n e n kutsui marraskuussa 2004 koolle paikalliset kirjallisuustoimijat keskustelemaan
lastenkulttuurin tilasta ja sanataiteen opetuksesta. Lasten sanataidekasvatuksesta kiinnostuneet ihmiset alkoivat verkostoitua keskenään: Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, Joensuun
kaupunginkirjasto, paikalliset kirjailijat, kirjailijayhdistys
Ukri ja muut toimijat yhdistivät voimansa.
»Keväällä 2005 käynnistimme Pian kanssa Sanarattaan, ja
syksyllä mukana oli jo seitsemän innokasta sanataideopettajaa», Juurikainen kertoo alkuvaiheista. Hankkeen käynnistäminen vaati sekä Outilta että Pialta paljon talkootyötä, ja
hankerahoituksen järjestämisessä riitti päänvaivaa.
Juurikaisen mielestä työ on ollut vaivan arvoista: »Eka vuosi
oli todella rankka ja talkootunteja sanataidekasvatuksen parissa tuli tehtyä pilvin pimein. Mutta sen jälkeen työmäärä
on tasaantunut ja hankkeen rahoitus on ollut kunnossa, joten
olen saanut tehdä mukavaa palkkatyönäni. Teen noin kuuden
tunnin työpäiviä ja paljon töitä kotoa käsin etätyönä, joten
aikaa riittää pojillekin. Suutarin lapsella on kengät ja meidän
pojat osaavat paljon loruja, tykkäävät kirjoista ja haahuilevat
mielikuvitusmaailmassa niin kuin äitinsäkin.»
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Tiltu Taimela ja Elsi Eskelinen
elokuvasanataideleirillä syksyllä 2005.

60 vauvaa perheineen
ja lähisukulaisineen
tanssi Anna Anttosen
laulun tahdissa.

»Vauvat nauttivat
kiireettömistä
yhteisistä
taidehetkistä.»

Kaikki Pohjois-Karjalan lapset mukaan
distys Ukri ry:n yhteyteen, ja se keskittyy ensisijaisesti maakunnan lasten ja nuorten lukemis- ja kirjoittamisharrastuksen edistämiseen. Kun aikaisemmin maakunnassa ei ollut
yhtään sanataideryhmää, niitä on tällä hetkellä Joensuun,
Liperin, Kontiolahden ja Outokummun alueilla jo 14. Osa
näistä ryhmistä on Ukrin hallinnoimia ja osassa Ukrin sanataideopettajat työskentelevät Joensuun seudun kansalaisopiston ryhmien opettajina.
»Olemme kouluttaneet alusta asti sekä uusia että kokeneempia sanataideopettajia järjestämällä heille luentoja, erilaisia työpajoja ja tarjoamalla vertaistukea Sanarattaan palavereissa. Sanataidepolun luento- ja koulutuspäivät ovat ehkä
tärkein yksittäinen koulutusmuoto. Joensuussa valmistuu luokanopettajia, äidinkielenopettajia ja lastentarhanopettajia, ja
Sanaratttaan opettajat tulevatkin alan opiskelijoiden ja jo valmistuneiden ihmisten keskuudesta», Paananen kertoo.
»Ryhmistä ensimmäisinä täyttyvät aina alle kouluikäisten
lasten ryhmät. Koululaisten ryhmissä Seutuopiston vaatimat
ryhmäkoot eivät aina täyty, jolloin olemme hankkineet palkan
opettajille muualta», Outi Juurikainen kertoo ja muistelee aikaa,
jolloin sanataideopetuksesta ei osattu edes haaveilla ja jolloin
koko opetusta pidettiin kenties joutavanpäiväisenä hömpötyksenä, koska ajateltiin että »kirjailijaksihan synnytään»:
»Kouluikäisten sanataidekasvatuksen puuttumisen olen kokenut omassa lapsuudessani ja nuoruudessani. Ei ollut mahdollista tavata ja viettää aikaa muiden samanikäisten kirjoittamista ja lukemista harrastavien lasten kanssa. Ei ollut
myöskään mahdollista saada palautetta ja opastusta omien
sanataiteellisten tuotosten suhteen. Eli vertausryhmä ja ohjaus ovat tärkeitä sanataiteen harrastajille.»
Nykyään onneksi asenteet ovat muuttuneet. »Vanhemmat
ovat olleet innostuneita näistä ryhmistä. Tavoite on edelleen,
että kaikki Pohjois-Karjalan lapset voisivat osallistua sanataideopetukseen. Tämä onnistuu vahvistamalla maakunnallista
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toimintaa kuten leirejä sekä sanataideopettajien koulutuksia
sekä perustamalla lähivuosina maakunnallinen nettikirjoittajakoulu», Juurikainen visioi.
»Sadat lapset ja myös kokonaiset perheet ovat osallistuneet
Sanaratas-hankkeen tapahtumiin eri puolilla Pohjois-Karjalaa,
ja verkostoomme kuuluu yli kymmenen sanataideopettajaa.
Olemme tehneet yhteistyötä muun Suomen sanataideopettajien kanssa sekä oman maakuntamme muiden taidekasvattajien kanssa. Järjestämiemme sanataideryhmien ja -tapahtumien lisäksi olemme kiertäneet kouluja ja päiväkoteja lähes
jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa», kertoo Pia Paananen
ja jatkaa: »Sanataideopetuksessa lukemisharrastuksen edistäminen on ollut tärkeässä roolissa. Olemme järjestäneet kirjailijavierailuja, kirjavinkkausta sekä leirin lasten omien mielikirjojen ympärille. Monet leireistämme lähtevät liikkeelle
Kirja astuu ulos kansistaan -periaatteella, niin että teemana
leireillämme on joku nuortenkirja, jonka tapahtumien ympärille kaikki muu ohjelma rakentuu.»
Kirjavinkkauksessa Joensuu onkin muuta Suomea edellä,
sillä Sanaratas-jaostossa aktiivisesti mukana oleva joensuulainen erikoiskirjastonhoitaja U l l a Pö t s ö n e n valittiin
kirjavinkkauksen Suomen mestariksi. Hänen osaamisestaan
ovat päässeet nauttimaan myös sanataidekerhojen ja leiripäiville osallistuneet lapset.
Leader-rahoituksella palkkaa sanataideohjaajille

Juurikainen ja Paananen työllistivät itsensä lähes vuodeksi E Urahoitteisella Joensuun seudun Leader-yhdistyksen hankkeella.
Tammikuusta 2006 alkaen he valmistelivat Ukrin Leader-hakemusta Sanaratas-hankkeen jatkorahoituksen turvaamiseksi.
Sanaratas-hanke käynnistyi kesäkuussa 2006 ja sen toiminta
jatkui huhti-toukokuulle 2007. Juurikainen toimi hankkeen
osa-aikaisena vastaavana ja Pia Paananen tiedottajana.
Hanke työllisti myös muita alueen sanataideopettajia ja kirjailijoita järjestämällä sanataidetapahtumia Joensuun seudulla
kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisotaloilla. Syksyn 2006 aikana
hanke järjesti Polvijärvellä, Kontiolahdella, Enossa, Pyhäselässä, Kiihtelysvaarassa, Liperissä ja Outokummussa kussakin
yhdeksän sanataidetapahtumaa lapsille, nuorille ja aikuisille,

»Loruperinteen
jatkaminen
ja uudistaminen
on tärkeää.»
Sarjakuva houkutti
Enon sanataideleirille
normaalia enemmän
poikia.

suurempia työtilaisuuksia. Sanaratas laajentaa koulutustarjontaansa niin, että yhä useammin Sanaratas-jaoston väki on kouluttamassa sanataiteenopetustaitoja työssään tarvitsevia ihmisiä.
Hyvin alkanutta yhteistyötä syvennetään muun muassa Pohjois-Karjalan opiston ja Seutukirjaston kautta.»
»Vuoden aikana myös kehitetään ryhmiä ja pyritään tekemään heistä erilaisissa tilaisuuksissa esiintyjiksi ja tilaisuuksien osasiksi soveltuvia yksikköjä, kuten lausuntaryhmiä, kirjavinkkariryhmiä ja vastaavia. Vuoden aikana testataan Valtion
kirjallisuustoimikunnan tuella erilaisia rahoitusmalleja, joilla
taipaleensa alussa olevia sanataideryhmiä voidaan tukea.»
Sanataidetta vauvoista vaariin

alueen kulttuuripäättäjiä unohtamatta. Suurimmat tapahtumat keväällä 2007 olivat vauvojen tanssiaiset Liperissä, sarjakuva-aiheinen sanataideleiripäivä Enossa ja sanataidepolku
luentoineen ja pajapäivineen Pyhäselässä ja Joensuussa.
Tapahtumien ohessa hankevastaava Juurikainen ja tiedottaja Paananen kehittävät toimintamallia kansalaisopistojen,
kuntien ja yhdistysten väliselle yhteistyölle.
»Harvaanasutussa ja pitkien välimatkojen Pohjois-Karjalassa on vaikea uskoa, että mikään juurrutushanke toisi joka
kuntaan sanataideryhmän. Verkossa kokoontuva maakunnallinen sanataidekoulu, jonka oppilailla olisi silloin tällöin
kontaktipäivä, voisi olla realistinen tapa tuoda sanataideharrastus pieniinkin kyliin», Pia Paananen uskoo.
Mutta miten tällaiset suuritöiset ja paljon paperityötä vaativat hankkeet sopivat taiteilijayhdistyksille?
»Leader vaatii aika suuren omarahoituksen ja sen lisäksi maksut tulevat kuitteja vastaan jälkikäteen. Eli Leaderhanketta pyörittävällä yhdistyksellä pitää olla omaa rahaa
kohtalaisen paljon. Hankkeeseen liittyy paljon aikaa vievää
byrokratiaa, mutta kyllä siitä selviää, jos on aikaisempaa taloushallinnon kokemusta», Outi selvittää.
»Pienet, hallitut, huolellisesti suunnitellut ja konkreettisia
toimia sisältävät hankkeet ovat mille tahansa yhdistykselle
helpompia», Pia huomauttaa.
Ukrilla vuosi 2006 sattui onneksi olemaan 50-vuotisjuhlavuosi ja avustuksia juhlavuoden järjestelyihin oli saatu sen
verran, että yhdistys pystyi lainaamaan Sanarattaan toimintaan jonkin verran varoja.
»Valtaosa omavastuuosasta on kuitenkin koottu olemalla
mukana erilaisissa tapahtumissa, joiden järjestäjät ovat maksaneet sadutuspisteestä, työpajasta tai henkilöstönsä koulutuksesta», kertoo Pia.
»Vuoden 2007 aikana Valtion kirjallisuustoimikunta rahoittaa
pienimpien, toimintansa alkuvaiheessa olevien sanataidekerhojen toimintaa, ja samaan on tarkoitus suunnalta tai toiselta saada
rahoitusta. Sanaratas pyrkii vielä vuoden 2007 aikana myös laajentamaan ja tiukentamaan eri tavoilla suhdettaan alueen kulttuuritoimijoihin kunnissa ja yhdistyksissä», Pia suunnittelee ja
jatkaa: »Hankkeen aikana tutustuimme kuntien henkilöstöön
ja sitä kautta opettajillemme avautuu jatkossakin pienempiä ja

Sanaratas on järjestänyt monen muun tapahtuman lisäksi sanataidetarjontaa myös sylivauvoille, esimerkiksi suurta kiinnostusta nauttineen kirjailija H a n n e l e Hu o v i n ja säveltäjä S oi l i P e r k iön Vauvan vaaka -runomatinean vauvoille
sekä E pp u Nu o t ion emännöimät vauvatanssiaiset.
»Sanataidekasvatus on tärkeää vauvoille, koska vauvasanataideryhmissä aikuinen keskittyy lempeään vuorovaikutukseen vauvansa kanssa ja koska vauvat nauttivat hurjasti
näistä kiireettömistä yhteisistä taidehetkistä. Myös loruperinteen jatkaminen ja uudistaminen on tärkeää», Juurikainen kertoo.
»Alusta asti meitä ovat kiinnostaneet myös ikäihmiset ja
erityisryhmät. Teimme kuitenkin rajallisten voimavarojemme
takia alussa päätöksen, että keskitymme ensin alle 18-vuotiaisiin ja jos myöhemmin toimintaa on mahdollista laajentaa,
niin ilman muuta laajennetaan. Itse olen työskennellyt tämän
vuoden sanataideopettajana Keinu-projektissa, jossa eri alojen taiteilijat toteuttavat yhteisötaidejuttuja Pohjois-Karjalan
vanhainkodeissa. Kokemus on ollut upea ja sen innostamana olemme myös hakeneet rahaa sanataidehankkeeseen, jossa kohderyhmänä ovat lasten lisäksi odottavat äidit ja kokonaiset perheet ja jossa muun muassa järjestetään satutunteja
vanhainkodilla. Saman hankkeen kohderyhmänä ovat lasten
ja vanhusten lisäksi odottavat äidit.»
»Nyt kesällä Sanaratas-väki lomailee, mutta syksyllä jatkuvat taas sanataideryhmät. Ensi syksynä järjestämme ensimmäistä kertaa sanataideleirin alle kouluikäisille», Juurikainen kertoo.
Sanarattaan työ maakunnan lasten ja nuorten hyväksi on
huomattu: hankkeen käynnistäjät Juurikainen, Paananen ja
Itkonen saivat Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan Vuoden
kulttuuriteko -tunnustuspalkinnon vuonna 2005. Seuraavana vuonna 2006 Ukri sai Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön tunnustuspalkinnon sanataidekasvatuksen ja luovan
kirjoittamisen opetuksen kehittämisestä Pohjois-Karjalassa.
Vuonna 2006 Sanaratas-hanke sai myös Joensuun kaupungin
kulttuuripalkinnon. Ja ennen kaikkea seudun lapset ja nuoret
ovat saaneet vihdoinkin sanataiteen opetusta ja päässeet tapaamaan vertaisiaan sanataiteen suuressa maailmassa. •
■ Sanaratas: http://www.sanaratas.net
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Kulttuurielämykset ovat
mielenruokaa ja vievät pois
kivusta. Kulttuurin, taiteen ja
terveyden yhteen sovittaminen
on kuitenkin koettu haasteeksi.
teksti Leila

Friis | kuvitus Emil Bertell

N

Hoitamisessa on menty
kovempaan suuntaan
etsimällä vain näyttöön
perustuvaa tietoa.

ykyterveydenhuollossa vallitsee suuri
luottamus teknologian kaikkivoipaisuuteen. Eettisenä kysymyksenä nousee esiin huoli: unohtuuko ihminen
koneiden keskellä? Venäläinen elokuvaohjaaja
A n d r e i Ta r k o v s k i on kirjoittanut muun
muassa siitä, kuinka kehittyvä teknologia tekeekin ihmisen yhä onnettomammaksi, hänen sisäisen maailmansa yhä rikkonaisemmaksi.
M a r k k u Hy y ppä ja H a n n a-L i i s a L i ik a n e n esittävät kirjassaan Kulttuuri ja terveys,
että yhteisössä, jossa on paljon kulttuurikokemuksien rikastamaa sosiaalista pääomaa, ihmiset voivat paremmin. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisön ominaisuutta, joka koostuu
keskinäisestä luottamusverkostosta, kansalaisaktiivisuudesta ja osallistumisesta. Sosiaalisen pääoman on arvioitu lisäävän hyvinvointia, ja siten
myös terveyden oletetaan lisääntyvän.

Kulttuuria,
terveydeksi

Enemmän tietoa kapeampiin kanaviin

Antiikin hyveet – kauneus, totuus ja hyvyys – eivät ole kovin tavoiteltavia asioita nykyään. Psykologi, luovuustutkija M i h a ly C s i k z s z e n tm i h a l y i on todennut länsimaisen tieteen ja
teknologian syntyneen siitä, että ihminen on
onnistunut tunkemaan yhä enemmän tietoa yhä
kapeampiin kanaviin. Tämä on johtanut tieteisuskoon myös terveydenhuollossa.
Joku uskalias on arvioinut, että hoitamisessa on
menty kovempaan suuntaan etsimällä vain näyttöön perustuvaa tietoa. Näin yksipuolisesti toimimalla on saatettu kadottaa erilaisia luovia ja toimivia hoitamisen muotoja. Jokaisen esteettisellä
kokemuksella on subjektiivinen arvo. Tämä tulisi
muistaa, kun arvioidaan taiteen vaikuttavuutta
terveyteen: hektisessä ajassa ihmisten tulisi etsiä
viisautta ja kauneutta enemmän kuin rikkautta
ja menestystä, keinoja kaihtamatta.
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Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Keinu – taiteilijat vanhusyhteisön arjessa -projektin
(2006–2007) tarkoitus on kehittää toimintamallia taiteilijoiden ja vanhuspalvelujen yhteistyölle. Hankkeessa pyritään taiteen avulla lisäämään
vanhusten ja vanhustyöntekijöiden hyvinvointia laaja-alaisesti. Samalla syntyy uusia verkostoja ja rakenteita tukemaan pohjoiskarjalaisten
taiteilijoiden työllistymistä. Myös Kirsikoti-yhteisössä Lieksassa taide ja sen tekeminen on yhdistetty kodin arkeen ja yhteisön elämään monin tavoin.

Kulttuurin eheyttävä vaikutus on havaittavissa
näennäisten pientenkin toimenpiteiden tuloksena. Esimerkiksi 1980-luvun lopulla Auroran sairaalan lastenpsykiatrisella osastolla aloitettiin
yhteistyössä kahden elokuvatutkijan, P e n t t i
St r a n i u k s e n ja Ju s s i Tu o r m a a n, kanssa osaston lapsille suunnattu videokerho. Tarkoituksena oli katsoa lasten kanssa elokuvia, tarjota
niistä taustatietoa ja antaa kokemus mielekkäästä tekemisestä sairaalan arjessa.
Lapset järjestivät vetäjille melkoisen yllätyksen lähtiessään keskustelemaan elokuvien herät-

Tarja Okkonen
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kirjailija Keinussa
»Olen elänyt viime vuodet apurahoilla

tämistä ajatuksista ja peilatessaan niitä omaan
elämäänsä ja kokemuksiinsa. Kerhossa keskusteltiin muun muassa vanhempien avioerosta. Eron
otti puheeksi lapsi, joka ei hoidon aikana ollut
vielä pystynyt puhumaan asiasta. Elokuva toimi
näin peilinä ja antoi rohkeutta katsoa oman elämän kipukohtia.
Tieteellistyykö terveydenhuolto vieläkin?

On myös päinvastaisia päätöksiä. Näillä ei tue
ta kulttuurin ja terveyden kohtaamista hoitamisen arjessa. Joensuussa Tikkamäellä suljettiin
30.12. 2006 Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ylläpitämä kirjasto. Sulkemista perusteltiin taloudellisilla seikoilla
ja vetoamalla siihen, että kirjaston ylläpito ei ole
erikoissairaanhoidon perimmäinen tehtävä.

Sair a alakirjaston
hoitava merkitys jätettiin
kokona an huomioimatta
Joensuun Tikk amäellä.

ja kirjoituspalkkioilla. Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulun Keinu – taiteilijat vanhusyhteisön arjessa -hanke on
ollut mukava vaihe, sillä se on taannut
säännöllisen, vaikkakin pienen, palkan.
Tällaisissa hankkeissa on taiteilijan
kannalta hyvät ja huonot puolensa.
Säännöllisen tulon lisäksi ne tarjoavat
tilaisuuden päästä tutustumaan uusiin yhteisöihin ja vahvistavat taiteilijan
asemaa kulttuurin kentällä. Tunnen
kuitenkin tiettyä ristiriitaa taiteilijan
ammatin ja hanketyön välillä. Minusta
taiteilijoiden täytyy olla vapaasti kriittisiä. Muuten koko hommassa ei ole
mitään mieltä.
Asemani taiteilijana Pohjois-Karjalassa on hyvä. Tunnen, että minulla on
täällä kirjailijan paikka. Tekstejäni on
tarvittu, olen saanut sekä henkistä että rahallista tukea työlleni.
Pohjois-Karjalassa on sikäli hyvä toimia, että täällä on vähän taiteilijoita.
Hyvälle tekijälle löytyy tilaa ja mahdollisuuksia. Kulttuurin kentälle pääsee
vaikka Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys
Ukri ry:n tai Taidekeskus Ahjon kautta.
Jos on aktiivinen, saa tekemistään esille.
Huono puoli taas on se, että piirit ovat

pienet: niin työryhmissä kuin kulttuuriravintola Wanhassa Jokelassa istuvat
vuodesta toiseen samat kasvot.
Isäni äidinäiti oli venäläinen. Olen
käynyt muutaman kerran Venäjällä.
Suhteeni venäläisiin on melko neutraali, kutakuinkin samanlainen kuin suhteeni ruotsalaisiin tai norjalaisiin. Olen
viihtynyt täällä rajalla hyvin. Joensuu on
puhdas ja turvallinen paikka asua lasten
kanssa. Täällä elää paljon ihania ihmisiä.
Tosin Joensuun ilmapiirissä on myös
sellaista vaikenemis- ja hyssyttelymeininkiä, joka on minulle vierasta. Välillä tuntuu, että virtaa tarvittaisiin lisää.
Ihan viime aikoina on alkanut olla sellainen fiilis, että Joensuu-jakso elämässäni on lopuillaan. 21 vuotta taitaa olla
tarpeeksi pitkä aika.»
■ Ta r j a O k k o n e n on kirjailija
ja paikallislehtien kolumnisti. Hän
on mukana monissa rajaseudun
kulttuuritempauksissa ja päätynyt
nykyiseen ammattiinsa sitkeästi
kirjoittamalla. Kolmas novellikokoelma
on julkaisemista vaille valmis, ja kesällä
2007 Joensuun Pakkahuoneella saa ensiiltansa Tarjan kirjoittama Seitsemän
kuolemansyntiä -monologiesitys.

»On käyty Kiteellä palvelutalon vanhuksia keinuttamassa, kerätty sananparsia, luettu, laulettu
ja muisteltu», Tarja Okkonen kuvailee toimintaansa Keinu-hankkeessa. Kuva Kirsi Komulainen.

Näin annettiin epäsuorasti selkeä kuva niistä arvoista, jotka ovat päätösten taustalla. Yhtä lailla kirjaston lakkauttamisen takana oli tehokkuusajattelu: potilaat ovat niin vähän aikaa
sairaalahoidossa. Sairaalakirjaston hoitava merkitys sivuutettiin ja jätettiin kokonaan huomioimatta.
Olisiko syytä katsoa taaksepäin siihen aikaan,
jolloin terveys ja kulttuuri olivat yhtä. Voitaisiinko edes kirjastot pitää sairaaloissa? Voisivatko ne olla niitä pysähtymispaikkoja, joissa saisi
istahtaa selailemaan kirjoja, katselemaan lehtiä ja vaikkapa vain oleilemaan hetkeksi – saamaan hyvää mieltä ja rauhoittavan mahdollisuuden siirtää ajatus jonnekin muualle, pois omasta
sairaudesta? •

K irja llisuut ta
• C s i k s z e n t m i h a l y i , M . : Flow – elämän virta:
tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu.
Rasalas-Kustannus. 2005.
• ——— : Kehittyvä minuus. Rasalas-Kustannus. 2006.
•  H y y ppä , M . & L i i k a n e n, H - L . : Kulttuuri ja terveys.
Edita Prima Oy. 2005.
  

K u lt t u u r i v i h k o t 3  / 2007 | 33

Pohjois-Karjalassa vallitsevat totuudet kyseenalaistetaan paikallisradiossa.

Y

hteiskunnassa on olemassa tietyt tavat
toimia oikein. Usein se, mitä pidetään
oikeana on silkkaa tottumusta: näin on
aina ennenkin tehty, näin isäkin teki,
näin on koulussa opetettu. Myös ajattelu muovautuu vallitsevan tilanteen mukaan. Hyväksyttävimmät arvot ja mielipiteet ovat niitä, jotka ovat kulloinkin vallassa. Epäkohtien tiedostaminen ja uusien ratkaisujen löytäminen edellyttää luovaa väärinajattelua.
Vallitsevat totuudet kyseenalaistavia väärinajattelijoita löytyy kaikkialta. Pohjois-Karjalassa
muutamat heistä ovat löytäneet äänitorvekseen
paikallisradion, ja tammikuusta 2007 lähtien on
Väärinajattelija-ohjelmaa voitu kuunnella Joensuun seudulla Oi fm -kanavalta sekä nettiradiosta. Tunnin mittainen anarkististen radiotyön
amatöörien ohjelma pyrkii kyseenalaistamaan
vallitsevat totuudet esittämällä rankkaa yhteiskuntakritiikkiä, pohdiskelevia haastatteluja, vaihtoehtoista uutisointia ja vallankumouksellista
musiikkia. Teemat vaihtelevat anarkofeminismistä karanneiden orjien yhteisöihin, aseistakieltäytymisestä ekologiaan. Väärinajattelija-kollektiivi
julistaa ohjelmastaan: »Ei turruttavaa viihdettä,
vaan ajatuksenruokaa kaikenlaiset valtahierarkiat kyseenalaistavista näkökulmista!»

G e o r g e O r w e l l i n klassikkoromaanissa
1984 totalitaarinen valtio Oceania pyrkii ikuistamaan itsensä ja olemaan lopullinen, täydellinen
järjestelmä – kaikesta sosiaalisesta kurjuudesta
huolimatta. Isoveljen katse yltää joka paikkaan
löytääkseen kaiken, mikä poikkeaa virallisesta oikeaoppisuudesta. Oceania ei pyri vain tukahduttamaan sitä vastaan asettuvia tekoja, vaan myös tekemään kaikenlaiset väärät ajatukset alun perinkin
mahdottomiksi. Ajattelun uudistumista ehkäistään
kieltämällä luova kielenkäyttö: kielellinen rikkaus
korvataan äärimmilleen yksinkertaistetulla uuskielellä. Historia hävitetään kirjoittamalla se päivittäin
uusiksi, jolloin se asettuu tukemaan vallanpitäjien
kulloistakin politiikkaa: »Näin on aina ollut.» Oikein ajattelu on tällöin tottelevaista tyytyväisyyttä
ja alistumista vallitsevaan tilanteeseen.
Mitä sitten merkitsee tietoisesti ajatella »väärin»? Väärinajattelija pyrkii ainakin kyseenalaistamaan vallassa olevia käsityksiä tuomalla esiin
itseensä tyytyväisen yhteiskunnan säröääniä ja
valtavirrasta poikkeavia kysymyksiä. Anarkismi
saa yleensä mediassa leiman mellakointina ja kiviä heittelevän nuorison tuhovimmana, mutta
millaista on anarkismin perintö ajattelun ja toiminnan suuntauksena? Entä mitä voimme oppia Brasilian karanneiden orjien yhteisöistä ja

Väärinajattelija
anarkiaa radioaalloilla
teksti Inkeri

Aula | kuvitus Emma Laiho
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niiden vapaudentavoittelusta? Mitä ovat anarkofeministit, ja mitä profeministi-mies ajattelee
sukupuolesta ja vallasta?
Tammikuun 2007 puolivälistä alkaen, joka
toinen viikko on tullut kuultavaksi uusi ohjelma, jossa puhetta rytmittää radikaali musiikki
uudesta suomipunkista 1970-luvun Angolan vallankumouslauluihin. Teemat ovat vaihdelleet ohjelmasta toiseen ja haastateltavina on ollut niin
totaalikieltäytyjää kuin naistutkimuksen professoria. Ohjelmissa on esitetty myös otteita anarkististen kiistakirjoitusten klassikoista Paatospönttö!-sarjassa. Paatospöntössä on kaikunut tähän

mennessä ainakin M a x St i r n e r i n, P i e r r eJ o s ep h P r ou dh on i n, E mm a G o l d m an i n ja L e o Tol s t oi n yhteiskuntakritiikkiä,
musiikin siivittämänä. Eduskuntavaalien aikaan
kuultiin Goldmanin enemmistödemokratiaa suomiva Vähemmistöt vs. enemmistöt, joka on muiden
tekstien ohella myös luettavissa Väärinajattelijan
nettisivuilta. Emma Goldmanin ajatukset vuodelta 1911 tuntuvat kovin ajankohtaisilta monessa
suhteessa. Hän kirjoittaa esimerkiksi:
»Jos minun pitäisi lyhyesti kuvata aikamme
vallitsevaa suuntausta, sanoisin – Määrä. Paljous,
joukkohenki hallitsee kaikkialla, tuhoten laadun.
– – Työnsä perusteellisuudesta ja laadusta ylpeyttä tuntevan työläisen tilalla on nyt aivottomia
ja kykenemättömiä automaatteja, jotka tuottavat suunnattomat määrät sellaisia tavaroita, jotka ovat arvottomia heille itselleen ja haitallisia
muulle ihmiskunnalle. Siten määrä, sen sijaan että olisi tuonut elämään mukavuutta ja rauhaa, on
pelkästään lisännyt ihmisen taakkaa.»
Anarkiaa tehdään vapaaehtoistyönä

Väärinajattelijan radiotaajuutena on uusi pohjoiskarjalainen paikalliskanava Oi Fm, jonka lähtökohtana on yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus. Ky-

seessä on paikallisen Radio Rexin sivuprojektina
syntynyt pääasiassa nuorisolle suunnattu kanava, jonka koko ohjelmisto tuotetaan vapaaehtoistyönä. Eri yhteisöt tekevät ohjelmaa omille
yleisöilleen: on kampusradiota ja ylioppilasteatteria, musiikin eri alakulttuurien omia ohjelmia
ja niin edelleen. Idän folkjuna on merkki vireästä
etno- ja kansanmusiikkiskenestä, teostovapaalle musiikille on oma ohjelmansa, paikalliset dj:t
soittavat marginaalistakin musiikkia ja PohjoisKarjalan perinteisesti vireä bänditoiminta on saanut Oi fm:stä uuden foorumin toimia.
Kanava toimii myös vastavoimana valtakunnallisille nuorisoradioille, joiden ohjelma on
pitkälti samankaltaista – soittolistojen massaa
ja sisällötöntä mössöä höliseviä juontajia. Oi
fm:n ohjelmien taso vaihtelee upeasti toimitetuista erikoismusiikin ohjelmista kokemattomien nuorten toisilleen tekemiin ohjelmiin, jotka
ovat paitsi kuulijoiden suosiossa, myös mahdollistamassa radiotyön opettelun kaikille kiinnostuneille. Kaikkien kummallisten ja tavallisten ohjelmien joukossa Väärinajattelija edustaa
anarkistista katsantotapaa – pilke silmäkulmassa – niin paikallisiin kuin maailmanlaajuisiinkin teemoihin. Perjantain uusinnat korostavat
sen kriittistä asennetta, kun edeltävänä ohjel-

mana soitetaan poliittisten nuorisojärjestöjen
Politrukki-ohjelmaa.
Radio-ohjelmana Väärinajattelija on samannimisen aikakauslehden sisarprojekti. Pääasiassa
anarkistista ajattelua pintaa syvemmältä pohdiskeleva julkaisu tuo kulttuurisia ja filosofisia näkökulmia anarkistiseen ja antiautoritääriseen keskusteluun. Vapaaehtoisuuteen perustuva, eri puolilla
Suomea asuva sähköpostitoimitus on ollut jaksoittain jäissä resurssipulan ja toimituskunnan ristiriitojen vuoksi, joten vasta yksi numero on saatu
painoon. Radio-ohjelman toimituskunnassa hääräävä yhteisö koostuu pääosin Joensuun opiskelevien anarkistien paikallisista aktiiveista.
Vaikka Väärinajattelijan kanavana toimiva Oi
fm on virallisesti alle 30-vuotiaille suunnattu nuorisokanava, se mahdollistaa erikoisten äänimaailmojen tuottamisen kaikenikäisille. Kulttuurisen
globalisaation aikakaudella paikallinen yhteisöllisyys yhdistyy myös verkottuneisiin alakulttuureihin ja harrastusyhteisöihin. Vaikkapa anarkismista
kiinnostuneet suomen kielen taitajat ympäri maailmaa voivat kuunnella nettiradiosta pohjoiskarjalaista ohjelmaa. Paikallisille kuuntelijoille Väärinajattelija on samalla osoitus siitä, että radiosta
voi kuunnella muutakin kuin iskelmää, STT :n uutisia tai soittolistahittejä. •

Radiosta voi kuunnella muutakin kuin STT:n uutisia tai soittolistahittejä.

■ Väärinajattelijaa voi Joensuun seu-

dulla kuunnella Oi fm:n taajuudelta
101,5 MHz (kaapelissa 95,2 Mhz) ja Internetissä osoitteissa http://www.taajuus.fi ja http://www.oifm.fi.
■ http://www.vaaris.org

K u l t t u u r i v i h k o t 3  / 2007 | 35

JoYT:n kevään ensi-ilta
Kipinähai keräsi kehuja
Kuopiossa.

Ylioppilasteatteri iskee kipinää

teksti Vilja

H

Itkonen | kuva Taina Renkola

uhtikuussa 2007 Kuopiossa vietettiin
valtakunnallisia Ylioppilasteatterifestivaaleja. Kolmen päivän aikana nähtiin joukko vaikuttavia ja puhuttelevia
näytelmiä – mukana oli myös Joensuun Ylioppilasteatterin Kipinähai. Kalakukkokaupungissa
näyteltiin, katseltiin esityksiä, annettiin palautetta, pyyhittiin silmiä, pideltiin korvia ja saatiin uusia näkökulmia tulevaan toimintaan. Onnistuneesti järjestetyille festivaaleille kokoontuminen muistutti, mitä kaikkea merkitsee olla
ylioppilasteatterilainen, yyteeläinen.
Miten minä löysin Yyteen

Minä löysin tieni Joensuun Ylioppilasteatteriin
muutaman mutkan kautta. Teatterimaailma oli
lumonnut elävillä tarinoillaan jo vintiöiässä. Äidilläni oli harrastajateatteritausta ja kulttuuria
harrastettiin perheessä säästelemättä syntymästäni alkaen. Teattereissa istuin jo silloin, kun piti vielä olla tyynykoroke takapuolen alla. Silloin
huuman syinä olivat enimmäkseen ihastuttavat
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Joensuun ylioppilasteatteri verevöittää alueen teatterielämää ja
toimii tärkeänä uusien kykyjen kasvualustana. Puheenjohtaja Vilja
Itkonen kertoo, miksi yytee on hullun hommaa, joka palkitsee.
tarinat, omaperäiset roolihahmot karnevalistisissa
vaatteissaan sekä teatterivalojen luomat houkuttelevat tunnelmat. Päätin, että teatteri olisi minunkin tapani olla olemassa ja vaikuttaa maailmassa. Aloitin harrastajateatteritaipaleeni vuonna
1989 Joensuun Vapaaopiston lapsiteatteriryhmässä, Rantakylän auditorion estradilla sulkahattu
päässäni. Lapsiteatterin käytyä ahtaaksi jatkoin
nuorisoteatterissa. Yliopistoikään vartuttuani
kasvoin ulos nuorisoteatteristakin ja luonnollinen
jatkopaikka löytyi Joensuun Ylioppilasteatterissa, jonka aktiivinen jäsen olen edelleen.
Lapsi- ja nuorisoteatteriryhmissä huomio keskittyi pääasiassa näyttelemiseen, vaikka muistakin asioista saimme opetella ottamaan vastuuta.
Ylioppilasteatteriin siirtymisen myötä näköala
näyttämötaiteeseen alkoi pikkuhiljaa laajentua.
Teatteri merkitsi edelleenkin eläviä tarinoita ja

eläytymistä, mutta viimeistään Ylioppilasteatterissa elämysten hakemisen luonnolliseksi vastapariksi nousi työ. Yleisössä istuessa en ollut koskaan tullut miettineeksi, kuinka monta asiaa on
tehtävä ennen kuin esirippu voidaan avata. Taiteellisen puolen lisäksi huomioni kiinnittyi kasvavassa määrin teknisiin seikkoihin. Onnistuneen
taiteellisen lopputuloksen tärkeä perusta on huolellisesti hoidettu tekninen puoli. Mikäli mieli
toimia Ylioppilasteatterissa, oli teatteria opeteltava ymmärtämään moniulotteisesti.
Harjoittelua harja kädessä

Meillä Ylioppilasteatterissa uudelle tulokkaalle lyödään tervetuliaisiksi siivousharja käteen.
Nopeasti käy selville, että kyseessä ei ole narsistikerho, jonne pääsee ainoastaan esittelemään

Ylioppilasteatteri ei ole narsistikerho.

Edo Pennings
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Edo ja Pappa-Tunturi
näyttelijäntaitojaan. Muutaman vuoden Yyteellä
pyörittyään, parissa näytelmäprojektissa mukana
oltuaan alkaa hahmottaa, mitä kaikkea teatterissa
voi ja täytyy tehdä esitystoiminnan lisäksi.

Hy vä palaute sa a
toivottama an tervetulleiksi
tulevat ha asteet.
Ylioppilasteatterilaisilta edellytetään osallistumista monenlaiseen. Intensiivisen ohjaustyön
ja harjoittelun lisäksi on suunniteltava ja toteutettava lavastus, koottava puvustus, rakennettava esitykseen valo- ja äänimaailmat, huolehdittava markkinoinnista ja käytettävä tuntikausia
erilaisten juoksevien asioiden hoitamiseen. Ylioppilasteatteri on todellinen aikasyöppö. Näytelmän valmistaminen esitykseksi edellyttää
koko työryhmältä suurta intensiteettiä ja sitoutumista, myös muuhun kuin ohjaamiseen
ja näyttelijäntyöhön. Esitystoiminnan lisäksi
teatteriyhdistyksen hyvinvointi edellyttää taiteellisen ja teknisen työn lisäksi hyvää hallinnointia. Varsinkin yhdistysasiat ja hallinnointi
saattavat tuntua kovin vähän teatteritoiminnalta, eivätkä tuo kenellekään erityisiä taiteellisia
nautintoja, mutta aiheuttavat yllättävän paljon mutkia matkaan, jos ovat huonolla mallilla. Kun kaikki tämä lasketaan yhteen, saadaan
tulokseksi melkoinen määrä erilaista tarpeellista tekemistä.
Mokailua ja onnentunteita

Joskus uupuneena tulee miettineeksi, miksi kaikki
tämä vaiva. Suuremman projektin ollessa ahdistavan keskeneräinen kysyy itseltään, onko hullu
sitoutuessaan kerta toisensa jälkeen tuntikausiksi
tekemään hommia, joista osa on hyvinkin epäkiitollisia. Vaivannäkö on kuitenkin monin tavoin
palkittu. Yyteessä toimiessani olen pienessä teatterikoulussa, jossa olen saanut oppia teatteritoiminnan arkea ja selviytymistä sen jokaisella osaalueella. Olen saanut sanoa sanottaviani ja olla
herättämässä eloon tärkeitä kuvia todellisuudestamme. Yyteevuodet ovat tarjonneet tarpeellisia
tilaisuuksia mokata, mutta myöskin synnyttäneet
onnistumisen pakahduttavia onnentunteita.
Kaiken hyvän lisäksi Yytee on joukkuelaji. Mikä voisikaan olla parempaa kuin rakentaa hyvässä
yhteishengessä esitystä, jolla on sekä merkitystä
itsellemme että viesti kerrottavana muille. Kuopion festivaaleilla Kipinähai tavoitti yleisönsä ja
sai loisteliaan palautteen. Siinä eräs syy, miksi
yyteeläisyys tekee minut erityisen tyytyväiseksi ja onnelliseksi. Hyvä palaute kasvattaa teatterihuumaa entisestään, ja sen myötä huomaa
ilolla toivottavansa tervetulleiksi kaikki tulevat haasteet. •

»Tulin Joensuuhun vuonna 1996 suoraan Hollannista silloisen tyttöystäväni kanssa. Aluksi olin töissä kaupungin kierrätyskeskuksessa. Tällä hetkellä
olen osa-aikatyötön. Varsinaisena toimenkuvanani on olla pelimanniohjaaja, yhtyeitä on monta: Joen Sottiisi, U1
Spelimannit (Juuka) ja Pohjois-Karjalan maakuntaorkesteri. Joensuun kaupunki ja kansalaisopisto ovat työnantajiani. Soitan mandoliinia, viulua,
balalaikkaa ja banjoa – kaikkia instrumentteja, jotka saan käsiini.
Kansanmusiikin suosio on rajussa kasvussa ja on mukava olla mukana seuraamassa uutta innostusta. Olen
ollut soittamassa eri kokoonpanoissa
Rääkkylän Kihauksessa, Ilomantsin Pogostan pelimannipäivillä, Kaustisella,
Nurmeksen Bomballa, mielenosoituksissa ja missä milloinkin. Yritän välttää
byrokratiahommia ja pysyä kulttuurin
puolella. Olen mieluummin kulttuurin
käsityöläinen kuin taiteilija.
Venäjä ja rajaseutu ovat minulle
suuria kysymyksiä. Hollannista katsottuna Venäjä oli kaukainen ja mystinen
maa jossakin idässä. Nyt idän ja lännen
kulttuuri kohtaavat jalkojen alla. Se antaa tiettyä rikkautta, rajaseutu on sala
peräinen. Olen käynyt Venäjällä vain
kerran, turistimatkalla. Toista kertaa
en lähde sinne suomalaisten ryyppääjä
porukoiden kanssa; he kuvittelevat
omistavansa koko Venäjän.

Pidän siitä, että Pohjois-Karjala on
hiljaista syrjäseutua. Toisinaan täällä
teeskennellään suurempia kuin ollaankaan. Päälehti Karjalaisessa ei saa enää
edes kirjoittaa, että Joensuu on pikkukaupunki. Nautin siitä, että kaupungilla kuulee eri kieliä. En näe, että täällä
olisi vain yhtä mentaliteettia. Sulkeutuneisuutta on ihan liikaa, ihmisiin on
joskus vaikea tutustua. Aitoa karjalaisuuttakin on, iloisuutta.
Paikallisessa kulttuurissa hämmästyttävät pienet seikat: ovien aukeamis
suunnat, ruutukaavaan rakennettu
kaupunki, puutalojen purku. PohjoisKarjala on pinta-alaltaan ehkä kolmasosa Hollannista ja asukkaita on vain
170 000. Saman kokoisella alueella
Hollannissa asuu jopa kuusi miljoonaa.
Tämä heijastuu ihmisiin. Hollannissa
toisiin ehkä tutustuu nopeasti, mutta syvällisempiä suhteita ei aina synny.
Baarissa siellä ei kuitenkaan tarvitse istua yksin.»

■ E d o P e n n i n g s liikkuu kesäisin
Pappa-Tuntureineen siellä, missä
tapahtuu ja soi. Hän on ollut viuluineen ja
mielipiteineen mukana Rauhanryhmässä,
Ruokaa ei aseita -toiminnassa, Antifassa,
Maan ystävissä, Kasviskeittiössä ja
työttömien yhdistyksessä. SK P :n
kunnallisvaaliehdokkaanakin hän keräsi
viimeksi melkoisen äänipotin.

Edon motto on: kun yhteiskunta ei pidä huolta ihmisistä, luonnosta ja
maailmanrauhasta, jokaisen on tehtävä se itse. Kuva Marjukka Erttola.
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Minä olen
kulttuuri-ihminen
Kirsikodissa etsitään tapoja tukea kehitysvammaisten ihmisten
toimimista kuvataiteilijoina tai kuvataiteen harrastajina.
Tämä tarkoittaa tiukkaa työntekoa – ja ihania avajaisjuhlia.
teksti Virpi

Turunen

A

teljeen pöydän ympärillä ollaan suuren
kysymyksen edessä: mitä on kulttuuri?
Pitkään on hiljaista. Vaikea kysymys.
»Kulttuuri on hyvä», kuuluu aluksi.
»Musiikki on kulttuuria! Laulaminen ja tekemämme messu. Ja soittaminen», K i r s i tuumaa. Mietiskelevät kasvot kirkastuvat. »Baletti,
rokki ja ooppera», kuuluu seuraavaksi. Kaikki
nyökyttelevät. S a n t t u ja L au r a ovat erityisen innostuneita elokuvista. Myös teatteri kiinnostaa monia. P e k k a on rakastunut Juurakon
Huldaan.
»Mäkihyppy», Ju k k a-P e k k a sanoo sitten.
Suomalaisten menestystä taidettiinkin jännittää
viimeksi eilen illalla. Kaikkien keskustelijoiden
mielestä urheilu on kulttuuria, ja vieläpä hyvin
kiihkeää sellaista. Entä kirjat ja runot? Kyllä,
mutta kaikille lukeminen ei ole helppoa. »Pitäisi olla kissan kokoiset kirjaimet», M a r i k a
sanoo nauraen.
Maalaamisesta ja taidenäyttelyistä syntyy seuraava kiintoisa keskustelu. Avajaiset ja juhlat ovat
aina ihania. Etenkin omat! Silloin voi ihastella
oman käden jälkiä ja kukkia tulee paljon. Lauran
mielestä avajaisten kohokohta on booli.
»Maalaaminen, piirtäminen, kuvanveisto, saamelaiskulttuuri, kirkollinen kulttuuri ja sakramentit, itämainen kulttuuri…» Kirsikotilaisten
kulttuurilista on erittäin pitkä.
»Minä olen kulttuuri-ihminen, taiteilija »,
kuuluu pöydän päästä.
»Yhessä esitettiin töitä avajaisissa»

Työskennellessään erityisluokanopettajana Pankakosken harjaantumisopetuksessa R a i j a M i kk on e n hämmästyi oppilaidensa valtavaa ilmaisuvoimaa ja taiteellista lahjakkuutta. Hän alkoi
unelmoida paikasta, jossa kehitysvammaiset ihmiset voisivat toteuttaa omaa kulttuuriaan.
Raija teki haaveestaan totta, ja Kirsikoti Ry
perustettiin 14 vuotta sitten. Lieksan Saarivaarassa sijaitsevasta puoliksi palaneesta koulunrähjästä rakennettiin kaunis taiteilijakoti ja ympärille viihtyisä pihapiiri.
Toiminnan alusta lähtien Kirsikodissa on järjestetty taideleirejä lapsille, nuorille ja aikuisille.
Niille on ollut mahdollista osallistua myös talon
ulkopuolelta.
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Kirsikodin toimintamalli ja kuvataiteen opetus
ovat herättäneet paljon kiinnostusta Suomessa ja
ulkomailla. Koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä tulee yhä enemmän, eikä läheskään kaikkiin pyyntöihin ole ollut mahdollista vastata talon normaalin toiminnan ja resurssien puitteissa.
Tätä aukkoa paikkaamaan aloitettiin elokuussa 2004 RAY:n rahoittamana projekti: Kehitysvammaisten ammatti- ja harrastajataitelijoiden
kehitysedellytysten turvaaminen Kirsikodissa
2004–2007. Projektin päämääränä on ollut muun
muassa kartoittaa niitä edellytyksiä, jotka mahdollistavat kehitysvammaisen henkilön toiminnan
kuvataiteilijana tai kuvataiteen harrastajana.
»Koin maailman kasvun»

Välillä tekee mieli nähdä vähän kauemmas. Kirsi Mikkonen
Toscanan auringossa. Kuva Markus Rauhala.

Yhteisön seitsemän vakituista asukasta ovat
saaneet kehittyä ja ilmaista itseään kulttuurin
eri keinoin. Vuosien varrella kuvataide on noussut keskeisimmäksi alueeksi, ja taiteilijoiden työt
ovat olleet esillä lukuisissa näyttelyissä ympäri
Suomea, ulkomaillakin.
Taideopettajien pitämillä intensiivijaksoilla
tutustutaan eri tekniikoihin.
»Sillon myö tehhään esimerkiksi tauluja tai
veistoksia tai puupiirustusta. Opettajat on ollu
kivoja ja hyvin ne on opettanu. Minnan kanssa ollaan tehty ainaki tauluja ja kipsiveistoksia.
Tammikuussa meillä oli yhteinen näyttely Ahjossa. Se oli hauska kokemus. Yhessä esiteltiin
töitä avajaisissa», Piia kuvailee.
Myös intensiivijaksojen välillä Kirsikodin sydämessä, eli Ateljee Hännättömässä Kissassa,
tehdään ahkerasti töitä. Työpajajaksojen aikana
pääpaino on kankaan maalauksessa. Taiteilijat
suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti kankaita
muun muassa erilaisiksi kodintekstiileiksi, tarjottimiksi ja vaatteiksi. Monen kodin koko sisustus
on lähtöisin Hännättömästä Kissasta.

Kolmivuotisessa taideprojektissa opiskelee kuusi nuorta taiteilijanalkua. Myös talon vakituiset
asukkaat osallistuvat lähes kaikille jaksoille. Projektin puitteissa on perehdytetty eri alojen ammattitaiteilijoita kehitysvammaisten ohjaamisen
erityispiirteisiin.
Samalla on kehitetty työpajamallia kuvataiteen
opetusmenetelmänä. Tavoitteena on, että Kirsikodin malli olisi tulevaisuudessa mahdollista siirtää
myös muualle. Kuvataiteen lisäksi projektilaisten
opintoihin kuuluu elämänhallintataitoja, musiikkia, ilmaisua ja käytännön englantia.

»Kirsikodissa näin taiteen

tekemisen. Siitä se lähti
eteenpäin.» Santtu Miettinen

»Tulin opiskelemaan Kirsikotiin parisen vuotta sitten. Taiteilija minusta tulee. Se on eessäpäin ja tulossa on. Minä alotin taiteen tekemisen 9-vuotiaana. Siitä se kaikki alkoi. Vuosien
saatossa koin maailman kasvun. Taiteen tekemisen ensimmäiset alkeet perehdyin tussitöissäni», Santtu sanoo.
»Kirsikoti muutti elämäni. Näin taiteen tekemisen ja nämä asukkaat ja Raijan ja niin poispäin. Siitä se pikkuhiljaa lähti eteenpäin taiteessa
kehittyminen. Toissasyksynä vietimme melkein
kaksi kuukautta Italiassa.»
Kotona on ihana olla, mutta Kirsikodin väki

Päivi Eronen (oik.) ja Kaisu Nuutinen
(vas.) puupiirroksen lumoissa. Uuden
tekniikan opettelu on aina jännittävää.
Kuva Raija Mikkonen.

rakastaa valtavasti myös matkailua. He käyvät
ihailemassa Ruunaan koskia, patikoivat Patvinsuolla ja kiipeävät luonnoskirjat kainalossa Kolin huipulle.
Välillä tekee mieli lähteä kauemmaksi. Viime
kesänä reissattiin Suomea ristiin ja vähän Tallinnan vanhaa kaupunkiakin. Italian Toscanaan
on tehty kaksi unohtumatonta matkaa. Niiden
kokemuksista, luonnoksista ja kaikesta nähdystä saa tunnelmia taidetöihin vielä kauan matkojen jälkeenkin.
Kirsikodin ateljeessa yksi taiteilija maalaa taulua ihannoimastaan tummasta intialaismiehestä
toisen hahmotellessa Toscanan muistojen siivittämänä sypressiä verhokankaaseen. Kolmannen tarjotinkankaassa komeilee Lontoon Tower Bridge. •
Yhteystiedot
■
■
■
■

Saarivaarantie 48, 81700 Lieksa
p.013-523215, 040-5089084
kirsikoti@kirsikoti.fi
http://www.kirsikoti.fi

T u l e v i a t a pa h t u m i a

Julk aisuja

■ Vaihtuva näyttely. Tuote-esittely

• I s o m ä k i , A . (toim.): Aurinko ja kolme kuuta.
Kettuki Ry. 2006.
• I s o m ä k i , A . & L a u r i l a - H a k u l i n e n, R .
(toim.): Sivusta katsoen. Hyvinkään taidemuseon
julkaisuja no 24. 2004.
• Kanssani hän kulkee. Kehitysvammaisten messu
(Video, cd ja nuottikirja). Kirsikoti. 2003.
• K u u t t i , T. & R a i t m a a , M . (toim.): Ateljee
Hännätön Kissa – Studio Bobtailed Cat. Kiasma.
Nykytaiteen museon julkaisuja no 82. 2002.
• M i k k o n e n, R . (toim.): Kallio tanssii. Kirsikoti. 2006.
• M i k k o n e n, R . & S a i n i o , A . : Hännätön Kissa.
Kehitysvammaliitto. 2002.
• Ne va l a i n e n, P. : Prinsessa ja hevonen.
Kuvitus: Kirsi Timonen. Kirsikoti 1994.
• S a i n i o , A . & K a n t o k o r p i , O. : Kirsi Mikkonen.
Kirsikoti. 2006.
• Via Toscana – Kirsikodin Italia. Graafinen suunnittelu:
Markus Haataja. Kirsikoti. 2004.

näyteikkunassa ja tauluja palvelutiloissa. Lieksa: Nordea.
■ Vierusparit. Kehitysvammaisten taiteilijoiden ja taiteilijaopettajan teosdialogi.
■ Marika Kinnunen, Topi Leinonen,
Jukka-Pekka Levy, Santtu Miettinen,
Laura Nykänen, Piia Vaarala ja Minna Haataja. Tampere: Wärjäämö. Kesä 2007.
■ Kehitysvammaisten ammatti- ja
harrastajataiteilijoiden kehitysedellytysten turvaaminen Kirsikodissa -projektin opiskelijoiden lopputyönäyttelyt. Lieksa: Kulttuurikeskus, Kirsikoti,
Irene ja Petri Martiskaisen koti. Kesäkuu 2007.
■ Projektin tulosten julkistaminen
ja dokumenttielokuvan ensi-ilta. Elokuu 2007.
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Lauantain viimeinen
esiintyjä saa aina
tuekseen Laulurinteen
upeasti somistettuna ja
perinteinen ilotulitus
sykäyttää aina uudestaan.
Kuva Sami Parkkinen.

Rock, rauha & rakkaus

syntyvät kovalla työllä
Ilosaarirock on tänä päivänä olennainen osa Joensuuta ja
joensuulaisuutta. Kymmenen kertaa peräkkäin loppuunmyyty
»Rokki», kuten paikallisesti festivaalia kutsutaan, on saavuttanut
asemansa ainutlaatuisella tunnelmallaan. Sen tunnelman takaa
löytyy 36 vuoden kokemus, lukemattomia vapaaehtoistyön
tunteja ja ennen kaikkea mukana olevien palava halu järjestää
vuosi vuoden jälkeen paras mahdollinen rockfestivaali.
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A.W. Yrjänä kesällä
1999, kun CMX teki
Ilosaarirockissa
»viimeisen keikkansa».

teksti Janne

O

»Rysky» Riiheläinen

hjelmalinjaukseltaan Ilosaarirock on
taiteellisesti korkeatasoinen rockfestivaali, joka esittelee erilaisten musiikkityylien mielenkiintoisimpia nimiä. Artisteja ei hankita listasijoitusten mukaan, mutta
ei menestys ole estekään. Festivaalilla on vahva
marginaalitausta, ja tämä näkyy ohjelmassa ennakkoluulottomana tyylien kirjona.
Itse Laulurinteen eteen rakennettu päälava vaatii siellä esiintyviltä orkestereilta paljon. Tämä ei
tarkoita sitä, että päälava olisi pyhitetty vain riskittömille kansansuosikeille. Muutama vuosi sitten
P M M P teki ensimmäisen ison festivaalikeikkansa nimenomaan Ilosaarirockin päälavalla. Silloin
pulpahti esiin se vankka suosio, joka oli jäänyt
yhtyettä aluksi vaivanneen tuotebändi-imagon
taakse piiloon. Siitä alkoi P M M P :n marssi sekä
musiikin kuluttajien että kriitikoiden suureksi
suosikiksi. Onpa kertaalleen päälavalle päästetty vain mies ja kitara, kun Tuom a r i Nu r m io
täytti koko valtavan lavan karhealla karismallaan.
Vaikka Ilosaarirockissa ei mitään varsinaisia pääesiintyjiä olekaan, niin yhtenä viikonlopun kohokohtana lauantain viimeinen esiintyjä saa tuekseen huikean ilotulituksen.
Käytännössä Ilosaarirockin toinen päälava on
valtavassa, 10 000 ihmistä vetävässä teltassa ole-

va YleX-lava, johon on keskitetty myös suurin
osa ulkomaalaista tarjontaa. Linnunlahden uimalavalla sijaitseva Rentolava on jo muutaman
vuoden ajan tarjonnut kirjavia rytmejä reggaesta
hiphoppiin ja kaikkea siltä väliltä. Miljööltään
ainutlaatuinen lava on eräänlainen festivaali festivaalin sisällä ja monelle Rentolava onkin koko
viikonlopun ainoa sisältö.
Kolmoslavalla esiintyvät hieman marginaalisempaa suosiota nauttivat nimet. Joskus suosion
laajuus tosin yllättää sekä järjestäjän että artistin.
Viime vuosina esimerkiksi M . A . Nu mm i n e n
ja jazzbändi Five Corners Quintet ovat saaneet
kolmosteltan edustankin täyttymään musiikkinsa kiivaista ystävistä. Uusimpana tulokkaana on
Rekkalava, samankokoinen kuin pienempien tapahtuminen päälava.
Nykyisiä ja tulevia tähtiä

Olennainen osa festivaaliviikonloppua ovat klubit, joita järjestetään aivan alueen vieressä olevalla
jäähallilla. Punkhenkinen Töminä on perjantaina, lauantaina raskas Metalli-klubi ja sunnuntaina Päätösklubi. YleX-lavalla järjestetään perjantaina Sulo-klubi. Klubien tehtävänä on lisätä
viikonlopun musiikkitarjonnan määrää.

Ilosaarirockin yleisöstä merkittävä osa on hyvin
vakavasti musiikkiin suuntautuvia alan harrastajia. Tämä tarkoittaa usein sitä, että koko kansan
suosikeiksi kohonneet artistit ovat saaneet tulevasta menestyksestään ensituntumaa nimenomaan näiden edelläkävijöiden kiinnostuksen
kautta. Tänä kesänä päälavan taatusti täyttävä HI M esiintyi ensi kerran Rokissa kymmenen
vuotta sitten. Vuosien varrella lavoille ovat kiivenneet pikkubändeinä muun muassa Kotiteollisuus, Timo Rautiainen & Niskalaukaus, Zen Café
ja Apulanta. Myös monet ulkomaalaiset artistit
ovat vierailleet Ilosaarirockissa ennen maailmanmenestystään. Muun muassa Muse, The Hives ja
The Prodigy ovat Ilosaarirockissa esiintyessään olleet toki isoja nimiä, mutta eivät vielä niitä maailman suurten levymarkkinoiden listoja hallinneita huipputähtiä, joita heistä tuli. Ensi kesän
esiintyjistä on brittiläisen Porcupine Treen kohdalla ennustettu kansainvälistä läpimurtoa tänä
keväänä ilmestyvän uuden levyn myötä.
Taloudenpito haasteita täynnä

Olennainen osa Ilosaarirockia on toiminnan sisältämä vahva ihanteellisuus. Voittoa tavoittelematon yhdistys tietysti sinällään jo takaa tämän,
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Ilosa arirockin historia a

Ilosaarirock sai alkunsa
Ilosaaressa, Joensuun
perinteisessä nuorison
tapaamispaikassa.

➤ Ilosaarirock sai alkunsa paikallisten

aktivistien Ruisrock-reissusta 1971. Siitä
kahden viikon kuluttua, 29.8.1971, ajettiin
Ilosaareen kuorma-auto, jonka lavalle rakennettiin äänentoisto. Lavalle nousivat
paikalliset bändit arvotussa järjestyksessä, ja paikalle ilmaantui muutamia
satoja rockin ystäviä. Rockrieha-nimellä kulkeneessa tapahtumassa esiintyivät
Kolmas Maailma, Marne, A H & V, Spirit
of the Truth, Nälkävuosi, Ugly Madison,
Rahad Boys Guoro ja Sensuuri. Yhdeksän päivää ennen tätä sai Grillibaari
Siltavoudin kabinetissa alkunsa Joensuun Popmuusikot ry, joka yhä tänäkin
päivänä pyörittää alkuperäisten tavoitteiden mukaista toimintaa.
1970-luvulla yhdistyksen toimintaaktiivisuus vaihteli suhteellisen paljon.
Konserttien ja tapahtumien järjestämisessä onnistuttiin välillä paremmin,
välillä huonommin. Joensuun Popmuusikot organisoi lukuisia koulutuksia kevyen
musiikin soittajille, koska oppia ei muualta ollut silloin saatavissa. Opettajina
kursseilla ja leireillä oli kovia nimiä Pa-

Rock soi ekosähköllä

mutta muutenkin festivaalia pyritään järjestämään »omantunnonarasti». Rinteellä rock soi
ekosähköllä, Reilun kaupan kahvila on aina paikalla ja erilaisille kansalaisjärjestöille on perinteisesti tarjottu mahdollisuutta tulla esittelemään
toimintaansa ilmaiseksi. Myös sponsoripuolella
rajoja on vuosien aikana vedetty, aivan kaikki yhteistyötarjoukset eivät ole menneet läpi.
Ihanteellisuus ei tarkoita sitä, että talousasiat
eivät olisi tärkeitä, vaan päinvastoin. Koko Euroopan mittakaavassa on rockmusiikin live-teollisuus kasvanut valtavasti ja se on tarkoittanut
muun muassa bändien hintojen nousua sekä koti- että ulkomaisten artistien kohdalla.
Toinen haaste taloudelle on se, että Ilosaarirockissa palveluja mitoitetaan aina ensimmäisenä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Käytännössä
tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vessoja hankitaan mieluummin vähän turhan monta kuin
yhtään liian vähän. Kolmas haaste on pääsylipun
hinnan pitäminen mahdollisimman alhaisena.
Korotuksia on jouduttu lähes joka vuosi tekemään, mutta vaihtoehtona olisi tehdä julkisesta
taloudesta tuttuja leikkauksia. Mutta pienempi
vessojen tai artistien määrä ei palvelisi koko festivaalin perusajatusta tehdä mahdollisimman sujuva, turvallinen ja viihtyisä tapahtuma.
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Suomessa on tällä hetkellä enemmän rockfestivaaleja kuin koskaan. Jokaisena kesäviikonloppuna on tarjolla vähintään puolenkymmentä pienempää tai isompaa rockjuhlaa. Festivaalikenttä
on myös jakautunut yhä selvemmin kahtia. Toisaalta on elävän musiikin ideologioista nousevia
tapahtumia, kuten Ilosaarirock, Provinssirock ja
Puntala-rock, joissa musiikki ja elämys ovat itseisarvoja. Toisaalta yhä suurempi osa festivaaleista
on nimenomaan liiketoimintaa, kuten Raumanmeren Juhannus, Ruisrock ja Rovaniemirock. Sinällään kumpikaan ei ole toista huonompi tapa
järjestää rockelämyksiä niitä kaipaaville. Valtava
tarjonta pitää huolen siitä, että tason on oltava
kuitenkin melko korkea, oli kyse sitten kaupallisesta tai epäkaupallisesta rockjuhlasta.
Avoimuus palkitaan

Rockfestivaalit ovat tänä päivänä myös osa paikkakuntien kamppailua vetovoimaisuudesta. Jos
ennen piti rakentaa urheiluhalli ja kunnantalo
antaakseen vireän kuvan itsestään, tänä päivänä rockfestivaali tuntuu olevan se muodissa oleva statussymboli.
Vuosituhannen vaihteeseen asti Ilosaarirock oli
paikallisessa julkisessa keskustelussa useimmiten

negatiivinen asia, mutta 2000-luvulla kaikki on
toisin. Syinä tähän ovat ymmärrys festivaalin antamasta maineesta ja toisaalta uuden polven järjestäjien aktiivinen ulospäänsuuntautuneisuus.
Voisi kai sanoa, että sekä festivaalin tekijät että
ympäröivä yhteiskunta ovat vihdoin olleet valmiita toisilleen. Monissa muissa kaupungeissa
kehitys on yhä kesken, mutta Joensuussa tätä
onkin kypsytelty kohta 36 vuotta.
Ilosaarirockissa on viimeisten vuosien aikana
pyritty huolehtimaan siitä, että lähialueen asukkaat voisivat nähdä festivaalista muitakin kuin
kielteisiä puolia. Festivaaliperjantaina järjestetään kierros, jonne on kutsuttu lähistöllä asuvia,
kaupungin päättäjiä ja muita sidosryhmiä. Heitä
kierrätetään lähes valmiilla, mutta vielä yleisöstä
tyhjällä alueella käyden läpi kaikkea sitä mitä festivaalin järjestäminen vaatii. Monelle toiminnan
laajuus ja järjestäytyneisyys on tullut yllätyksenä.
Olennaista kierroksessa on myös lopuksi käytävä
keskustelu, jossa järjestävät saavat kuulla asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia. Suora keskusteluyhteys on auttanut puolin ja toisin ymmärtämään asioita ja yhdessä on pystytty löytämään
keinoja vähentää festivaalin haittoja.
Konkreettisena tuloksena näistä kierroksista
on ollut muun muassa se, että jo vuosia yleisön-

Vuosikymmenen lopussa iski suomalaiseen musiikkielämään punk ja elävän musiikin yhdistysten nousu.
Myös Joensuussa perustettiin sittemmin unohduksiin
jäänyt Elävän Musiikin yhdistys, jossa oli mukana useita
samoja henkilöitä kuin Poppareissa. 1979 yhdistyksen
bändikatselmuksessa esiintyi Juice Leskisen johtama
Slam-yhtye ja kasvava jäsenten ja yhtyeiden määrä enteili jo seuraavan vuosikymmenen suuria muutoksia.
Vuosi 1980 oli joensuulaisen rockmusiikin läpimurto
vuosi. Hassisen Kone voitti Rock-S M -tittelin ja
ensimmäisen kerran paikallinen rock nousi sekä valtakunnallisesti että paikallisesti positiivisen huomion
kohteeksi. Tuosta vuodesta voidaan katsoa alkaneen
tähän päivään asti jatkunut joensuulaisten yhtyeiden
ja artistien menestys.
Vuoden 1981 Ilosaarirock oli ensimmäisen Tuuliajolla-kiertueen konsertti, jossa paikalliset bändit
lämmittelivät kiertueella olevia Eppu Normaalia, Juice
Leskinen Slamia ja Hassisen Konetta. Saimaa-ilmiö-elo-

Kuva Kimmo Kirves.

kuvaan on tallentunut se hieman vinossa riippunut
lakana lavan takaseinässä, jossa horjuvin kirjaimin lukee »Ilosaari Rock».
Olennainen osa Ilosaarirockin historiaa ovat 1980luvulla alkaneet talousvaikeudet. Sekä itse festivaalista
että muista tapahtumista syntyi pikkuhiljaa kasautuvaa velkaa, jota vuoroin kerääntyi lisää ja välillä saatiin
lyhennettyä. Tätä jatkui oikeastaan seuraavan vuosikymmenen puoleen väliin asti. Konkurssin partaalla
käytiin useasti, hallituksen jäsenet ottivat pankkilainoja omiin nimiinsä, kunnallispoliittista debattia käytiin
asian tiimoilla runsaasti ja tukikonsertteja järjestettiin.
Monien vaiheiden jälkeen voitiin kesän 1994 jälkeen
todeta, että yhdistys oli velaton ja tulevaisuus näytti hyvältä.
Festivaali siirtyi pois alkuperäisestä paikastaan Ilosaaresta Joensuun Laulurinteelle vuonna 1991. Suurten
kuorojuhlien pitoon suunniteltu alue on yksi Euroopan parhaita festivaalialueita lyhyine etäisyyksineen
ja nurmikenttineen. 1990-luvun lopussa Ilosaarirock
nousi suomalaisten rockfestivaalein eturiviin. Festivaalia on tänä päivänä tekemässä kirjava joukko eri-ikäisiä
ja monenlaisia ihmisiä. Skeittipunkkarista tutkijaan,
rakennusmiehestä kirjanpitäjään ryhmällä on yhteinen harrastus: tehdä joka vuosi paras mahdollinen
Ilosaarirock.

Va pa a e h t o i s u u s

ro n i Pa a k k u n a i se s ta N o n o S ö d e r b e rg i i n ja
Pe k k a S a r m a n n o s ta O l l i A h v e n l a h t e e n .
1976 oli Ilosaarirockin historiassa merkittävä vuosi:
silloin luovuttiin kuorma-autojen lavoille rakennetuista soittolavoista ja Ilosaareen pystytettiin ensimmäistä
kertaa lava.

➤ Ilosaarirock perustuu noin 1 500 ih-

misen talkootyöhön. Pieni osa heistä harrastaa toimintaa tiiviisti ympäri vuoden,
suurin osa tulee tekemään osansa viikonloppuna. Tärkein talkoolaisten etu on vapaa pääsy festivaalille. Se houkuttelee
useimmat mukaan.
Ympärivuotisesti toimintaa pyörittää
Joensuun Popmuusikot ry:n hallitus, joka kokoontuu noin 50 kertaa vuodessa. Se
kantaa päävastuun paitsi yhdistyksen toiminnasta myös festivaalista. Toinen kiinteämmin festivaalia rakentava ryhmä on eri
alojen vastaavat. Tämä 90-henkinen ryhmä
koostuu kirjavasta joukosta, joka suunnittelee ja johtaa toimintaa eri vastuualueilla.
Festivaalin teko alkaa jo talvella, ja itse viikonloppuna kaikki painavat pitkää päivää.
Vapaaehtoisuus on olennainen osa Ilosaarirockia sekä organisatorisesti että
aatteellisesti. Tällä hetkellä käydään yhä
enemmän keskustelua vapaaehtoisuuden
merkityksestä ja mahdollisuuksista. Toimenkuvat yhä suuremman ja laadukkaamman festivaalin rakentamisessa alkavat olla melkoisen haastavia ja moninaisia.

Ilosaarirock rakentuu joka
kesä lukemattomien talkoo
laisten työn tuloksena.
Kuva Katri Kilpiä.
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Ne t t i

Olennainen osa Ilosaarirockia ovat Suomen laajimmat ja käydyimmät festivaalisivut. Sivut tarjoavat tunnelmia menneiltä vuosilta, paljon infoa
tapahtumasta ja esiintyjistä, mielenkiintoista sisältöä Rokin laitamilta sekä vilkkaan keskustelupalstan. Jo kymmenen vuotta on myös ollut Rokkiviikonlopun ajan livelähetyksiä verkon kautta.
Kesällä 2006 kokeiltiin myös suoraa kännykkätelevisiolähetystä. Vuosittain sivuilla käydään noin
600 000 kertaa. Ilosaarirockin omalle postituslistalle on ilmoittautunut lähes 11 000 ihmistä.
Tieto lisää aina viihtyisyyttä, turvallisuutta ja
sujuvuutta. Käytännössä laaja verkkopalvelu on
tehnyt muun muassa sen, että aiempina vuosina
taukoamatta soinut Infopuhelin on lähes vaiennut. Ihmiset osaavat hankkia itse tietoa ja keskustelupalstalla opastavat toisiaan monista asioista.
Siellä on käsitelty niin festarieväiden koostumusta, diabeetikkojen erityistarpeita kuin ihmissuhteen houkuttelua mukaan festivaaleille.
Viikonlopun tapahtumia tallentaa Ilosaarirockin noin 30-henkinen verkkotoimitus, joka
kirjoittaa, kuvaa ja päivittää festivaalia verkkoon
lähes reaaliajassa. 2000-luvun festivaalien tuotokset löytyvät edelleen verkosta.

Che Guevaran kuvakin on
toisinaan festarialueella liehunut.
Kuva Sami Parkkinen.

Popparit tukevat maakunnan kehittämistä
osastoilla festivaalia vastaan protestoineen kansalaisen mieli muuttui hänen tutustuttuaan kokonaisuuteen. Palaute yleisönosastojen kautta on
varsin paljon kertova mittari ympäröivän yhteisön asenteista. Ilosaarirockia vastustavat tai sitä edes kyseenalaistavat kirjoitukset ovat viime
vuosina käyneet vähiin.
Popparit aluekehittäjinä

Festivaalijärjestelyissä mukana oleva hyvin kirjava
ryhmä on järjestäytynyt festivaalin kanssa yhtä
vanhaan yhdistykseen, Joensuun Popmuusikot
ry:hyn eli täkäläisittäin Poppareihin.
Poppareiden toiminta ei ole vain Ilosaarirockin
pyörittämistä, vaikka se toki iso osa toimintaa
onkin. Tällä hetkellä toimii pieni Kerubin Kuppila, joka tosin voi tarjota elävää musiikkia vain
hyvin pienimuotoisesti. Yhdistys järjestää festivaali- ja konserttimatkoja, konsertteja, klubeja sekä syksyisin Rokumentti-rockelokuvafestivaalin. Yhdistyksellä on myös Rock-salibandyn
S M-kultaa parilta vuodelta sekä naisten jalkapallojoukkue H C Ilotytöt.
Ilosaarirockia perustamassa olleet ihmiset eivät myöskään ole hylänneet elävää rockmusiikkia, vaan ovat perustaneet Grand Old Rockers
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-yhdistyksen. Tämä yhdistys järjestää Rokkiviikonloppuna tapahtuman alkuperäisessä paikassa
Ilosaaressa oman Ilovaarirock-tapahtuman, joka
keskittyy 1960–70-luvun rockiin. Sinne liput on
myyty loppuun viime vuosina alta puolen tunnin. Uutena perinteenä Rokkiviikonlopulle on
tullut samaisessa Ilosaaressa lauantaina pidettävä Vekararokki, jossa rockmusiikkia tarjotaan
perheen pienimmille. Koko Rokkiviikon ajan
Joensuun kaduilla tulee vastaan myös Popkatu-tapahtuma, jossa ohjelmassa on muun muassa torikonsertteja, lasten tapahtumia ja Alanko Katutähdeksi -katusoittokilpailu.
Joensuun Popmuusikot pyrkii olemaan muutenkin aktiivisesti mukana oman alueensa kehittämisessä. Yhtenä esimerkkinä tästä on Rockbridge-hanke (2003–2005), jossa on luotu EU-rahalla
kulttuurisiltoja Suomen ja Venäjän Karjalan välille.
Popparit ovat myös monella muulla tavalla aktiivisesti mukana aluekehityksessä. Yhdistyksen edustajia on ollut mukana niin maakunnan nuoriso- ja
kulttuuristrategioiden kehittämisessä kuin monissa
muissakin alueellisissa ponnisteluissa konkreettisista tapahtumista kaupunkisuunnitteluun.
Merkittävän panoksen Ilosaarirock antaa paikallisille urheiluseuroille ja muille yhdistyksille, joiden väki tekee talkootyötä tapahtumassa

seuransa hyväksi. Käytännössä joka vuosi ohjautuu Ilosaarirockin kautta lähemmäs kuusinumeroinen luku euroja muun muassa lasten ja
nuorten urheilun hyväksi. Muutama vuosi sitten
Ilosaarirock antoi merkittävää rahallista tukea
talousvaikeuksissa olleelle kansanmusiikkifestivaali Rääkkylän Kihaukselle. Vaikka vaikeudet
Rääkkylässä ovatkin jatkuneet, näyttää Kihauksen tulevaisuus nyt hieman paremmalta. Festivaalin tuottoja jaetaan myös kolme kertaa vuodessa paikallisille musiikkitoimijoille Joensuun
Popmuusikkojen Rahaston kautta.
Tulevina vuosina talouden suurin haaste on
omien toimitilojen rakentaminen Joensuun keskustaan. Popparien pitkään pyörittämältä Rockklubi Kerubilta menivät muutamia vuosia sitten
tilat alta, ja uusia ei hurjasta yrittämisestä huolimatta ole saatu hankittua mistään. Joensuun kaupunki tarjosi syksyllä 2006 upeaa mahdollisuutta rakentaa oma talo aivan Joensuun keskustaan,
Taidemuseon kortteliin. Hanke on jo hyväksytty
yksimielisesti periaatetasolla valtuustossa, ja se on
Joensuun Popmuusikoitten historian ylivoimaisesti
mittavin hanke. Prosessi vie kaavamuutoksineen
ja todennäköisine valituskierroksineen muutamia
vuosia, mutta tuloksena on varmasti toimiva kulttuuritalo – yksi Suomen rockpyhätöistä. •

Viisi syytä lähteä Joensuuhun heinäkuussa
Kulttuurivihkot poimi tämän kesän Ilosaarirockin monipuolisesta tarjonnasta ne oleellisimmat.
teksti Turkka

Ylinen

3

V i l l e Le i non e n
& Chr isse For ev er Ba nd

➤ Takkutukkaisena runopoikana profiloitunut Vi l-

2

Maria
G a sol ina

➤ Maria Gasolina tekee täydellistä ke-

1

säfestivaalimusiikkia: hyväntuulisia,
tanssittavia ja kuumia käännösiskelmiä
maailmanmusiikin suurilta nimiltä. Erityisesti bändi on keskittynyt brasilialaisen musiikin suomentamiseen, mutta
mukaan mahtuu myös muun muassa
M a n u C h ão n , F e m i Ku t i n , Molokon ja Blondien kappaleita.
Viime vuonna julkaistua ensimmäistä levyä Se jokin sopii kuunnella myös
matkalla festareille, mieluiten kolisevassa vanhassa autossa. Viime vuonna julkaistiin myös bändin laulajan ja
trumpetistin L i s su L e h t i m a j a n
kiitetty sarjakuva-albumin Freiren kyydissä kasvatusfilosofi Pau l o F r e i r e n teorioista.

T h e C i n em a t ic
Orche str a

➤ Nimensä mukaista elokuval-

lista musiikkia tekevä brittiläinen
The Cinematic Orchestra on paikoin ärsyttävän trendikkään elektroniikkaa ja akustisia elementtejä
sekoittavan uusjazzin mielenkiintoisimpia nimiä. Bändin kappaleet
ovat rehellisen kauniita ja lempeitä,
mutta silti täynnä tunnetta ja sielukkuutta, eikä kuulijalta vaadita
kauheasti muuta kuin hetki aikaa
hankkia rauhaisa mieli.
Muun muassa D z i g a Ve rtov i n elokuvaklassikkoon Mies
ja elokuvakamera (1929) musiikkiaan sovittanut yhtye julkaisi toukokuussa uuden levyn Ma fleur, jonka
värähtelyjä kannattaa lähteä fiilistelemään Joensuuhun.

l e L e i n o n e n on ennenkin ollut kallellaan suomalaiseen melankoliaan ja iskelmäperinteeseen, mutta
tänä vuonna julkaistu covereita sisältävä albumi Hei!
iski täysillä kiinni iskelmän olemukseen.
Leinonen kunnioittaa vanhoja mestariteoksia,
mutta tuo samalla iskelmään oman raikkaan ja sensuellin, jopa eroottisen kierteensä. Leinosen iskelmäprojektissa kaikuu myös ranskalaisen S e rg e
G a i n s b o u rg i n kuiskaileva äänimaailma.
Hei! kokosi yhteen upean kokoonpanon suomalaisia huippumuusikoita, ja tämä sanoittaja C h r i s s e
J o h a n s s o n i n mukaan nimetty bändi nähdään kokonaisuudessaan myös Ilosaaressa.

Ilosaarirock
13.–15.7. Joensuussa
Laulurinteellä

4

C a l e x ic o

➤ Arizonasta kotoisin oleva Calexico on yksi

yhdysvaltalaisen vaihtoehtokantrin suuruuksia. Americanaa tihkuva yhtye hallitsee hyvin
maansa perinnegenret kantrista jazziin, eikä
pelkää ohittaa niiden rajoituksia ja lokeroita. Aavalta preerialta voidaan siirtyä helposti
rajan yli kuumeiseen mariachin täyttämään
hulluuteen ja välillä viilentyä ambientin uusjazzin soundimaailmassa.

5

L ä n n e n -J u k k a

➤ Toisenlaista länkkäritunnelmaa tarjoaa J u k k a

K a r j a l a i s e n taannoinen Lännen-Jukka-projekti. Karjalaisen suorastaan nerokas »amerikansuomalaisten» räkää tihkuvien rallatusten levy on
valloittanut suomalaisia sydämiä ja myyntilistoja.
Levyllä Jukka säestää itseään pelkällä banjolla, mutta keikalla mukaan liittyvät viulisti N i n n i
P o i j ä rv i ja kitaristi M i k a Ku o k k a n e n . Rosoiseen lännentunnelmaan pääsee varmasti hyvin
Ilosaarirockin olutteltan kautta.
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Pohjois-Karjalassa on kuhissut pitkään: rajaseudun
sekalainen väestöpohja ja taloudelliset olot ovat
toimineet kasvualustana ennakkoluuloille ja
väkivallalle, mutta myös vilkkaalle kulttuuri
toiminnalle ja -vaihdolle, jota tulisi lisätä entisestään.
teksti

Pentti Stranius | kuvat Sami Parkkinen

P

ohjois-Karjala on sekä periferia että rajamaa. Rajamaana se korostaa suhdettaan Venäjään, mutta Venäjälle uskaltaudutaan pääosin vain pikaiseen bensanhakuun. Venäjän kieltä ei osaa juuri kukaan
joensuulainen. Ne jotka osaavat, ovat kummajaisia. Periferiaksi Suomen Karjala ei tunnustaudu 2000-luvulla enää millään ilveellä: paikalliset poliitikot, talous- ja yliopistomiehet toistavat
mantraansa siitä kuinka Joensuun kaltaiset ’kehittyvät yliopistokeskukset’ ovat globaali- ja virtuaaliajalla muuntuneet mentaliteetiltaankin uusiksi piilaaksoiksi. He ovat pahasti väärässä. Reilu ’periferia-rajamaa’ -status toisi monikasvoiselle
Karjalalle ja karjalaisuudelle vähintäänkin matkailullisen sädekehän ja etulyöntiaseman.
Väitän, että esimerkiksi Ilosaarirockin menestystarina juontaa juurensa ainakin osaksi myyttiseksi mielletystä Karjala-käsitteestä. Kiehtova rajamaa houkuttaa juuri siksi, että siihen on
liitetty ammattitaidolla myös moderni musiikki ja rock.

PelmenniRobotti näyttelystä
Robo Sapiens. Kuva Sami
Parkkinen ja Pavel Frolov.

Skinejä, turismia ja rahaa

»Voisitteko muuten puhua suomea …tai ainakin vähän hiljempaa!» -tokaisun kuulin viimeksi Joensuun keskustan ravintolassa. Istuimme
petroskoilaisen ystäväni Toljan kanssa oluella
Oppia rajalla -seminaarin jälkeen. Venäjä on
täällä niin lähellä, mutta niin kaukana – onneksi sentään harva enää reagoi samalla tavalla
Ilosaarirockissa, kun puhutaan englantia.
Pohjois-Karjalassa epäluulo muualta tulleita
kohtaan on ollut yllättävän sitkeää, ja Joensuulla
oli syystäkin 1990-luvulla skinikaupungin maine. Skiniliike ei ollut pikkupoikien puuhastelua
– ikkunoita rikottiin, autoja poltettiin, asuntoja
yritettiin polttaa ja mustia miehiä hakattiin torin
kulmilla pesäpallomailoin. Skinit voittivat, koska lähes kaikki pakolaisina maakuntaan sijoitetut somalit ja muut mustat lähtivät pääkaupunki
seudulle. Vain harva jäi Joensuuhun. Lehdet ja
viranomaiset hyssyttelivät ilmiselvää väkivaltaa
kunnes ylikomissaari E r k k i K a n e r va nosti
kissan pöydälle ja tohtori Ve s a P u u ron e n pisti yliopistolla alulle ’skiniprojektin’. Vuosituhannen vaihteessa järjestettiin usean tuhannen ihmisen antirasistinen mielenilmaisu. Myös ryssittelyä
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Häivähdys
Venäjää
ilmeni tuolloin laajalti, koulutappelujakin Rantakylän suomalaisten ja venäläisten kesken.              
»Yksi venäläinen kerrallaan», luki Joensuunkin kauppojen ovikylteissä, mutta niin taisi olla
muuallakin Suomessa. Kyltit katosivat, kun huomattiin, että venäläisillä on rahaa. Myös Joensuun
tiedotuslehteä alettiin kääntää venäjäksi vasta sitten, kun venäläiset turistit alkoivat tuoda rahaa
kauppaliikkeisiin. Ennen sitä he olivat monien
suomalaisten mielestä ei-toivottuja, mahorkalle
haisevia hotellivieraita, vähän palveluja käyttäviä,
viinaa tai itseään myyviä köyhäilijöitä, huoria ja
trokareita. Tästä kirjoiteltiin aivan avoimesti vielä
1990-luvun Suomessa. Toki edelleen venäläisen

rahan alkuperä herättää kauhunsekaisia tunteita
Joensuussakin, mikä näkyy yleisönosastokirjoittelussa: pelätään venäläisten ostavan esimerkiksi
Kolin lomamaastot ja -mökit kokonaan!
Kyräilyä rajaseudulla

Karjala on ollut kautta historian se idästä ja lännestä ylikävelty rajaseutu, missä talvisodan henki
ja evakkojen kokemukset ovat eläneet biografisessa muistissa pisimpään. Muukalaiset muodostavat rajalla alitajuisen uhkakuvan: vihollinen on
tullut viimeksi idästä. Tämä mentaliteetti ilmenee vieraiden täydellisenä torjuntana tai makeana

Junat tuovat ja vievät. Rajaseudulla ennakkoluulot istuvat
syvällä, mutta kulttuurivaihto avartaa ajattelua.

mielistelynä, kovin harvoin normaalina kanssakäymisenä. Puola on maa isommassa mitassa, jolla on monine jakoineen ja kiivasuskonnollisine
mentaliteetteineen paljolti sama kokemuskenttä kuin Karjalalla.
Vaikka globaalissa markkinataloudessa ei näennäisesti esiinny keskuksia ja periferioita, maantieteelliset periferiat kantavat yhä usein ahdasmielisyyden henkeä ja ovat alati puolustuskannalla
taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten
paineessa. Karjala ja Joensuu ovat sitä suomalaista
periferiaa, missä köyhyys, työttömyys, väestökato
(ja Penttilän sahan lakkauttaminen yksittäisenä
ilmiönä) mahdollistivat skini-ilmiön synnyn. Me
(’omat’) ja muut (’toiset’) -henki ei ole vieläkään
hävinnyt minnekään: jopa kaupungintalolla puhutaan halventavasti »junantuomista».
Periferisestä asemasta ja syrjäytymisestä johtuva alemmuuskompleksi heijastuu epäoikeudenmukaisuutta kokeneiden käyttäytymisessä. Perloksen
’musta maanantai’ 15.1. 2007 on hyvässä muistissa,
eikä 1200 irtisanotun kohtalo kulje ilman sivuvaikutuksia. Kun on rinnakkain rikkautta ja köyhyyttä, sisäpiirien suosimista ja »junantuomien» syrjimistä, myös eri kansallisuuksien yhteenotot voivat
yleistyä. Joensuu skinicitynä aivan kuten rajan takainen Kontupohja venäläisen rasismin purkauspaikkana ovat tästä varoittavia esimerkkejä.
Suomen medialla on ollut menneinä vuosina
peräti harvoin positiivista sanottavaa Venäjästä,
vaikka nyttemmin pientä muutosta positiivisempaan olen havaitsevinani. Pari vuotta sitten
Joensuussa pidettiin toimittaja M a t t i R on k a i s e n organisoima, valtakunnallinen Uusintaako uutisointi ryssävihaa -journalistiseminaari,

jota varten seurasin tarkasti suomalaisten lehtien
Venäjä-kirjoittelua. Lehtiaineistosta nousi tuolloin vain kaksi selkeän positiivista Venäjä-aihepiiriä: urheilu ja kulttuuri. Kaikkea muuta käsittelevät lehtijutut olivat pääsääntöisesti kielteisiä.
Kielteiset ja sensaatiohakuiset uutiset hallitsevat
Venäjä-kirjoittelua niin maakunta- kuin pääkaupunkilehdistössäkin paljon selvemmin kuin muita maita koskevassa uutisoinnissa.
Kulttuurilla rasismia päähän?

Sosiologi Zyg m u n t Bau m a n i n mukaan emokulttuureilla on taipumus sietää vieraita kulttuureita vain etäältä. ’Natiivit’ ja ’vieraat’ elementit
pyritään pitämään erillään, jotta alueellinen hegemonia säilyisi. Vieraita kulttuurituotteita ihaillaan mieluummin turvallisesti museoissa, näyttelyissä, valkokankaalla tai bändikorokkeella kuin
ryhdytään aitoon kanssakäymiseen.
Kulttuuri on myös käännytystyötä ja sillä voi
olla hyvinkin kolonialistinen lähetystehtävä, jossa
pyritään ohjailemaan ’alempiarvoisia’ kulttuureja oikealle tielle, kohti modernia. Näinhän usein
suhtaudutaan afrikkalaiseen kulttuuriperinteeseen, mutta myös itänaapuriimme, jonka kulttuurista, taiteesta ja kirjallisuudesta ollaan nykyisin yllättävän tietämättömiä kaikkialla Suomessa,
myös rajan pinnassa.
Parhaimmillaan kulttuurinvaihto ja muiden
maiden kulttuurien harrastus ovat loistavaa ehkäisyä ennakkoluuloille. Eri kulttuurit voivat limittyä myös rauhanomaisesti samallakin alueella.
Kulttuurinen kanssakäyminen ’terapoi’ osallistujansa ja kasvattaa väistämättä sietokykyä ja uusia

Kulttuurivaihto on loistavaa lääkettä ennakkoluuloihin.

sukupolvia avarakatseisempaan ajatteluun.
Tämä oli eräs lähtökohta, kun mietiskelimme
läänintaiteilija Ti i n a H a l l a k o r v e n kanssa pari vuotta sitten Häivähdys Venäjää -nimistä
poikkitaiteellista festivaalia Joensuuhun. Yhteistyö Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan välillä oli jo
sitä ennen tuottanut upean Rockbridge -hankkeen,
jonka puuhamiehet Ti m o Mu n n e (Folkswagen-yhtyeen keulakuva), N i k s u Vä i s t ö ja
S e r g e i Z o b n e v polkaisivat tyhjästä sarjan
suomalaisten ja venäläisten yhtyeiden rock-konsertteja Petroskoihin ja Joensuuhun.

Lehtien Venäjä-kirjoittelussa
on vain k aksi positiivista
aihetta: urheilu ja kulttuuri.
Häivähdys Venäjää / Prikosnovenijek Rossii -festivaali on järjestetty jo kaksi kertaa vuosina 2005
ja 2006. Se on ollut vielä toistaiseksi pienimuotoinen ja suhteellisen näkymätön tapahtuma, mutta
jo selvästi löytämässä oman yleisönsä. Mukana
on ollut taidenäyttelyjä, tanssitaidetta, venäläistä elokuvaa, teatteria ja musiikkia.
Myös asiantuntijaseminaareja on pidetty, muun
muassa taiteilijoiden asemasta Venäjällä ja Suomessa sekä koulutusyhteistyöstä rajalla. Tekijöinä
ja yleisönä on ollut hyvin paljon Joensuun seudulla asuvia venäjänkielisiä kulttuurinharrastajia, esimerkiksi L u d m i l a L a i n ee n johtama
Joensuun Rantakylän Perheteatteri. Taidetoimikunnan, Itä-Suomen lääninhallituksen, Karjalan tutkimuslaitoksen, Joensuun Venäjän Ystävien ja alueellisen elokuvayhdistyksen voimin
on tehty uraauurtavaa yhteistyötä. Hyvin pienin panostuksin on kehitelty uudenlaista kulttuuriyhteistyötä, joka tullee jatkumaan myös
syksyllä 2007. •
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Tiina Hallakorpi

Taiteilijana Pohjois-Karjalassa | 5 / 5

Helsinki–Joensuu–Helsinki
»Pohjois-Karjalan läänintaiteilijan työ oli määräaikainen toimi, joten taloudellisesti elin työlläni. Vapaana kuvataiteilijana harva pystyy elättämään itseään, suurin osa tekee opetustöitä. Soveltavien
taiteiden käyttö tuo nykyään onneksi mukanaan jonkin verran uusia toimeentulomahdollisuuksia, esimerkiksi yhteisötaiteen parissa. Pohjois-Karjalan
taidetoimikunnalla on erillinen apuraha yhteisötaideprojekteille ja meillä on ollut myös oma projekti
taiteen viemiseen syrjemmällä sijaitsevien koulujen
luo. Se on työllistänyt eri alojen taiteilijoita.
Olen asunut Lontoossa ja Helsingissä, mutta Suomesta en tiedä mitään. Se oli yksi syy muuttaa Pohjois-Karjalaan. Täältä on hyvä nähdä muu Suomi ja
täältä se myös näkyy. Rajan pinnassa oleminen tuo
oman lisänsä, kaikissa rajapaikoissa on erityislaatunsa. Joskus tuntuu, että olemme idän ja lännen välissä,

ihan omassa tilassamme. Se on kiehtovaa. Vaaramaisemiin rakastuu.
Huonoja asioita Joensuussa on sisäänpäin kääntynyt, muut ulkopuolelleen jättävä, vahva heimomentaliteetti, mikä on pahimmillaan rasistista
ksenofobiaa. Kyräillään ja ihmetellään. Se on sääli,
sillä potentiaalisilla muuttotappioalueilla ei ole varaa linnoittautua näin. Toinen hankala asia on maa
kunnan mielikuva itsestään kantele-kansantanhu-kalevala -alueena. Se vastaa lähinnä neuvostoliittolaista
menneiden aikojen ajattelua. Kolmas ongelma on
meksikolainen mañana-asenne: mitään ei tehdä kunnolla, vaan mennään riman alta sieltä, mistä ollaan
aina ennenkin menty. Ja sitten on vielä se kateus…
Äitini toimi matkaoppaana Neuvostoliitossa 1970luvulta eteenpäin opiskeltuaan venäjää yliopistossa.
Kotona soi venäläinen musiikki ja kirjahyllystä löy-

tyivät Dostojevskit, Tolstoit ja Gogolit. Itse kävin ensi kertaa Venäjällä vasta äitini kuoltua. Joensuussa
asuessani Venäjälle on työn kautta avautunut uusi
ovi. Esimerkiksi taidenäyttelyjen ja Häivähdys Venäjää -festivaalin ansiosta olen ollut tekemisissä Karjalan tasavallan taiteilijoiden kanssa. Venäläinen Suuri
Sielu saa joskus pidättyväisemmän suomalaisen ihastuneen vaivaantuneeksi!» •

■ Ti i n a H a l l a k o r p i toimi Helsingin Kalliossa
taiteilijana monta vuotta. Hän halusi elämäänsä muutosta
ja se löytyi työssä Pohjois-Karjalan läänintaiteilijana.
Vuonna 2004 alkaneen toimikauden päätyttyä Tiina palasi
Helsinkiin toukokuussa 2007.
■ Taiteilijoiden haastattelut: Pentti Stranius.

»idän ja lännen välissä oleminen on kiehtova a – Va ar amaisemiin r ak astuu.»

Tiina Hallakorpi näki
kotimaan uudesta
vinkkelistä asetuttuaan
Pohjois-Karjalaan.
Vain kyräilymeininki ja
meksikolainen mananaasenne sapettivat. Kuva
Anneli Timonen.
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E s see

Työläisen
käsitteestä
1900-luvulla työläiset tekivät
historiaa, mutta tieteellinen
ja tekninen vallankumous on
muuttanut palkansaajaluokan
koostumusta. Teollisuustyöläiset
ovat nyt kuoleva yhteiskuntaluokka, kun taas henkistä työtä
tekevä älymystö on nousussa.
teksti Ulf

O

Modin | kuva Erik Bertell

n monta tapaa määritellä 1900-luku,
mutta ainakin se oli työläisten vuosisata. Ruotsissa työläiset alkoivat nousta esiin vuoden 1860, tai pikemminkin
vuoden 1880 jälkeen. Luokka syntyi Englannissa vuoden 1760 jälkeen.
Muualla Euroopassa työläisiä ei ollut erityisen paljon, mutta he elivät suurissa keskittymissä suurkaupunkien slummeissa. Porvaristo
kauhistui nähdessään ne ja alkoi supista »sosiaalisesta kysymyksestä» tai »työläiskysymyksestä». Pelättiin vallankumousta, »sosiaalista
levottomuutta».
Vuonna 1900 työläiset olivat Ruotsissa, kuten muuallakin, järjestäytyneet ammattiyhdistyksiin ja poliittisesti työväenpuolueeseen, sosialidemokraatteihin. Voimakkaimpia työläiset
olivat, kun porvarilliset intellekturellit johtivat heitä. Ensimmäisinä vuosikymmeninään,
jolloin he saivat suuret voittonsa, heitä ei ollut erityisen paljon, 1917 ehkä 20–30 prosenttia Ruotsin väestöstä. Työläiset olivat ne, jotka
vuosina 1905–1917 Venäjän vallankumouksellisen kehityksen ja ensimmäisen maailmansodan vaikutuksen alla lakaisivat feodalismin
jäännökset pois Euroopasta. Parlamentaarinen
demokratia voitti, ja 1917–1918 meni nurin kolme keisarikuntaa ja ottomaanien imperiumi.
Työväenluokka vei loppuun porvarillisen
yhteiskunnan kamppailun vanhentuneen järjestelmän jäänteitä vastaan. Tämä oli histori-
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Työväenluokka vei loppuun porvarillisen yhteiskunnan
kamppailun feodalismin jäänteitä vastaan.

allinen teko, joka voitiin viedä läpi vain porvarillisten intellektuellien johdolla. Se, että liberaalinen porvaristo ei
voinut viedä loppuun taisteluaan feodalismia vastaan, johtui siitä, että se oli vallankumousvuoden 1848 jälkeen liittoutunut aateliston kanssa alemmista yhteiskuntaluokista
tulevan kasvavan uhan vuoksi.
Käsite työläinen on viitannut ruumiillista työtä lähinnä teollisuudessa tekeviin ihmisiin. Heitä oli myös toisilla aloilla, esimerkiksi kuljetusten ja metsätalouden parissa.
Heillä ei ollut mitään osuutta tuotantovälineiden omistukseen, vaan he työskentelivät palkkaa vastaan. Kuten ruotsalainen historiantutkija L a r s B e r k v i s t on huomauttanut, heidät määriteltiin luokaksi vain sorretun asemansa
vuoksi. He eivät olleet koskaan historiallinen subjekti. Sellainen luokka ei ole itsenäinen, vaan alistettu, eikä sellainen luokka ole koskaan tehnyt vallankumousta. Venäjän
vallankumouksia 1905 ja 1917 johtivat huomattavat intellektuellit.
Työväenluokka kasvoi 1900-luvulla, mutta vähitellen
yhä hitaammin ja alkoi lopulta pienentyä. Vuonna 1960 se
muodosti Ruotsissa noin 50 prosenttia väestöstä. Kymmenen vuotta myöhemmin se ei ollut sen isompi, ja viimeistään 1980-luvulla se alkoi pienentyä.
Ylpeiden ammattityöläisten vaara

Työväenluokan koostumus on vaihdellut sen historian aikana. Sata vuotta sitten suuren osan siitä muodostivat käsityöläiset ja ammattityöläiset. He olivat osaavia, ja heillä oli
kehittynyt äly. Ammattityöläisillä täytyikin olla, koska he
hoitivat hyvin kehittyneitä töitä. Työ tehtaissa oli niin monimutkaista, että se ei voinut silloisilla järjestelmillä voinut
kehittyä enempää. Pääoman pelastukseksi tuli fordismi ja
taylorismi. Työ jaettiin pienimpiin osasiinsa, joita työläiset tekivät liukuhihnan ääressä. Uusi tuotantotapa vaati ihmisiltä suuria muskeleita ja pieniä aivoja. Pääoma sai näin
kaksi kärpästä yhdellä iskulla: tuotanto saattoi kehittyä, ja
ammattityöläisistä päästiin eroon. Palkkakustannukset pienenivät, kuten myös työläisten älyllinen taso.
Ammattityöläiset olivat ylpeitä miehiä, koska he tiesivät arvonsa, ja siksi poliittisesti vaarallisia. »Kun ei ole maata eikä työtä, ei ole myöskään ylpeyttä», kuuluu puolalainen sananlasku.
Ruumiillista työtä tekevistä vaarallisimpia olivat käsityöläiset, esiteollinen ammattiryhmä. Heillä oli toisaalta monimutkainen työ ja toisaalta aikaa ajatella. Erityisesti räätälit ja suutarit olivat vahvasti edustettuina ensimmäisessä
työväenliikkeessä ennen vuotta 1918. Ei ole sattumaa, että
valkoiset voitettuaan Suomen luokkasodan pyrkivät tarkas-

ti ampumaan niin paljon käsityöläisiä kuin mahdollista.
Ammattityöläisten määrä väheni vuoteen 1950 saakka.
1960-luvulla siirtyminen maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan oli suurin piirtein saatettu päätökseen.
Tuolloin oli kuitenkin alkanut kapitalismin viimeinen vaihe. Monopolikapitalismi kallistui vuoden 1945 jälkeen valtiomonopolistiseksi kapitalismiksi, ja teollisuudessa tieteestä tuli tekniikan johtava voima. Brittiläinen fyysikko J.
D. B e r n a l nimitti tätä muutosta tieteelliseksi ja tekniseksi vallankumoukseksi. Aivotyö sai yliotteen käden työstä, ja teollisuustyöntekijöiden osuus väheni tuotannossa.
Fordismi toi nimittäin mukanaan sen, että tuotannon automatisoitumista voitiin kehittää. Ihmiset voitiin sen avulla vapauttaa fyysisesti ja psyykkisesti invalidisoivasta ruumiillisesta työstä.
Älymystö nyt johtava luokka

Kun yhteiskuntaluokka tajuaa häviävänsä historiasta, sen
äly ja moraali muuttuu huonommaksi. Sama oli jo aiemmin havaittu maanviljelijöiden joukossa. Tätä taustaa vasten meidän on nähtävä oikeistopopulististen liikkeiden menestykset Pohjolassa ja manner-Euroopassa.
Teollisuustyöläisten osuus vähenee voimakkaasti, eikä
vähiten Ruotsissa. Vuonna 2000 konepajatyöläiset muodostivat 20 prosenttia väestöstä. Sen sijaan palvelualat sekä
julkisen sektorin palveluksessa olevien osuus kasvaa. Näiden ihmisten työn kohde ovat ihmiset, minkä vuoksi heidän työnsä vaatii paljon enemmän älyä kuin liukuhihnatyö. Johtava palkkatyötä tekevien alaluokka on kuitenkin
älymystö, joka on jo yhtä suuri kuin kuoleva konepajatyöläisten luokka ja kasvaa nopeasti sekä määrältään että voimaltaan.
Olemme siis saaneet hyvin suuren palkkatyötä tekevän
enemmistön, mutta vain pieni osa siitä on työläisiä. Päästäksemme eteenpäin teoreettisesti ja voidaksemme muuttaa
olosuhteita paremmiksi täytyy vanhat analyysit tehdä uudestaan, mutta samalla metodilla, marxilaisella metodilla.
Avainkäsitteet ovat valtiomonopolistinen kapitalismi,
tieteellinen ja tekninen vallankumous ja heterogeeninen
palkansaajaluokka. Emme voi kutsua itseämme työläisiksi, koska tämä käsite on sidoksissa teollisuusyhteiskuntaan.
Heterogeenisen palkansaajaluokan vahvistuminen rikkoo
myös puoluelaitoksemme, joka muodostui siirryttäessä agraarisesta yhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja sai oikeutuksensa niissä oloissa. •
■ Ruotsista kääntänyt Elias Krohn.
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Ru noja

Silena Lehto

I
Hänellä on mammutinluu kirjahyllyssään
(vaikka hän ei pidäkään mitään melua siitä)
haluan olla ajatus
joka läpäisee hänen aivonsa juuri nyt,
kun hän pitää dramaattisen tauon,
viipaloi tomaatin ja
epähuomiossa sanojen raajat
miten hän rakastaakaan vaillinaisia lauseita,
keskeneräisyyttä: hänen silmistään aukeaa loputon rakennustyömaa
kuin kaipaus
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II
lasket ovesta sisään ruman palelevan linnun,
keittiön matolla, kohmeisin jaloin, se hoippuu,
pysähtyy, pörhistää sulkiaan
ja kun ihmettelen sääliäsi, sanot: elämä on dodo,
näen silmissäsi vetäytyvän lumen jäljet,
kun silität rauhoittavasti sen niskaa,
sekoitat rommia kuumaan veteen,
katson tahriintunutta mattoa ja ajattelen:
et edes tiedä mitä linnut juovat,
ja mitä sitten
jos se yöllä huutaa kuin korppi vanhassa runossa
ja sinä vain nukut
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III
ei, hän ei ole täällä enää, ihmisillä on liikaa kysymyksiä,
tämä on minun taloni ja apila on pitkää,
minä juon nyt kahvia hänen mukistaan,
näen hänen uniaan

Silmälasisi sinä otat pois,
heität yöpöydälle, huolettomasti
kuin minkä tahansa särkymättömän esineen
kadunlakaisija kohottaa kasvonsa,
jalavat satavat mahlaa, sinun hikesi
minuun, minusta läpi, kohottaa
kasvonsa, aurinko
on raatokukka, nännipiha,
punainen
nostan lattialle kaatuneen vesilasin, enkä kysy
mitään, sillä
sinä olet vain poukkoilevia unia minussa:
ei ehjänä mahdu postiluukusta viiriäisen muna,
ei ikkunasta muovikassinliukas taivas.

54 | K u l t t u u r i v i h k o t 3  / 2007

Ja heti he alkavat luukauppansa,
sarvikuonon sarvi, norsun luu vaihtavat omistajaa kattauksen yli,
kulmapöytä on liian kapea, heidän jalkansa tuskin mahtuvat sen alle,
sanoisitko heille että varovat astioita,
eikö tuo voisi tapahtua jossakin muualla,
tämä on äärimmäisen kiusallista,
heidän polvensa kolahtelevat toisiinsa, luut kolahtelevat,
muut juhlijat seisovat rykelmissä kuin galleriavieraat,
hokevat asiaankuuluvia lauseita, katselevat ympärilleen,
eivätkä oikeastaan näe mitään,
kysy heiltä eivätkö hekin voisi tehdä niin,
tai edes aloittaa pienemmillä eläimillä,
mutta nyt he kääntyvät, älä vain katso sinne päin,
heidän kasvonsa ovat sellaiset, etteivät ne jää mieleen,
itse asiassa ne eivät edes erotu muista

Tulitikkulaatikossa on ravunsaksi, lapsen aarre,
valtameren liike ja pyöriäisten puheet,
kannat sitä mukanasi aina, kunnes
jalat ulottuvat alas asti, kaikilta tuoleilta, kiviltä
äiti ripustaa vuodevaatteet narulle,
metsä asettuu lakanan poimuihin
vihreän pikkubussin ehjään silmään,
ripusta ja katso kuinka romutarha kukkii,
pellit kuin narsissit avautuvat.

■ Silena Lehto on vuonna

1979 syntynyt, Helsingissä asuva naisihminen, koulutukseltaan FM ja ammatiltaan kirjastonhoitaja. Aikaisemmin
hänen runojaan on julkaistu
Lumooja-lehdessä.

Kasvoit liian korkeaksi näille kiville, tähän metsään,
erotatko vielä
yökiitäjän ajatukset kesähämärässä, tuulen sirpaleet?
Verhojen heilahtaessa, keität
kattilakahvia humalassa, kupin toisensa jälkeen ja yövieras
sylkee kahvinporoja salaa, avaa ikkunan, tupakoi,
puhaltaa savua talojen ylle, kesähämärässä, yhä
ravunsaksiasi sinä kannat
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Ru noja

R ita Da hl

R i i n a K a t a j av u o r i
Dzerassa Gappojevalle (9.1.1998 – 3.9.2004)

K Y N T T I L ÖI TÄ A N N A L L E

BESLAN

Niin kauan kuin
yksikin moskovalainen
kerrostalo voi lentää ilmaan,
tai nimesi kirjoitetaan
yhdenkin hissin seinälle
verisin, vapisevin kirjaimin,
niin kauan taistelu ei ole turhaa:
sinun nimesi on puhdas, puhtailla
kirkkailla kirjaimilla seinään
syöpynyt.

Tuo vettä,
on jano.
Tuo kyynelvettä myös,
pirskota suolavettä tiesulun molemmin puolin.
Tuo helakka kukka.
Tuo Coca-Colaa,
on jano.

Hissin seinät on lävistetty
luodinrei´illä, luodit saavuttavat
pian puheen, puhelinlinjat,
lehtien painokirjaimet. Meillä

Kiristä lettinauha,
tukka sojottaa.
Asettele röyhelökaulus,
tänään se ei saa repsottaa.

on niin paljon menetettävää,
vapautemme, että emme tiedä
sitä ennen kuin on jo hyvin
myöhäistä		

Olen vasikka joka vedettiin sorkista ulos,
sitä läpituloa sinä et unohda ikinä.
Olit taintua kun potkaisin sinua.
Limaisena ja verisenä
putosin sinusta pois.

Olen tavallinen lellivauva,
aamulla näytin sinulle kieltä.

Tuo vettä,
tuo helakka kukka,
tuo Coca-Colaa.
Olen sinun lapsesi,
olen kukkatukkainen röyhelöpuserotyttö.
Olen ikuisesti lapsi.
Mutta tiedätkö äiti,
niin ovat ikuisesti lapsia kaikkien muidenkin äitien lapset.
Aikuisinakin, ikuisesti lapsia äideilleen.
Kokeile punaista graniittia kädelläsi.
Onko se kylmää?
Aurinko on paahtanut koko päivän.
Graniitin täytyy olla jo lämmintä.
Lämmintä ja sileää se on.
Tuot vettä, tuot kukan, tuot Coca-Colaa.
Tulee kirkas yö.
Olen sinimekko kukkatukka,
minulla on ilmapalloja käsissäni.
Jumppasalin katossa oli tähtiä.
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V i lj a- T u u l i a H u o t a r i n e n

Jou n i I n k a l a

Hämärtää, tähdet syttyvät, tehtaiden valot
raskaat verhot on laskettu ikkunoiden eteen.
Punaisessa salissa ääni nousee ja laskee,
sydämen ääni, virtaviiva, jokainen kuulija
matkalla kohti vuosien varrelle jääneitä suruja
sinun kanssasi, Anna.

Belly

Melodia muuntuu mutta siitä ei voi erehtyä:
luovuttava on, kaiken uhalla
jokaisesta pienestä ja suuresta sanasta
vaikka ne pusertaisi rintaansa vasten

Säkeet takana, silti edessä, ilta kumartaa,
antaa runoillemme äänen.
Kuuluu kaivatun äänen kaiku, vielä

On nähtävä kaipuu jolle ei ole nimeä
on yhä uudestaan heilautettava verhot pois ikkunan edestä

Säkeet valokehässä, ilta polvistuu niiden ääreen.
Annamme runoillemme äänen.
Kuuluu kaivatun äänen kaiku,
sitä ennen.

jälleen.

Matkalla junaan kapakan avonainen ovi
ja Knockin´ on heaven´s door
■ Nämä runot on kirjoitettu lokakuussa 2006 Venäjällä

murhatun toimittajan ja aktivistin Anna Politkovskajan
muistolle. Helsingin ravintola Bellyssä järjestettiin
maaliskuussa muistotilaisuus, joka oli osa kansainvälistä
ketjua: samaan aikaan Politkovskajan tekstejä luettiin
yhdeksässäkymmenessä tilaisuudessa yhteensä
29: ssä maassa. Tilaisuuden järjestivät P E N , Elävien
Runoilijoiden Klubi ja Nuoren Voiman Liitto.
■ Riina Katajavuori on helsinkiläinen kirjailija. Runo

»Beslan» sisältyy hänen viidenteen runokokoelmaansa
Kerttu ja Hannu, joka ilmestyy syksyllä 2007 Tammelta.
Syksyllä julkaistaan myös kuvittaja Salla Savolaisen ja
Riina Katajavuoren (lasten)kirja Mennään jo kotiin –
Lapsiperheiden koteja 2000-luvun Suomessa (Tammi).
■ Vilja-Tuulia Huotarinen, FM , on kirjailija

ja sanataideopettaja.
■ Rita Dahl (s. 1971) on Vantaalla asuva kirjailija ja

toimittaja. Hän on Suomen P E N in varapuheenjohtaja
ja naiskomitean vetäjä.
■ Jouni Inkala on helsinkiläinen kirjailija.

Filosofian lisensiaatti Helsingin Yliopistosta 1991.
Häneltä on ilmestynyt useita runokokoelmia.
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A l av i i t e

Janne Juhana Rantala

Innovatiiviset valtiomiehet

U

utta tuotetaan nykyään pikavauhtia. Poliitikot, julkisuuden visionäärit ja Lissabonin strategia julistavat
kaikkialla koulutuksen, teknologian ja tieteen merkitystä
menestykselle. Myös innovatiivisuus on kaikkien huulilla.
Siitä on tullut vision, mission ja fokuksen ohella yksi suomen kielen käytetyimpiä sanoja – etenkin talouslehdissä.
Mutta ulottuuko innovatiivisuuden ihanne myös kirjoittamiseen? Puhemies Pa av o L i pp on e n (sd.) kopioi
ison osan taannoista puhettaan Euroopan ydinvoimalobbylta. Puolueettomaksi selvitysmieheksi Sipoon ja Helsingin rajakiistassa nimitetty kunta- ja alueministeri H a n n e s
M a n n i n e n (kesk.) liimasi selvitykseensä kappaletolkulla
tekstiä suoraan toisen osapuolen, Helsingin kaupungin, esityksestä. J a r i Vi l é n i n (kok.) Simon kunnan historiikista kopioima pro gradu on puolestaan jo poliittista historiaa,
mutta uutta on, että näillä ansioilla pääsee nyt suurlähetti-

lääksi Budapestiin. Savon Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan: »Jari Vilénin ansioita ei voi kiistää.» Ei voikaan, Jari
Vilén on edelläkävijä.
Kannattaako muka enää vaivalloinen tuhertaminen omien tekstien parissa? Nämä herrat näyttävät esimerkillään,
että ilmankin pärjää – ja vieläpä aivan mukavasti. Lienee
kysymys aivan uudesta innovatiivisuuden, eli kekseliäisyyden, muodosta: vanhaa yhdistelemällä säästetään valtavasti
aikaa ja saavutetaan taloudellisia voittoja.
Ja eikös ranskalainen taiteenteoreetikko A n t on io A rt au dk i n sanonut, että Jumalan kuolemasta seuraa tekijän kuolema? Hyvästi siis romanttinen neromyytti: ruvetaan kaikki plagioimaan. Tavoitteena ei ole enää olla hyvä,
vaan huipulla. Eivätkä matkalla huipulle ongelmana ole
enää edes eväät. Kansaamme johdattavat innovatiiviset valtiomiehet näyttävät kyllä, miten ne hankitaan. •

Tavoitteena ei ole enää olla hyvä, vaan huipulla.
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Kolu m n i

Jouko Jokisalo

Uutta ajattelua etsimään

»On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys.» — S ok r at e s

E

lokuun ensimmäisenä viikonloppuna
järjestetään jälleen Pohjois-Karjalan periferiassa, kaukana metropoleista, Varparannan »rauhanakatemia». Viidettä
kertaa kokoontuvan akatemian teema on »Ilmastonmuutos, energia ja konfliktit». Varparannassa käsitellään siis rauhan-, luonnonsuojelu- ja ihmisoikeusliikkeiden näkökulmista aikamme polttavia kysymyksiä.
Rauhan säilyminen on ehdoton perusta ympäristöongelmien ratkaisemiselle ja ihmisoikeuksien turvaamiselle. Mutta nykytilanteessa
rauha ei ole riittävä edellytys sivilisaation säilymiselle. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva yhteiskunta on tiensä päässä. Tuleva muutos
merkitsee perusteellista yhteiskunnallista transformaatiota. Nykyisin 90 prosenttia liikenteestä
maalla, merellä ja ilmassa kulkee öljyllä. 95 prosenttia kaupoissa myytävistä tavaroista ja käyttämistämme elintarvikkeista tuotetaan öljyn
avulla. Muutoksen hallitsemiseen ei riitä vanhan
auton vaihtaminen uuteen vähemmän kuluttavaan. Näinhän ilmastolähettilääksi ylennetty
bisnesmies Hj a l l i s H a r k i mo julisti Ajankohtaisen kakkosen ilmastokeskusteluohjelmassa.

kansainvälisen ilmastomuutospaneelin raportin mukaan seuraavat 20–30 vuotta ovat kriittisiä lämpenemisen torjumisessa. Ilmastomuutoksen seuraukset ovat vaarantamassa
maailmanrauhan. Pentagonin laatiman raportin mukaan ilmaston lämpeneminen kasvattaa
kiistoja puhtaasta juomavedestä, viljelymaasta ja
asuinkelpoisista alueista. Tästä seuraa konflikteja, sotia, ydinasevarustelun kiihtymistä ja ydinsodan vaaran kasvu. Rauhantilan vaarantaa lähitulevaisuudessa myös öljyvarojen ehtyminen,
mikä yksinkertaisesti pakottaa teollistuneiden
maiden kansalaisia muuttamaan elämäntapaansa radikaalisti. Öljyriippuvuus merkitsee kiihtyvää taistelua energialähteistä sekä kolmannen maailmansodan uhkaa. Rauhan säilyminen
edellyttää siirtymistä fossiilisten polttoaineiden
käyttämisestä vaihtoehtoisiin energiamuotoihin
ja uusiutuviin energialähteisiin.
Nykyinen aikakausi vaatii suurta muutosta
ajattelussa. Keskiössä on oltava A l b e r t E i n s t e i n i n muotoilema ydinasekauden kategorinen imperatiivi: »Tulevan ajattelun täytyy
YK:n alaisen

estää sodat». Historia tarjoaa sodan tuhoavasta vaikutuksesta esimerkkejä ylenpalttisesti. Ateenan ja Spartan keskenään käymä peloponnesolaissota (431 – 404 eaa.) tuhosi antiikin
Kreikan, länsimaisen sivilisaation kehdon, poliittisen ja kulttuurisen mahdin. Sota oli E d w i n L i n k o m i e h e n mukaan »länsimaiden
historiassa ensimmäinen esimerkki, jossa toisiansa [tuhosivat] samaan kulttuuripiiriin läheisesti kuuluvat valtiot».
maailmansodassa
Euroopan kansat olivat sokeassa valtataistelussaan tuhota länsimaisen sivistyksen perustan.
Fasismin voitto olisi merkinnyt Auschwitzin
kaasukammioiden ja krematorioiden voittoa.
Natsien vuosina 1941–43 kehittämä »Generalplan Ost» olisi johtanut voittoisan sodan ja juutalaisten kansanmurhan jälkeen pyrkimykseen
toteuttaa slaavilaisten kansojen »lopullinen ratkaisu». Stalingradin taistelulle ja puna-armeijalle kuuluu kunnia fasismin murskaamisesta.
Historian suuri paradoksi on siinä, että puna-armeijan ratkaiseva panos Euroopan ja länsimaisen kulttuurin pelastamisessa legitimoi
väliaikaisesti stalinistisen vallan ja muutti puna-armeijan monilla alueilla miehitysjoukoiksi. Ihmisten ja poliittisten johtajien vaikeudesta käsitellä monimutkaista historiaa kertovat
Viron ja Venäjän reaktiot Tallinnan Pronssisotilas-patsaaseen ja sen siirtämiseen.
Ensimmäisessä ja toisessa

»Historia on ihmisälyn vaarallisin tuote»,

totesi ranskalainen Pau l Va l e r y. Historiaa on
käytetty kautta aikojen viha- ja sotapropagandan aarrearkkuna. Aikamme militarismille ja
»öljyimperialismin» vaatimille sodille haetaan
historiallista perustelua persialaissodista, jotka
käytiin Kreikan kaupunkivaltioiden ja Persian
valtakunnan välillä vuosina 499– 448 eaa. Niistä
on tulossa myös terrorisminvastaisen sodan yksi
historiallinen oikeutus. Barbaarisen öljyimperialismin oikeuttamisideologiaksi on osittain tullut ajatus »kulttuurien kamppailusta» (S a m u e l
P. Hu n t i ng t on), jolla pyritään selittämään
globaalien ilmiöiden ristiriidat ja oikeuttamaan
sodat. Huntingtonin sijasta voitaisiin tukeutua
historiakirjoituksen isään, H e r od o t ok s ee n.
Hän käsittelee Historiateoksessaan kysymystä sii-

tä, miksi kaksi erilaista kulttuuria joutuivat sotaan toistensa kanssa. Hänen viestinsä on vaatimus toisten kulttuurien kunnioittamisesta.
Mutta nykyisessä keskustelussa siis persialaissodat on valjastettu entistä avoimemmin
militarismin ja terrorisminvastaisen sodan oikeuttamiseen. Elokuvateattereiden ohjelmistossa olevaa elokuvaa 300 voi tarkastella myös tässä
valossa. Elokuva kertoo tarinan Thermopylain
taistelusta, jossa spartalainen militarismi pelastaa Euroopan ja länsimaisen kulttuurin. Antiikin Ateena kulttuurisine saavutuksineen ei kelpaa terrorisminvastaisen sodan ajan esikuvaksi,
vaan sellaiseksi tarjotaan sotilasleiriksi muuttunutta ja heloottiorjiensa kapinaa pelkäävää
Spartaa. Ei ole ihme, että elokuva rikkoi Yhdysvalloissa ennätyksiä tuottamalla 70 miljoonaa dollaria avausviikonloppunaan.
ovat aina myös konflikteja raaka-aineista, resursseista ja elintilasta; tulevaisuudessa ilmastomuutos vähentää ylimääräisesti niitä. Tulevaisuuden konfliktien keskiössä
ovat entistä enemmän fossiiliset polttoaineet.
Rikkaat teollisuusmaat (G 8-maat) vakuuttavat kehityksen jatkuvan entiseen tapaan: »Turvallisten ydinvoimaloiden avulla palvelemme
maailmanrauhaa. Öljyn, kaasun ja hiilen vapaa saatavuus merkitsee vakautta» (St. Petersburg G 8 Action Plan Global Energy Security,
Juli 2006). Tähän voi vastata vain seuraavasti: ydinenergia ja fossiiliset energiat merkitsevät
sotaa ihmistä ja luontoa vastaan. Lisäydinenergia merkitsee kasvavaa ydinaseiden riskiä. Nyt
tarvitaan laajaa sosiaalista liikettä, joka yhdistää rauhan-, ympäristö- ja ihmisoikeusliikkeet,
hahmottelemaan niin yksilön arkipäivän toiminnan mahdollisuuksia kuin globaalin maailmantalouden radikaalin muutoksen näköaloja.
Näitä asioita on tarkoitus käsitellä Varparannan »rauhanakatemiassa» 3.–5. elokuuta 2007.
Siellä mietitään erityisesti yksittäisen kansalaisen sekä kansalaisjärjestöjen toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tervetuloa! •
Kaikki konfliktit

■ Varparannan rauhanakatemiasta enemmän

sivuilla 20–21.
■ Jouko Jokisalo on lehtori Joensuun
yliopiston historian laitoksella.

Ilmastomuutoksen seuraukset ovat vaarantamassa maailmanrauhan.
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Le h t i v e r k ko

Jouni Avelin

Oletko
kaappiateisti?
➤ Kirjaimessa (2/07) S e pp o K . N i i -

R i k ok s i s t a t ö r k e i n

r a n e n esittelee evoluutiobiologi
R i c h a r d Daw k i n s i n ristiretkeä uskontokritiikin maailmassa. Nyt olisi
ateismin aika. Dawkinsille uskonto on
julkisen vallan käyttöä eikä suinkaan
mikään yksityisasia. Se on »haitallinen kulttuurien häiriö, joka aivopesee meidät lapsuudesta lähtien käyttäytymään itsetuhoisesti ja sotaisesti.»
Ateisteja sorretaan eikä julkiseen virkaan pyrkivän kannata ateismillaan
pullistella. »Dawkinsin mukaan moni päättäjä onkin hyvästä syystä piiloateisti.»
Agnostikot puolestaan ovat »aidalla istujia», päättämättömiä nahjuksia,
joille Dawkinsilla ei riitä sen enempää
ymmärrystä. Dawkins maanitteleekin
ateisteja ulos kaapista ja taistoon uskontojen valtaa vastaan. Nähtäväksi
jää, missä ovat ne ateistit, jotka tohtivat todistaa olleensa kaapissa.
Dawkins edustaa positiivista ateismia, jonka mukaan Jumalan olemassaoloa vastaan voidaan esittää todisteita. Negatiivisen ateismin mukaan
Jumalan olemassaolon puolesta ei ole
esitetty pitäviä todisteita. Todellisuudessa kaikki ateismin muodot ovat reaktiivisia. Sekä negatiivinen että positiivinen ateismi määritellään Jumalan
olemassaolon epäilemisen tai kieltämisen kautta. Siten ne ovat jo määritelmällisesti sidoksissa Jumalan käsitteeseen. Ehkä keskiajan filosofit
tosiaankin olivat oikeilla jäljillä ymmärtäessään, että juuri Jumalan käsite on
keskeinen ongelma.

Jos mielesi halajaa liittyä kirjailijan nimikkoseuraan tai vaikkapa useampaan, sinulla on mistä valita: Marcel
Proust, Olavi Paavolainen, Jaakko Juteini, Minna Canth, Kauppis-Heikki...
seuroja on niin eläville kuin kuolleille,
klassikoille ja maallisemmillekin kynäilijöille. Ja kun vauhtiin pääsee, voi liittyä kannatusjäseneksi vaikkapa Suomen Kirjailijanimikkoseurat ry:hyn.
Rohkeuteen taipuvainen voi tutustua ensi alkuun vaikkapa Mauri Sariola
-seuran kerran vuodessa ilmestyvään
jäsenlehteen Mauri Sariolan seurassa. Viime vuoden numerossa esitellään
Ta pa n i Vi i k a r i n vuonna 1970 valmistunut Sariola-aiheinen gradu »Rikosarvoitus ja sen ratkaisu». A n t t i
P u l l i s e n haastattelema Viikari osunee rikoskirjallisuuden menestyksen
ytimeen luonnehtiessaan edesmennyttä painosten ruhtinasta seuraavasti: »Sariolassa viehättää juonen ja
tapahtumien loogisuus, tuttuus ja turvallisuus. Ja aina pääsee ratkaisu yllättämään.» Lukija siis odottaa yllättävää ratkaisua, mikä luo turvallisuuden
tunteen.
Graduaan varten Viikari haastatteli Sariolaa, jonka mukaan »murha on
rikoksista törkein». Viikarin tutkimus
todistaakin kiistatta, että »murha on
tavalla tai toisella se rikos, joka panee
Leo Olavi Susikosken liikkeelle.» Sariolan kirjoissa näitä törkeyksiä onkin
melkoisesti: »on selviä murhia, lavastettuja onnettomuuksia tai itsemurhia. Tai sitten lavastettuja murhia.»
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Kuva Iisa af Ursin.

Miksi teksti on kuvia vaarattomampaa?

Useimmiten motiivi on raha, toisinaan
myös rakkaus tai kosto.
Sariola totesi myös kantavansa
huolta siitä, ettei lukija uskoisi koskaan
poliisin olevan syyllinen. Kirjoissa on
toimintaa, arvoituksia ja harhautuksia,
virka-apua saadaan Scotland Yardilta, jäljet ovat johtolankoja ja murhaajalla on usein yliopistollinen koulutus. Kaiken kaikkiaan Viikarin mukaan
»Sariolan kirjat eivät todella ole kaavamaisia».
Väkivaltaviihteen ja -pelien vaarallisuudesta puhutaan paljon ja huonosti. Miksei kukaan varoittele murhaviihteen vaaroista? Miksi teksti on kuvia
vaarattomampaa?

Mitä tehdä
t e k s t i s a a s t ee l l e ?
Hiidenkivessä (2/07) O l l i L öy t t y
pakinoi »täyteen kirjoitetusta maa-

ilmasta». Löytty ei halua, että hänessä lukee mitään. Maailma on muutenkin täynnä tekstisaastetta. Silti monet
ovat valmiit maksamaan siitä, että saavat mainostaa vaatevalmistajaa. Hiljaisuuden rinnalle kaipaisi tekstittömyyttä, mutta toteutuessaan tämä unelma
tekisi lopun yhteydestämme muihin,
sillä teksti yhdistää meidät ihmisiin ja
historiaan.
Teksteistä uupuvalle jää siis tarkkailijan rooli. Ihmiset ilmoittelevat
paidoissaan paitsi suosikkibändejään
myös olevansa »avohoidossa» tai »äijiä». Rinnassa voi lukea »Jeesus tulee»
ja selässä »Jeesus menee». Tällainen
sovinnainen huumori kertoo huomion
ja hyväksynnän tarpeesta. Ilmoittelun
rajat Löytty paljastaa oivallisella esimerkillä. Mitä sanoisimme, jos kirjallisuudenharrastajan pikkutakin selässä
lukisi »Hannu Raittila»? •

K i rja-a rv io t

➤ Mikä tuo on? Pieni vihermunakas vai
sieninen? Beckett punoo runoissaan
yhteen kolme keskeisintä teemaansa:
merkityksettömyyden, synkkyyden ja huumorin.
S a m u e l Bec k e t t : Miten Sanoa – Runoja
62
vuosilta 1930–1988

➤ Rakkaudessa piehtaroiva, fyysinen
esikoisteos ylistää nautintoa, mutta
muistuttaa kuolevaisuudesta.
A i n a Be r g r o t h : Ah autuutta

➤ Atwoodin tuorein novellikokoelma katsoo
taaksepäin; syrjäkyliin, pieniin maatiloihin ja
lahoaviin rakennuksiin.
M a r g a r e t A t w o o d : Poikkeustila

➤ Visuaalisesti ilotteleva esikoinen
liukuu kokeellisen runouden kentällä,
temmellystantereenaan sanat ja tavut.
Toimiiko tyyli?
He n r i i k k a T av i : Esim. Esa.

63

➤ Kun Marx vaikuttaa enemmän kuin hormonit,
ei mitään ole tehtävissä. Uudelleen kirjoitettu
historia »juhlistaa» Espanjan sisällissodan
syttymisen 70-vuotismuistoa.
64
A n t h o n y Bee v o r : Taistelu Espanjasta.

Kuvat Noomi Ljungdell.
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K i rja-a rv io t

S y n k ä n n au r u n h a r t au s k i r j a
Samuel Beckett oli paitsi taitava näytelmäkirjailija, myös tuottelias ja ketterä runoilija. Tämän osoittaa syksyllä ilmestynyt suomennos Miten sanoa, joka
koostuu kirjailijan aikanaan itse valitsemista runoista. Kirjassa on materiaalia lähes seitsemältä vuosikymmeneltä.
Kokoelma on kolmikielinen. Suomennoksen lisäksi jokainen runo on luettavissa alkukielellä englanniksi tai ranskaksi, parhaimmillaan kaikilla näistä
kolmesta. Kielellisen runsauden, taitavan suomennoksen ja merkityksiä avaavan kommentaariosion
ansiosta Beckettin taiteilijapersoona täydentyy entisestään. Miten sanoa on kiivas ja hyvin tahdistettu
läpileikkaus irlantilaiskirjailijan lyyrisestä urasta.
Beckettin taiteellisena elämäntyönä oli osoittaa, että ihmisen maallinen taivallus on lopulta läpitunkevan
merkityksetöntä ja siksi synkkää. Näytelmissä nähtävät absurdit asetelmat kielivät lohduttomuudesta, rankimmillaan jopa suuresta epätoivosta. Odotukset eivät
täyty, sivistys ei tuo lohtua ja ihminen on lopulta yksin.
»Mikään ei ole meidän käsissämme», kuten oman aikamme synkistelijä Chuck Palahniuk kirjoittaa.
Ainoana pelastuksena Samuel Beckett tarjoaa
huumorin. Komiikka laskee merkityksettömyyden
alhoon köyden, johon tarttua. Beckettin kirjoituksissa on aina annos sivaltavaa huumoria, joka tuo dramaattisiin teemoihin olennaisia vivahteita. Lopulta Beckett näkee elämän elämisen arvoisena. Suurta
tarkoitusta on silti turha etsiä.
»te haluatte minun kulkevan A:sta B:hen minä en
pysty / en pääse ulos olen maassa jossa ei ole polkuja / niin niin teillä niitä on se on hienoa hienoa / mitä se on älkää kysykö minulta enää mitään / hetkien
tomupyörre mitä se on sitä samaa / tyven rakkaus viha tyven tyven».
Kolme keskeistä teemaa – merkityksettömyys,
synkkyys ja huumori – nivoutuvat sangen saumattomasti yhteen Beckettin runoissa. Näytelmät ovat ab62 | K u l t t u u r i v i h k o t 3  / 2007

surdista hengestään huolimatta maanläheisempiä,
kun taas osa runoista jää toteutukseltaan ehkä liian
köykäisiksi. Abstrakteja ideoita myllyttävän mielen
sanallinen ilmaisu hoippuu paikoin ymmärryksen rajoilla. Tätä kirjailija on varmasti hakenutkin. Kommunikoinnin lukijan kanssa pitäisi kuitenkin aina toimia.
Toisaalta Beckett on nimenomaan kielen, ja tavallaan myös epäkielen, tutkija. Osa hänen runoistaan
on lakonisen toteavia ja ilmaisulliseen tarkkuuteen
pyrkiviä. Vähintään yhtä paljon löytyy myös leikittelevää, repaleista ja kokeilevaa lyriikkaa, joka luottaa
esimerkiksi sointuvien sanojen jankkaukseen. Juuri
tällainen on kokoelman päättävä nimiruno Miten sanoa: »hullua - / hullua että - / että - / miten sanoa - /
hullua tämä että - / kaikki tämä - / hullua kaikki tämä
että - / ottaen huomioon että -».
Kirjan loppuun on koottu annos lyhyttä ja iskevää
lyriikkaa. Monet runoista toimivat hienosti, sillä ideat taustalla ovat kristallinkirkkaita ja kiehtovia, eivätkä kaipaa turhaa selittelyä: »kun sitten saapui se yö /
jolloin häneltä viimein vaadittiin sielu / hän ei kyennyt hillitsemään itseään / vaan palautti sen jo tuntia ennen».
Beckettin runot ovat myös täynnä kätkettyjä ja pilkistäviä viittauksia, minkä osoittavat sekä kirjailijan
omat että suomentaja C a j We s t e r b e rg i n kommentit. Beckettin äly ja oppineisuus näkyvät runoissa,
tosin useimmille meistä ne aukeavat vasta selitysten
myötä. Osa runoista menee niin älylliseksi, että tajuaminen edellyttää lukijalta valtavaa nippelitietovarastoa. Jo pelkästään Huoroskooppi-runon selityksiä on
tulkittu parodiaksi T. S . E l i ot i n tavalle avata omaa
runouttaan. Itse runo on keljuilua R e n e D e s c a rt e s i l l e , joka halusi munakkaansa tehtävän munista,
joita oli haudottu tismalleen 8–10 päivää.
»Mikä tuo on? / Pieni vihermunakas vai sieninen? / Kaksi piiskattua munasarjaa ja prostisciuttoa?
/ Kauanko hän sitä kohdutti, tuo höyheninen? Kolme
päivää ja neljä yötä? Anna se Gillot’lle.»
Caj Westerberg sai vastikään Agricola-palkinnon
Beckettin romaanin Watt suomentamisesta. Tunnontarkkaa työtä on myös Miten sanoa, jossa näkyy
suomentajan halu korostaa tekstin sulavuutta ja ymmärrettävyyttä. Tuloksena on ehdottomasti omaleimainen käännös.
Beckettin runot huokuvat paikoin lähes suomalaista sielunmaisemaa: »juo yksin / syö polta nai pakahdu yksin niin kuin aina / poissaolevat ovat kuolleet läsnäolijat löyhkäävät / ota silmä käteen suuntaa
se ruokoihin / ne härnäävät itse itseään tai karhukaiset / siitä viis onhan tuuli / ja valve».
Ehkä voimmekin löytää Beckettistä myös jotain
omalle kulttuurillemme leimallista: yksinäisyyden,
tähtitaivaan, synkkyyden ja mustan huumorin.
• Bec k e t t, S a m u e l (2006): Miten Sanoa – Runoja
vuosilta 1930–1988. Suom. Caj Westerberg. Basam Books.
219 sivua.

Jantso Jokelin

Pe l k ä ä h a l u t a , h a l u a a pe l ä t ä
Aina Bergrothin esikoisteoksessa Ah autuutta liikutaan perimmäisten kysymysten parissa. Asetelma
ei yllätä, mutta kieli ja tyyli pelastavat sen, mikä juonessa uupuu.
Nuori opiskelijanainen etsii rakkautta, joka nousee arjen yläpuolelle, ja aloittaa suhteen miehen
kanssa, josta on jo kerran eronnut. Tarinassa liikutaan jatkuvasti tunteen tasolla, keskellä kahden ihmisen suhdetta. Päähenkilö kamppailee rakkauden
dilemmassa: kuinka olla kaksin, kun kuitenkin on aina yksin? Miten paljon toiselle uskaltaa paljastaa, miten toista voi ymmärtää? Naiselle rakkaus on keino
olla olemassa, mutta samalla hän haluaa suojautua
siltä. Hän pelkää haluta, mutta samalla haluaa pelätä: »Mitä mun täytyy tehdä että mä siedän olemassaoloni. Miten mä eläisin että mä alkaisin pitää itsestäni.».
Teoksessa olennaisinta on kertojan sisäinen maailma ja kerronta. Rakenne on polveileva, kertoja liikkuu ruumiillisesta nautinnosta tai tuskasta toiseen.
Naisen maailmassa tunnetaan ihon ja lihasten kautta; ruumis on ilon ja rangaistuksen lähde. Mielenkiintoisen pohdinnan äärelle päädytään, kun kieli
on keskiössä kuvattaessa naisen aistimaailmaa, jota ei sanoilla saa selitettyä. Tässä Bergroth onnistuu.
»Kun kaikki on kemiaa. Tai ainakin se edesauttaa.
Mahdollistaa. Tämä hajoava keho jota täytyy huoltaa
ja liikuttaa. Kaikki kokemukset. Halun huokaukset.»
Kertojassa on jotain liiankin tuttua, vaikka sitä ei
kai pitäisi tunnustaa. Bergrothia on ehditty jo ylistää nykynaisen tulkiksi. Hänen kielensä on samaan
aikaan tuttua ja vieraannuttavaa, ylentävää ja ahdistavaa. Vaikka rakkaussuhteessa on teoksen voima,
ei Bergroth käytä juurikaan suoraa dialogia. Rakastavaisten kieli tulee yhdeksi siten, että välillä on vaikeaa hahmottaa, kumpi on puhujana. Vuoroin loitotaan ja takerrutaan. Lauseet jatkuvat paikoittain kuin

loputtomiin vailla välimerkkejä ja välillä katkeavat
kesken. Taukoihin jää paljon merkityksiä.
Kyseessä on tarina tuskaan turtumisesta, itse luoduista ja ruumiin vankiloista. Lukija houkutellaan
tuntemaan kuten kertoja, vaikka toisaalta kertoja nimenomaan kieltää rakkauden totaalisuuden toisen
ymmärtämisessä. Välillä tyylilliset keinot turruttavat
moninaisuudellaan. Toisaalta harvoin törmää tekstiin, joka yhtä voimakkaasti vuorotellen ahdistaa,
ihastuttaa ja tylsistyttää.
Bergrothin tarina on hyvin autenttisen tuntuinen.
Päähenkilönsä tavoin hänkin on kirjallisuuden opiskelija ja eräässä kohdassa kertojaan viitataan kirjaimella »A». Kirjallisuuden opiskelijana Bergroth tietää, että rakkausteemojen käsittelyssä on riskinsä
– sekä kirjoittamisen että kokemuksen kannalta. Tämän tietää myös kertoja: »Mä löysin tyypin jota mä
saan rakastaa onnettomasti loppuelämäni. Loistavaa
kerrassaan. Tää ei lopu koskaan. Mikä mussa mättää. Lukemani kirjallisuuden syytä. Hah ja voih ja ah
ja voih.».
Ikuisten teemojen käsittelystä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, lukukokemus ei ole helpoimmasta päästä. Bergroth hallitsee metaforien ja symboliikan käytön, mutta koska tarinassa kuvataan
päähenkilön sisäistä maailmaa, eikä juurikaan konkreettisia tapahtumia, jättävät ne tilaa tulkinnalle. Paikoin merkitys jää epäselväksi, mikä hetkittäin turhauttaakin.

Fyysisyys tarjoaa
meille nautintoa,
mutta muistuttaa
toisaalta jatkuvasti
heikkoudestamme
Tulkinnan avaimena toistuu keskiaikainen linna Le
Mont Saint Michel, joka vuoroveden vaihdellessa sijaitsee vuoroin saarella ja vuoroin jalankulun tavoitettavissa. Linnan tavoin päähenkilökin vuorottelee
suojassa pysymisen ja paljastumisen välillä. Suojan ja
avoinna olon teema ei liity pelkästään rakkauteen,
vaan myös vahvasti fyysisyyteen. Fyysisyys tarjoaa
meille nautintoa, mutta muistuttaa toisaalta jatkuvasti heikkoudestamme ja kuolevaisuudesta. Eron
hetki on väistämätön, niin rakkaudessa kuin elämässä. Eikä se aina ole niin autuasta.
• A i n a Be r g r o t h (2007):Ah autuutta.
148 sivua. Kustannusosakeyhtiö Teos.

Katri Riihivaara

laiskirjailija A l i c e M u n ro n teoksista (esimerkiksi Kerjäläistyttö). Munro julkaisi syksyllä 2006 oman
autobiografisen fiktionsa View from Castle Rock, josta löytyy muitakin yhtäläisyyksiä Poikkeustilaan. Kuolevaisuus ja omien vanhempien historia tuntuu kiinnostavan seitsemänkymppisiä kirjailijoita aiempaa
enemmän.

A t w o od t a i t a a a r k i s e n
r e t r o s pe k t i i v i n
Kanadalainen Margaret Atwood tunnetaan proosakirjallisuuden alueella parhaiten populaarien lajityyppien, kuten scifin, uudistajana (Orjattaresi, Oryx
ja Crake) sekä länsimaisen kirjallisuuden myyttien ja
satujen feministisenä muokkaajana (Siniparran muna, Penelopeia). Kirjailijan viimeisin, novellikokoelma
Poikkeustila (Moral Disorder), edustaa tekijänsä vähemmän tyypillistä puolta. Arkinen, vähäeleinen teos kertoo yhden naisen ja hänen lähipiirinsä elämästä
1900-luvun Kanadassa.
Poikkeustilassa on taaksepäin katsomisen makua
useammassakin mielessä. Se on omaelämäkerrallinen
fiktio, joka sisältää viittauksia kirjailijan aiempaan
tuotantoon. Teoksessa esiintyy runsaasti hahmoja ja yksittäisiä tapahtumia, jotka muistuttavat ainakin romaaneista Yli veden ja Kissansilmä. Atwood ei
ole kokenut ongelmaksi kertoa lukijoilleen tuttua tarinaa uudesta näkökulmasta tai muokata sitä hiukan
erilaiseen suuntaan.
Erityisesti Kissansilmään Poikkeustilaa yhdistää myös selvä omaelämäkerrallinen sävy. Atwood
on taitava luomaan vaikutelman, jossa lukijalle suodaan etuoikeutetun uskotun rooli. Romaanien päähenkilöiden erehtyväisyys ja avoimuus viehättävät.
Toisaalta Atwood osaa hyödyntää tunnustuksellisen
tyylin tuomaa »uskottavuutta» myös lukijan hämmentämiseen, kun lopulta epäluotettavaksi paljastuva kertoja antaa ristiriitaisia kuvauksia tai suorastaan valehtelee.
Yksi keskushahmo, suurelta osin kronologisesti etenevä kerronta ja novellista toiseen jatkuvat sivutarinat tarjoavat hyvin romaanimaisen lukukokemuksen. Osa Poikkeustilan novelleista on kuitenkin
ilmestynyt aiemmin aikakauslehtien sivuilla itsenäisinä kokonaisuuksina.
Atwoodin ratkaisu muistuttaa kanadalaisen aika-

Atwoodin tapa rikkoa kerronnan konventioita esimerkiksi yhdistämällä korkea- ja alakulttuurin tekstejä on joskus liittänyt hänet postmodernismiin.
Ehkä turhan usein. Kyseessä on kuitenkin varsin perinteinen kertoja, joka haluaa säilyttää teostensa
luettavuuden ja nautittavuuden. Atwoodin kohdalla uutuus ja yllättävyys ei ole niinkään kielessä kuin
tarinoissa.
Poikkeustilassa on myös kiintoisia kerronnallisia
ratkaisuja. Ensimmäisessä novellissa tapaamme kertojan vanhuuttaan lähenevänä. Hän suuntaa odotuksia ja kysymyksiä tulevaisuuteen, johon ei teoksessa
enää palata. Tämä tuo teokseen avoimuutta ja vastustaa novellien sulkeutumista helpoksi kokonaisuudeksi, jossa sävyt määräytyvät jälkiviisaasti kaiken
kokeneen kertojan näkökulmasta.
Toinen yllätys on siirtyminen ensimmäisen persoonan kerronnasta etäisempään ulkoiseen kertojaan kokoelman puolivälissä. Kertoja saa nimensä (Nell) vasta tässä vaiheessa. Muutos tapahtuu,
kun Nell muuttaa yhteen elämänkumppaninsa Tigin
kanssa. Samanlainen kerronnallinen ratkaisu esiintyi
jo Atwoodin ensimmäisessä romaanissa (The Edible
Woman). Sen voi tulkita vihjaavan protagonistin kokemaan epäselvyyteen oman identiteettinsä kanssa.
Muutos liittyy tilanteeseen, jossa päähenkilö tarkastelee itseään ulkoa käsin, ja on pakotettu näkemään
oma asemansa kulttuuristen stereotypioiden kautta.

Atwoodin protagonistit ovat
yleensä vaikeuksissa uuden
ja erilaisen kanssa.
Poikkeustilassa Nell, joka on toiminut Tigin exvaimon menestyskirjan toimittajana ja haamukirjoittajana, ei voi olla näkemättä asemaansa toisena
naisena. Nell kommentoi päätyneensä varomattomuuttaan kotiapulaisen rooliin, jossa hän kokee toimivansa toisten manipuloimana. Hän ansaitsee rahaa myös kirjallisuuden alkeiskurssin opettajana:
näin asetelmaan saadaan lisättyä viittauksia englantilaisen kirjallisuuden klassikoihin ja niitten viktoriaanisiin kotiopettajattariin.
Yksittäisten tapahtumien ja kerronnallisten ratkaisujen ohella myös laajemmat teemat kiinnittyvät kirjailijan varhempaan tuotantoon. Poikkeustilassa käsitellään naiselle tarjoutuvia roolimalleja ja niiden
viehätystä. Kansikuvassa poseeraa palvelustyttö kahdessa eri asusteessa. Kuva viittaa kertojan lapsena innokkaasti lukemaan oppaaseen, jossa neuvotaan koK u l t t u u r i v i h k o t 3  / 2007 | 63
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tirouville tyylikkään kodinhoidon niksejä.
»Halusinko minä muuttaa vai tulla muutetuksi? Tulisiko minusta tuo ystävällinen oman kotinsa
valtiatar vai aiemmin epäsiisti sisäkkö?» kertoja kysyy itseltään. Vaihtoehtoja on siis vain kaksi. Järjestys ja roolien selkeys viehättää ja luo turvallisuuden
tunnetta. Atwoodin protagonistit ovat yleensä vaikeuksissa uuden ja erilaisen kanssa: he eivät ole vahvoja sankarittaria. Ehkä siksi lukijan on helppo samastua heihin.
Synkemmät sävyt kohoavat esille vaivihkaa, aluksi kevyiltä vaikuttavista tilanteista. Nell yrittää opettaa matematiikasta kiinnostunutta poikaystäväänsä lukemaan merkityksiä R o b e rt B r ow n i n g i n
klassisesta runosta My Last Duchess, jossa herttua
on vaihtamassa kuolleen vaimonsa uuteen. Olemme jälleen kerran Siniparran mysteerin äärellä. Englanninopettaja, itsenäiseltä ja älykkäältä vaikuttava
keski-ikäinen nainen, toimii ehkä salaisen tiedon välittäjänä. Pakollisten, ulkoa opittavien faktojen ohella kirjallisuus voi ehkä opettaa jotain myös miesten ja
naisten maailman säännöistä.
Sanoihin turvautumisen välttämättömyys ja toisaalta sanojen pelko on Atwoodin tuotannon yhdistäviä teemoja. Yksinkertaistaminen, luokittelu ja kokemusmaailman osiin jakaminen seuraavat kielen
mukana. Toisaalta kieli toimii pehmentävänä muurina, joka siivoaa pois asioiden ruumiillisen tai väkivaltaisen ulottuvuuden. Nell törmää jo pikkutyttönä sanojen kykyyn muovata kokemusta: esimerkiksi äidin
tilasta ei kuulunut puhua »raskautena» (pregnant)
vaan vauvan »odottamisena» (expecting).

Kirjailijan lyhyistä,
lakonista huumoria
huokuvista virkkeistä
on tullut kuin
tavaramerkki.
Enemmän Atwoodia lukeneille Poikkeustila tarjoaa vain vähän yllätyksiä: ensimmäisestä luvusta lähtien ollaan turvallisen, tutulla alueella. Kirjailijan lyhyistä, lakonista huumoria huokuvista virkkeistä on
tullut kuin tavaramerkki. Toisaalta se on sävy, joka helposti hukataan käännöksissä: suomen kielen
pitemmät sanat tuovat usein teoksiin niihin täysin
kuulumattoman jahkailevan ja tarinoitsevan sävyn. Muutama liitepartikkeli väärässä paikassa saattaa muuttaa koko teoksen luonnetta. K r i s t i i n a
D r e w s i n suomennos tavoittaa hyvin alkukielisen
tekstin leikkisän mutta ytimekkään tyylin.

niin fyysisesti kuin henkisesti vaarallisena, ovat kuuluneet Atwoodin aiheisiin jo 1970-luvun alusta. Edelleen valitettavasti suomentamaton kokoelma Wilderness Tips on ylittämätön suoritus tällä alueella.
Siinä yksilölliset elämänkohtalot liittyivät uhkaavan
ja uhanalaisen luonnon teemoihin yllättävästi ja oivaltavasti.
Poikkeustila sisältää jälleen kertomuksen kuolemasta luonnossa. Novellissa Labradorin fiasko perheen yhdessä lukema kertomus erämaahan eksyvistä
miesseikkailijoista tarjoaa hienovaraisen sivutekstin
kertojan isän muistinmenetykselle ja »eksymiselle»
oman kotinsa ja samalla oman päänsä sisällä. Novelli
nousee yhdeksi kokoelman helmistä jo tämän oivalluksen ansiosta.
Luonto ja eläimet ovat erityisesti esillä kokoelman keskimmäisissä tarinoissa. Atwoodin tarinoitten
maisema muodostuu syrjäkylistä, pienistä maatiloista ja lahoavista rakennuksista. Se on luontoa, jossa ei
ole ilmeistä pittoreskia viehätystä. Aluksi Nell kokee
maatilaelämän aidoksi ja luonnolliseksi. Todellisuus
tuntuu kuitenkin vaativan käytännöllistä suhdetta
ympäristöön ja eläimiin. Tämä Nelliltä puuttuu. Naapurit seuraavat uutta pariskuntaa hämmentyneen
huvittuneesti. Nell huomaa, että he muuttuvat paikallisten silmissä jonkinlaisiksi avuttomiksi hipeiksi, joiden elämäntapaan liittyy kaikenlaista arveluttavaa.
Nellin ja Tigin maalaiselämää kuvatessaan novellit nostavat esille eläinten ja ihmisten suhteen. Linnut, hevoset ja lehmät näytetään inhimillisinä, mutta
tämä korostuu enemmän päähenkilön kuin teoksen
näkökulmana. Toiset ihmiset vaikuttavat johdonmukaisuudessaan vähemmän inhimillisiltä kuin eläimet,
joiden käytöksessä Nell aistii rakkautta, intohimoa
ja hulluutta.
Atwood on ollut 2000-luvulla varsin tuottelias.
Erityisesti tilaustyö Penelopeia yllätti negatiivisesti mielikuvituksettomuudellaan. Poikkeustila kuitenkin luo toivoa, että saamme vielä jonain päivänä
eteemme Orjattaresi tai Kissansilmän veroisen merkkiteoksen.
• A t w o o d , M a r g a r e t (2006): Poikkeustila. Suom.
Kristiina Drews. Otava. 320 sivua.

Joonas Säntti

Kustantaja!
Hanki näkyvyyttä teoksillesi
nuoren (ja vähän vanhemmankin)
sivistyneistön parissa

Viimeistään siitä lähtien, kun Atwood vuonna 1971
julkaisi kiistellyn kanadalaisen kirjallisuuden historiansa (Survival), hänen tuotantonsa on nähty erityisesti kansallisten teemojen kautta. Kanadalaisessa kirjallisuushistoriassa keskeiset tarinat suunnattoman
laajasta erämaasta, joka näyttäytyy pienelle ihmiselle
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mainostamalla Kulttuurivihkojen
kirjallisuusosastolla.
Kysy erikoistarjoushintoja:
elias.krohn@kulttuurivihkot.fi /
050 460 1636

Merkillisiä
j a me r k i t y k s e l l i s i ä l o r u j a
»Otan sinut itseeni on välimatka joka menee linttaan / kun toisella puolella paistelee kuu / ja toisella kuurinko»
H e n r i i k k a Tav i n esikoiskokoelma Esim. Esa
on visuaalista ilottelua, joka liukuu sujuvasti kokeellisen runouden kenttää päästä päähän. Tavin kieli venyy ajoittain dadaistisen notkeasti, mutta tyylikeinot
eivät ole hänelle itsetarkoituksellisia. Lyriikka ei ole
pelkkää avantgardistista sanatulvaa, se on myös henkilökohtaista ironisella ja koskettavalla tavalla, usein
molemmilla samaan aikaan.
Teos on jaettu temaattisesti kuuteen osioon, joille runokielen eri pukimia sovitetaan lapsenomaisella innolla. Avausosion nimi Unissakävelyllä on osuva. Siinä lapsuuteen viittaavaa kuvastoa käsitellään
unenomaisen absurdisti menneessä ja nykyisessä aikamuodossa. Muoto ja merkitys etenevät yhdessä.
Irralliset muistikuvat virtaavat jättämättä sijaa välimerkeille, sekä rytmi että käsitteistö painuvat ja nousevat aallokossa. Kehtolaulussa tuttu toistorakenne
sekoitetaan, sen jäädessä kuitenkin etäisesti tunnistettavaksi: »Pikkuveljen naamassa on nenä. / Onpa
pikkuveljellä nenää! / Eräänä päivänä kaikki muuttuivat pussieläimiksi. / Äidin poskista riippuvat korvat. /
Pikkuveli korvasi kotieläimet.»
Lakonisesti nimetyssä Rosessa ei juuri romantiikalle löydy sijaa, mistä jo osan ensimmäisen runon En
siedä kertomuksia rakkaudesta nimikin vihjaa.
Tavin ironia on ehkä terävimmillään runossa kuin
kattolamppu, jossa nainen rinnastetaan kattolamppuun, jonka sytyttämistä vaikeuttavat makuukammariin mukana kömpivät pelikoneiden prossut ja
hyötyliikuntavinkit. Runo päättyy pysähdyttävän semanttiseen kliimaksin kuvaukseen: »kiihtyvin liikkein lämpimässä kesätuulessa nauhamaisesti toisiinsa kietoutuvissa vartalon sopukoita hyväilevissä

vilpoisissa ja kuumissa virtauksissa seksuaalinen kiihotus laukeaa laajoihin lihaksiston voimakkaisiin supistuksiin etenkin lantiopohjan ja pakaralihak»
Typografiset kokeilut ovat leimallisia koko teokselle. Sivulle on painettu usein vain yksi runo, joka tekee itselleen tilaa paikan sekä kirjasimen ja sen koon
vaihteluilla. Vahvimmilleen kokeellisuus nousee viimeisessä osassa, jonka tekstineliöt ja rujot runoristit tuovat mieleen G e o rg e s P e r e c i n marginaalilla
ja kirjainkuvioilla leikittelyn. Tällainen teknisyys voisi irralliseksi jääneenä olla puuduttavaa, mutta kokoelma onnistuu säilyttämään oman äänensä loppuun asti.
Läpi sivujen alalaidan pitkänä ketjuna kulkeva,
pyöräilevästä Henrietasta kertova proosaruno kirjaimellisesti allekirjoittaa kokonaisuuden yhdistävän
kertojan tunnustuksella: »tarvittaessa työhän kutsuttavana sijaisena hirveellä kiireellä hän harhailee,
toimittaa asioita pinoihin ikään kuin ne olisivat sär-

kyviä tai pian lopussa ja vittu päässään huristelee
täynnä aikomuksia».
Kirjan nimikkoruno on kuin äidinkielen tunnin
kielioppiharjoitus, se haastaa lukijansa täydentämään runon puuttuvat osat kuhunkin sopivilla ilmauksilla, esimerkiksi Esalla. Sijaisopettaja koulumaailmassa on yksi kokoelman toistuvista teemoista, ja
runon voikin nähdä äidinkielenopettajan arjelle irvailuna tai modernin runouden parodiana.
Tai sitten ei. Tavi ei nimittäin päästä lukijaansa
helpolla. Hänen temmellyskenttänsä ovat sanat ja tavut, niitä on katkottu ja ripoteltu valikoiden sinne
sun tänne, eikä aika kaikkein loogisimpiin paikkoihin.
Runot on kasattu kuin pienen lapsen rakennussarja,
ei koskaan aivan ohjeiden mukaan. Leikillinen ote sanoihin onkin yksi kokoelman keskeisimmistä, ja myös
vahvimmista, piirteistä.
Tekstin elastisuus tekee sen tartuntapinnasta liukkaan. On vaikeaa päätellä, pitäisikö lapsenomaises-

ti sointuva loru ottaa vakavasti – riippumatta siitä,
kuinka isoista asioista se kertoo.
Ja miksi pitäisikään ottaa? Esim. Esa ei ota mitään
vakavasti, ei edes itseään. Hyväntuulinen sanojen sekoittaminen pehmentää laskua maailmaan, jossa
metsä on junien ja lentokoneiden risteyksessä, betoni on lihavaa ja josta löytyy myös odotusta, kaipuuta ja kuolemaa.
Kokoelma valikoi ja entisöi hellästi vanhoja ilmaisun keinoja itselleen sopiviksi. Lopputulos jää tosin
joskus liiankin omintakeiseksi. Kun absurdi ajoittain
ottaa ylivallan, lukijan on hankala saada otetta tekstiin. Tavin esikoisteos on kuitenkin kokonaisuutenaan
mielenkiintoinen tulokas, jolle on vaikea löytää aivan
lähisukulaista suomalaisesta nykyrunoudesta. •
• T av i , He n r i i k k a (2007): Esim. Esa. Teos. 84 sivua.

Esko Pyyluoma
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Markku Soikkeli

Rakkautta ruikkivat metaforat
eli yhdeksän syytä vihata koiria

K

oira on ihmiskunnan ensimmäinen hakuagentti, googlaava apulainen sanamediaa vanhemmalta ajalta. Koirat ovat
toimineet ihmisten halujen ja aavistusten edellä, kestäneet apinalajimme ainoana seuralaisena kosmisen tyhjyyden keskellä. Mieluusti ihminen näkisi varhaishistoriansa pelkästään
ihminen-koira -suhteen kulta-aikana.
Nyt koira on »jalostamalla» typistetty lajityypeiksi, tuhansiksi koiraominaisuuksiksi.
Kaupunkimaisemassa koirasta itsessään on tullut brändielukka, muutamia merkkejä kantava eläin. Tuntemukset, joita koiran kantamat
merkit herättävät, ymmärretään ainoastaan
»rakkauden» tai »pelon» ilmaisuksi.
On korkea aika, että tuo luontonsa menettänyt otus tulee myös vihamme kohteeksi. Toki helpompi olisi kohdistaa tunteensa koiran
omistajiin, mutta tie heidän sydämiinsä kulkee
vain ja ainoastaan heidän isännöimiensä eläinten kautta:

1

Koira edustaa omistajaansa täsmällisemmin
kuin mikään kuva tai esine. Koira päästetään vapaaksi toteuttamaan haluja, jotka ovat
elukan omia, mutta joille omistaja antaa vallan. Koira on vapaan tahdon irvokas metafora,
näennäisesti täysin irrotettu ihmisestään. Jälkeenpäin vapaa tahto tulee leikkisästi torutuksi, kun se on raivonnut vastaantulijalle. Näin
ihminen voi »omistaa» halunsa tavalla, jota ulkopuolinen ei voi paheksua.

2

Koira rikkoo metaforan ja metonymian
erottelun tavalla, josta on tullut tabu. Talutusnuora on se metonyyminen ketju, joka
johtaa koirasta omistajaansa, tekee eläimestä
omistajansa merkin. Mutta kun elukka päästetään vapaaksi, se edustaa omistajaansa enää
huutoetäisyydellä. Koirasta tuleekin metaforinen merkki. Sen hallitsevat luonteenpiirteet,

esimerkiksi tarve työntää kuono kaltaistensa
ulosteisiin ja peräaukkoihin, eivät ole nyt suoraan johdettavissa elukan omistajaan. Mutta
edelleenkin se on omistajansa paikalla keskellä
kulttuurimaisemaa.

3

Ennen vanhaan kauhisteltiin sitä, että ihminen voi olla ihmiselle susi. Nyt tiedämme,
että ihminen haluaa läheisensä olevan hänelle koira. Koiran osoittama orjamainen rakkaus muistuttaa kauhistuttavalla tarkkuudella lojaliteettia, jota kristinusko, tuo »orjauskonto»,
vaatii ihmisiä osoittamaan jumalaisännälle.
Mooseksen kivitaulut voisi asentaa koirakoulun
seinälle. Ihmiskunta ei vakavissaan odota lähimmäistensä käyttäytyvän vanhatestamentillisten moraalikäskyjen mukaisesti, mutta luottaa koiriensa näyttelevän perikristilliset hyveet
ja paheet omasta puolestaan.

4

Suosituimmat sarjakuvahahmot ovat koiria
tai käyttäytyvät kuin koirat. Jälkimmäisestä paras esimerkki on Aku Ankka, mutta Disneyn tuotannosta löytyy muitakin koiran lailla
käyttäytyviä animaatioelukoita. Lapset samastuvat helpoiten koiriin. Lemmikkikoira on aikuiselle ihmiselle muisto lapsuuden samastumiskohteesta. Muilta ihmisiltä hän odottaa
ihailevaa rakkautta tai kunnioittavaa pelkoa
egonsa edustajaa kohtaan. Ruikkiessaan reviirimerkkejä koira itse asiassa erittää niitä epäonnistuneen rakkauden merkkejä, joilla niiden
omistajat haluaisivat häpäistä ympäristöään.

5

Kaupungissa koira on vähiten eläin. Se on
käyntiin päässyt biokone, rikkalaji, josta
kukaan ei halua olla vastuussa. Siksi koira on
kaikkien kaupunkilaisten toteemieläin. Koiraa
kohtaan tunnetaan jopa peiteltyä kunnioitusta,
koska se saa vapaasti virtsata julkista tilaa rajaavien toteemipylväiden juurelle.

6

Koira edustaa luontoa tavalla, joka on häpeäksi ihmiselle ja ihmiskunnalle. Kaupunkioloissa sen sallitaan käyttäytyvän kuin vastikään metsän laidasta juossut villi otus, mutta
hetkeä myöhemmin se kuolaa ja kierii ihmisen
jaloissa. Vain syömällä naapurin koiran voisi todistaa sen, millainen on citykoiran todellinen »luonto». Ei yhtään korkeampi kuin häkkikanan.

7

Koiran käytös isäntäänsä kohtaan tulkitaan ihmismäiseksi uskollisuudeksi. Tällainen lojaliteetti ei ole häpeäksi eläimelle, sehän
käyttäytyy vain luontonsa mukaisesti, mutta
tulkintatapa on häpeäksi ihmiskunnalle. Koirasta on tullut näppärä lemmenkone. Käytöksensä perusteella se vaikuttaa palauttavan
omistajalleen aina enemmän tunteita kuin sille osoitetaan.

8

Koiraviha on väheksyttyä ja väärinymmärrettyä. Sen julkinen ilmaiseminen tulkitaan
yleensä peloksi. Itsekin olen yrittänyt toisinaan
selittää, etten suinkaan pelkää koiria, vaan vihaan niitä – enkä edes lajia sinänsä, vaan niitä
kaupunkiin pakotettuja syli- ja seuraelukoita,
joita Suomessakin riittää satoja tuhansia.

9

Miksi vihata koiraa, jos se ei ole itse vastuussa sen paremmin luonteestaan kuin
kaupunkilaisuudestaan?
Koska koiran omistaja on kasvoton ja tunno
ton olento, joka kuvittelee orjan kiitollisuutta rakkaudeksi. Viha tällaista ihmistä kohtaan
olisi hukkaan heitettyä. Mutta koiransa kautta hän alkaa ehkä ymmärtää, niin lajiaan kuin
lajikumppaniaankin. •
■ Markku Soikkeli on tamperelainen kriitikko

ja kirjallisuudentutkija.

Oli varmasti ensimmäinen kerta, kun kuulin oikeistolaisen puolueen
Koira edustaa luontoa tavalla, joka on häpeäksi ihmiselle ja ihmiskunnalle.
toivovan poliisien vähentämistä kaduilta.
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Taidepolulla Enossa
Matka kotiin I–III on jyväskyläläisen Pertti Karjalaisen ja petroskoilaisen Vladimir Zorinin ideoima
kansainväinen ympäristötaideprojekti, jonka toteuttaminen alkoi elokuussa Vodlajärven Varispeldassa 2005
ja jatkui seuraavana kesänä Jyväskylässä. Tänä vuonna ryhmä työskenteli toukokuun alussa Pohjois-Karjalassa
Enon taidepolulla, josta oheiset kuvat ovat. Leirille osallistui 16 suomalaista ja venäläistä taiteilijaa. Kesäkuussa
ryhmä järjestää näyttelyn Novgoridin taidemuseoon ja lokakuussa Petroskoin taidehalliin.

1. Alla Vlasenko: Kodin
suojeluamuletti kalan
hahmossa.
2.–3. Inna Kazakovan ja Leena
Nylanderin yhteisproduktio.
2. Inna Kazakova:
Sielunkeinu.
3. Valo – hetken säilyvä
tikkuinstallaatio
vesirajassa kuin kuultu
sana. Tärkeät sanat
kuluvat näkymättömiksi.
Sitten tulevat esiin kuin
linnunpoikaset ja odotan että
lentävät näkymättömiin.
Kuvat Leena Nylander.

