kärsii arvostuksen puutteesta
sensuuri iski
pingviiniperheeseen
christine nöstlinger
ja lapsen kapina
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lastenkirjallisuus

Setä Marx,
setä Sunzi.
Aina ajassa.

Meghnad Desai

marxin koSto
Moniko Karl Marxia pilkanneista tai edes häntä jumaloineista on
todella lukenut hänen tekstejään? Niin kannattajat kuin kritisoijat
voivat yllättyä tiedosta, että Marx suositteli vapaakauppaa
ja vastusti suojatulleja. Hän ei ollut kapitalismin ihailija, vaan
sen etevin tutkija. Eivätkä Marxin opit ole koskaan olleet
ajankohtaisempia kuin tänään, globalisoituvassa maailmassamme.
nidottu, n. 400 sivua. arviohinta 36 €

Jyrki Kallio (suom.&toim.)

Matti Nojonen (suom.&toim.)

jadepeili

jymäyttämiSen taito

Jadepeili on kokoelma esseitä
kahden kukoistavimman kiinalaisen
dynastian – Songin (960–1279)
ja Mingin (1368–1644) – ajoilta.
Esseet on valittu klassisesta
proosa-antologiasta Guwen
guanzhi, joka on jo yli kolmensadan
vuoden ajan kuulunut kiinalaiseen
yleissivistykseen.
Sidottu, 250 sivua ·
Suositushinta 31 €

Jymäyttämisen taito tarjoaa
näköalan perinteiseen
kiinalaiseen strategiseen
kulttuuriin. Kirjan tekstit on valittu
kuudestakymmenestä kiinalaisesta
klassikosta vuosien 770 eaa. ja 1644
väliseltä ajanjaksolta. Teos tarjoaa
syvällisen kuvauksen kulttuurista,
joka on määrittänyt aasialaista
strategista käyttäytymistä.
nidottu, 200 sivua ·
Suositushinta 33 €

www.gaudeamus.fi

elias krohn

pääkirjoitus
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Setä Samulin sirkus ei lopu vielä
Supervallan
heikentyessä
taloudellisesti
sotilaallisen
voimankäytön
rooli korostuu.

Demokraattien ehdokkaan Barack Obaman voitto Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa sai
monet edistykselliset ihmiset Yhdysvalloissa ja koko maailmassa riemuitsemaan. Vasemmistoliberaaliksi luonnehditun Obaman odotetaan muuttavan Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa yhteistyöhakuisemmaksi ja sisäpolitiikassa painottavan aiempaa enemmän ihmisoikeuksia, vähemmistökysymyksiä ja sosiaalisia pyrkimyksiä.
Linjamuutoksia, ehkä merkittäviäkin, on todennäköisesti odotettavissa. Ilmastonmuutoksen torjunta saa uutta vauhtia, ainakin jonkinasteinen vetäytyminen Irakista toteutunee ja Guantánamon vankileiri lakkautettaneen.
Täydellistä suunnanmuutosta odottavat joutuvat kuitenkin luultavasti pettymään. Käytännössähän Yhdysvaltoja hallitsee valtiovaltaan monin tavoin kietoutunut sotilaallis-teollinen kompleksi, jonka intressit ovat niin isoja, että ne tallovat presidentin mahdolliset vastakkaiset pyrkimykset mennen tullen. Esimerkiksi täydellinen sotilaallinen vetäytyminen
ulkomailta ei mitenkään soveltuisi kulissien takaisia naruja vetelevien suunnitelmiin.
Onkin huomionarvoista, että siinä missä Obama vaalkikampanjan aikana puhui Irakista
vetäytymisen puolesta ja republikaanien ehdokas John McCain sitä vastaan, Obama oli valmis Afganistanissa isompiin sotilaallisiin panostuksiin kuin McCain ja väläytti jopa hyökkäystä Pakistaniin. Ehdokkaiden linjaero ei siis koskenut sitä, soditaanko vai ei, vaan missä
soditaan.
Tämä on historiasta tuttua: demokraattipresidenttien aikana sotilaallisia interventioita
ei ole ollut yhtään sen vähempää kuin republikaanipresidenttienkään kausilla, pikemminkin
päinvastoin.
Supervallan heikentyessä taloudellisesti juuri sotilaallisen voimankäytön rooli yleensä
korostuu. Lista, jota yhdysvaltalainen tietokirjailija, entinen ulkoministeriön virkamies William Blum on koonnut maansa harjoittamista ihmisoikeusrikkomuksista, pommituksista,
salamurhista, terroristien ja hirmuhallitsijoiden tukemisesta sekä muun maailman pyrkimysten torpedoimisesta YK:ssa, tulee varmasti saamaan jatkoa myös Obaman kaudella.
Sitoutumattomana ehdokkaana vaaleissa ollut kansalaisaktivisti Ralph Nader kärjisti, että
ehdokkaiden ainoa ero oli kumarrusnopeus: se, kuinka nopeasti he kumartavat, kun suuryhtiöiden edustajat koputtavat ovelle ja esittävät vaatimuksiaan.
Suuryhtiöt eivät toki muodosta poliittisesti täysin yhtenäistä joukkoa. Yleensä esimerkiksi öljyala on tukenut republikaaneja ja niin sanotun uuden talouden yritykset demokraatteja. Wall Streetin liikemiesten tiettävästi vahva taloudellinen tuki Obaman kampanjalle
herättää kysymyksiä siitä, mikä Obaman hallituksen linja finanssikriisin vaatimissa toimenpiteissä tulee olemaan.
Obamaa kannatettiin kuitenkin laajasti myös muun muassa kansalaisoikeusaktivistien,
sodanvastustajien ja ammattiyhdistysliikkeen piirissä. Toivoa sopii, että näilläkin ryhmillä
olisi jatkossa aiempaa enemmän painostusvoimaa. Helppoa niiden työ ei kuitenkaan tule
olemaan.
Suomalaistenkaan ei kannata elätellä sinisilmäisiä toiveita maailman johtavan supervallan muuttumisesta maailmanrauhan ja ihmisyyden suureksi edistäjäksi, vaikka Natokeskustelussa epäilemättä pyritään nyt entistä voimallisemmin viljelemään sen suuntaisia
mielikuvia.

Kansi pauliina mäkelä

Artikkelit
14 Aljona Polunina & tuulimyllyt

31 Oikean tarinan jäljillä

Venäjän vaarallisin dokumentaristi vieraili Rakkautta & Anarkiaa
-festivaalilla.

Markus Majaluoma puhuu »tiedonsiirtäjien ryöväysyhteiskunnasta»,
lastenkirjojen kuvittamisesta, sanoista ja sävyistä.

18 Kipeä paikka

35 Siperia opettaa

Miksi lastenkirjat eivät näy sanomalehtien sivuilla?
Kulttuuritoimitusten esimiehet yrittävät vastata.

Suuriin ikäluokkiin kuuluva Pertti Julkunen vieraili Teatteri Siperiassa, jossa nuoret aikuiset ruotivat sukupolvikysymyksiä.

22 Satanistinen Harry Potter

40 Rappion maisemaa

Lastenkirjallisuus otetaan Yhdysvalloissa tosissaan. Viimeisen
vuosikymmenen aikana se on joutunut sensuuriuhan alle enemmän
kuin mikään muu kirjallisuudenlaji.

Nuoret pojat varastavat hiiliä junanvaunuista. Talot ovat harmaita,
seinissä on rumia graffiteja. Martti Puukon matkaesseesarjan viimeinen osa.

25 Lapsiyleisö haastaa ja palkitsee

48 Lyhyen mitan mestari

Kirjailija Paula Norosen mukaan huumori on tapa katsoa
maailmaa jotenkin vinosti. Se on eri asia kuin halpa hölmöily.

Ville Hänninen kiittää esseessään Harri Pystysen sarjakuvasatiireita,
joissa maailma näyttäytyy syvästi järjettömänä: siis humoristisena.

28 Radikaali satutäti
»Jo muinaisten sumerialaisten kivitauluissa povattiin maailmanloppua, koska nuorisolla ei ollut minkäänlaista kunnioitusta»,
sanoo itävaltalaiskirjailija Christine Nöstlinger ja kehottaa lapsia
avaamaan suunsa.

Kaunokirjallisuus
50 samuel
Tommi Musturin sarjakuva

54 leiri
Seppo Mentulan novelli
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Teema

Lastenkirjallisuus
sivut 17–34

Tositapahtumiin perustuva tarina kahdesta New Yorkin eläintarhassa asuvasta urospingviinistä, jotka hautovat ja kasvattavat poikasen yhdessä,
johti lastenkirjan sensuroimisyrityksiin. Perusteena oli muun muassa perhearvojen vastaisuus. Viimeisen vuosikymmenen aikana lastenkirjallisuus
on Yhdysvalloissa joutunut sensuuriuhan alle enemmän kuin mikään muu
kirjallisuudenlaji.
Suomessa Markus Majaluoma repäisi kuvakirjassaan Haikaroiden vauva
piirtäessään vauvan vanhemmiksi sukupuolettoman haikarapariskunnan.
Tasa-arvojärjestö suositteli kirjaa tasa-arvoisille vanhemmille.
Lastenkirjoista kirjoitetaan ylipäänsä suomalaisissa sanomalehdissä vähän. Aamulehden kriitikko Markus Määttäisen mukaan siihen on hyvä syy:
»Ei vain löydy tarpeeksi ihmisiä, joilla on intoa. Ja se ei ole lehden ongelma.»
Kulttuurivihkot sen sijaan otti asian ongelmakseen ja koosti teemapaketin
lastenkirjallisuudesta.

Tämän numeron tekijöitä
Dan Haskett

Pertti Julkunen

Martti Puukko

Lontoon vastikään taakseen jättänyt kuvittaja.
Inspiroituu nykyään muun muassa suomalaisesta luonnosta, rauhallisuudesta ja sarjakuvaliikkeistä.

Vapaa journalisti. Työskennellyt aikaisemmin tiedotusopin opettajana Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella ja Vaasan
yliopistossa.

Janne Hukka

Pauliina Mäkelä

Vantaalla asuva vapaa toimittaja, dokumentaristi ja suomentaja. Myös kahden itäistä
Keski-Eurooppaa käsittelevän kirjan, Unelman pitkä varjo ja Puolalainen vuorokausi,
kirjoittaja.

Kulttuurivihkojen uusi toimittaja ja uushämeenlinnalainen vapaa kirjoittaja.
Parantumaton romantikko, joka innostuu
sovelletusta etiikasta, vasemmistolaisesta historiasta ja puutarhanhoidosta.

Helsinkiläistynyt kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Paula Norosen kirjoittama ja Mäkelän
kuvittama Supermarsu lentää Intiaan -lastenkirja (2007) oli ehdolla Finlandia Junior
-palkinnon saajaksi. Tällä hetkellä Mäkelä
työstää Mystic Sessions -sarjan toista osaa ja
on innostunut saunasta ja talviuinnista.

Satu Taskinen
Filosofian maisteri, Wienissä asuva aikuiskouluttaja ja vapaa kirjoittaja.
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200 sanaa

Teksti Minna Sumelius

Tee se itse-elokuvasta tulossa menestys
ystäviä, tottakai. Elokuvaa kirjoitettiin kokonaisuu-

Korkein oikeus -elokuvan ohjaaja Olli

dessaan kolme vuotta, mutta sen viimeinen versio

Ylinen kannustaa muitakin independent-

syntyi kahdessa ja puolessa kuukaudessa. »Käsikir-

elokuvien tekijöitä tähtäämään tähtiin.

joitusprosessi ajoi minut äärirajoille, kasvatti ohjaa-

»Sano oma sana,
laula oma laulu.»

jan suureneviin kenkiin», Ylinen sanoo.

Korkein oikeus on suomalainen independent-

Kysyttäessä, miten tuntematon porukka löysi re-

»Varaudu yllättävään rahantarpeeseen ja muihin

elokuva, joka on tehty pääasiassa kaveriporukan ja

surssit ja sai mukaan muun muassa nimekkäät näyt-

vastoinkäymisiin ja käännä ne eduiksi. Tiedä, että

muiden vapaaehtoisten voimin. Nyt helsinkiläisten

telijät Laura Birnin, Jyrki Nousiaisen ja Marja Salon,

ihmissuhteet joutuvat koetukselle. Aikaa menee

nuorten alakulttuureita käsittelevä elokuva on te-

Ylinen vastaa: »Hyvällä energialla ja käsikirjoituksel-

enemmän kuin on ennakoitavissa.»

kemässä poikkeuksellisen kaupallisen läpimurron,

la. Ihmisiä täytyy vain kysyä mukaan.» Rahoituksen

Ylinen kertoo seuraavan kokopitkän elokuvan,

suurella mediarytinällä. Se on otettu Finnkinon te-

kanssa piti sen sijaan turvautua omiin ja perheen

omien sanojensa mukaan »rysäyksen», olevan jo

atterilevitykseen, aluksi muutaman esityksen voi-

taskuihin sekä pyytää myös apua yrityksiltä.

tulossa. »Se on isompi, ja jälleen jotain aivan uutta

min.

Ylinen valittelee hieman maamme indie-eloku-

Suomen elokuvamaailmassa.» Hän kannustaa aloit-

Korkeimman oikeuden ohjaaja Olli Ylinen on nau-

vien tasoa: »Sisältöä löytyisi, mutta tasoa ei. Re-

televia elokuvantekijöitä omaan ajatteluun, johon

ravainen mies, joka tuo haastatteluun mukaan ka-

sursseja ei uskalleta laittaa likoon». Toisaalta hän

ei kouluja tarvita. »Silloin mennnään metsään, jos

verinsa, toisen indie-ohjaajan. Jalat näyttävät siltä

myöntää, että rahoitusta ei ole helppo järjestää,

liikaa ajatellaan, mikä menestyy.»

osin olevan vielä tukevasti maassa.

jos ei halua turvautua yritysten tukeen, ja vaatii

Ihmisten kannattaa hänen mukaansa kertoa ta-

Ylinen kertoo idean elokuvasta lähteneen tur-

Suomen Elokuvasäätiölle tukijärjestelmää. Taide-

rinoita siitä, mikä on oma suhde elämään ja maail-

hautuneisuudesta. Hän ja elokuvan tuottaja, Ylisen

teollinen korkeakoulu ei Ylisen mielestä täytä paik-

maan. Ylinen siteeraa reggaeartisti Kapteeni Ä-ntä:

ystävä Tuuli Siitari katselivat suomalaisia elokuvia

kaansa taideyliopistona, mutta silti sen tuottamat

»Sano oma sana, laula oma laulu. Rehellinen sano-

ja totesivat niiden antavan epärealistisen yksipuo-

indie-elokuvat ovat ainoita, joille löytyy esitystilaa.

ma, se on systeemin kauhu».

lisen ja synkän kuvan kulttuuristamme. »Siinä vai-

Korkein oikeus tosin mursi tämän kaavan.

heessa Tuuli totesi leikillään, että tee sinä parempi
leffa, niin tuotan sen. Minä ryhdyin tuumasta toimeen».

Elokuvan orastava menestys ei tule Yliselle varsinaisena yllätyksenä. »Täytyy aina tähdätä tähtiin,

Elokuvaa kirjoitettiin kolme vuotta. Ylisen lisäksi

niin voi saavuttaa kuun. Eli uskoa omaan juttuun-

mukana oli kolme käsikirjoittajaa. Ylisen ja Siitarin

sa». Aloittelevia indie-ohjaajia Ylinen opastaa näin:

Olli Ylinen: Korkein oikeus.

Korkein oikeus -elokuva teatterinäytöksissä:
Andorra, Helsinki 3.12. klo 16.00, 18.00 ja 20.00.
DVD ilmestyy 5.12.
http://www.korkeinoikeus.com

Teksti stephen leahy

200 sanaa
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Puhelin tulee ennen vessaa kehitysmaihin
Monilla maailman köyhimmistä alueista
on nyt toimiva kännykkäverkko, mutta ei
puhdasta juomavettä tai vessoja.

euroa kustannusten vähenemisenä ja tuottavuu-

poivat yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Miljardit sairastu-

den kasvuna, Adeel laskee.

vat vuosittain ripuleihin, joista 94 prosenttia olisi

Hänen mukaansa sekä kehitysmaat että niiden

vältettävissä.

auttajat ratkovat ongelmia väärästä päästä. Esimer-

Sairaudet pahentavat köyhyyttä, ja köyhyys taas

kiksi Bill Gatesin säätiö yrittää kehittää koleraroko-

altistaa sairauksille. Koulutuksen puute pitää kier-

Uxbridge, Kanada (Inter Press Service)

tetta, vaikka puhdas vesi ja vessa tarjoaisivat hel-

rettä yllä, UNU muistuttaa.

Asiantuntijat eivät ole valistaneet kansoja ja päät-

poimman ratkaisun.

täjiä riittävästi puutteellisten saniteettiolojen seurauksista, sanoo Zafar Adeel, joka johtaa Kanadas-

»Sillä tavalla teollisuusmaat pysäyttivät koleran,
mutta tätä yhteyttä ei nyt nähdä», Adeel sanoo.

Sen tuoreen tutkimuksen mukaan käymälä ja

hestyttävä tabu. Adeelin mukaan alan ongelmien
kartoittaminenkin on vasta aloitettu Mekong-joen

sa toimivaa YK-yliopiston (UNU) vesi-, ympäristö- ja
terveysverkostoa.

Parhaillaan vietetään YK:n julistamaa sanitaation vuotta, mutta aihe on silti yhä vaikeasti lä-

Liki 900 miljoonaa ihmistä on vailla puhdasta vettä,
ja käymälä puuttuu 2,5 miljardilta.

suistossa Kaakkois-Aasiassa.
Maailman vesi- ja vessaongelmien ratkaisu vaati-

puhdas vesi auttaisivat köyhyyden ja sairauksien

Vessojen pystyttäminen joka kylään ei tulisi edes

si 9–15 miljardia euroa vuodessa. Euroopassa kulu-

torjunnassa paremmin kuin mikään muu. Tuotta-

kalliiksi, mutta se viipyy, koska veden ja sairauksien

tetaan pullovesiin vuodessa 9 miljardia euroa, vaik-

vuus paranisi, terveyskulut laskisivat ja yrittämisen

yhteys ei ole selvä, UNUn tutkija Corinne Wallace

ka vesihuolto toimii.

mahdollisuudet lisääntyisivät.

muistuttaa.

Jokainen sanitaatioon sijoitettu euro poikii 8–10

Kiila-palkinto
Lillqvistille
Elokuvantekijä Katariina Lillqvist on saanut tämänvuotisen Vuoden Kiila -palkinnon. Palkinnosta päättänyt kirjailija- ja taiteilijajärjestö Kiila ry:n
johtokunta perusteli valintaansa Lillqvistin monimuotoisella työllä elokuvien parissa sekä erityisesti tämän rohkealla keskittymisellä nukkeanimaatioon. »Laajempikin yleisö on alkanut ymmärtää,
ettei nukkeanimaatio ole vain lasten elokuvien ilmaisukeino, vaan sen avulla voidaan käsitellä mitä
tahansa», Kiila kiitteli.
Tunnustusta Lillqvist sai myös erilaisten kulttuurien, kuten romanikulttuurin käsittelystä sekä
rohkeasta yhteiskunnallisuudesta. Lillqvistin nukkeanimaatio Uralin perhonen herätti alkuvuodesta kiivaan keskustelun marsalkka Mannerheimin
seksuaalisesta suuntautumisesta ja sananvapaudesta.
Lillqvist on tänä syksynä menestynyt myös kunnallispolitiikassa: hänet valittiin lokakuun vaaleissa
Vasemmistoliiton ensimmäiseksi varavaltuutetuksi
Tampereen kaupunginvaltuustoon.

Vuonna 2002 likainen vesi ja huono hygienia tapAIVOLOHKOLÄMMITIN

8

kulttuurivihkot 6 / 2008

näk kulma

Teksti TOMI TOIVIO
Kuvitus Aleksi jalonen

Miksi Bilderberg-ryhmästä vaietaan?
Bilderberg-ryhmä on eräänlainen herrakerho, joka on kokoontunut vuosittain jo 1950-luvulta alkaen. Ryhmän kokouksiin osallistuu noin 130 merkittävää vaikuttajaa Euroopasta ja PohjoisAmerikasta. Ryhmän jäsenet ovat luonnehtineet sitä pelkäksi
keskustelukerhoksi, jossa päättäjät voivat keskustella turvassa toimittajien ja kansalaisten demokraattiselta valvonnalta.
Venäjällä syntynyt toimittaja Daniel Estulin on seurannut vuosi-

Globaalin median,
bisneksen ja politiikan
eliitti touhuaa keskenään
jotain, mutta mitä?

kausien ajan Bilderberg-ryhmän toimintaa. Estulin julkaisikin vuonna 2006 aiheesta kirjan The True Story of The Bilderberg Group, joka
oli tarkoitus julkaista myös suomeksi. Kirjan suomennoksen julkai-

seen, Euroopan unionin tapaisen kauppaliiton muodostamiseen

su kuitenkin peruttiin jostain syystä. Tämä oli tietenkin niin mielen-

myös läntiselle pallonpuoliskolle, Naton laajentamiseen, kansain-

kiintoista, että lopulta minun oli pakko tilata kirja ulkomailta.

välisen oikeusjärjestelmän perustamiseen ja kansainvälisen hyvinvointivaltion perustamiseen.

Bilderberg-ryhmästä kiinnostuneet leimataan helposti salaliit-

Osa Estulinin väittämistä Bilderberg-tavoitteista siis näyttää

toteoreetikoiksi. Mutta onko paranoia aivan turhaa? Mitä asiaa de-

oikeastaan aika mukavilta ja ehdottoman kannatettavilta asioilta,

mokraattisesti valituilla poliittisilla johtajilla yleensä on tällaisiin

osa taas pelottavan totalitaristisilta. Osaa globaali eliitti on sel-

salaisiin herrakerhoihin? Eikö meidän tulisi tuntea näiden kokous-

västi jo toteuttamassa, osa taas tuntuu menevän juurikin päinvas-

ten sisältö?

taiseen suuntaan kuin eliitin pyrkimykset. Koska eliitti on vaatinut

Olen itsekin askarrellut erilaisia foliohattuja Bilderberg-kirjan
luettuani, mutta monet asiat herättävät kysymyksiä. Media seu-

taloudellista nollakasvua?
Kanadassa asustava Estulin tuntuukin kannattavan

raa tarkkaan muita huipputapaamisia, kuten esimerkiksi G8-ryh-

amerikkalaisen äärioikeiston suosimaa teoriaa, jonka

män kokouksia. Miksi valtamedia vaikenee Bilderberg-ryhmästä?

mukaan hirvittävä Uusi Maailmanjärjestys on otta-

Suomalaisesta mediasta kokouksiin ovat osallistuneet esimerkiksi

massa YK:n avulla vallan koko maailmassa. Seu-

Helsingin Sanomien Janne Virkkunen ja Antti Blåfield sekä Ylen Atte

rauksena on kansallisen itsemääräämisoikeuden

Jääskeläinen. Itse lupaan säilyttää journalistisen ammattietiikka-

menetys ja jonkinlainen inhottava sosialismi. Lie-

ni ja kirjoittaa kokousten sisällöstä, mikäli minut jonakin päivänä

nee makuasia, olisiko se nykytilannetta pahempi

kutsutaan paikalle.

ratkaisu.

Suomalaisista poliitikoista kokouksiin ovat osallistuneet esimer-

Bilderbergeissä ja varsinkin median mielen-

kiksi Martti Ahtisaari, Jyrki Katainen, Paavo Lipponen ja Sauli Nii-

kiinnon puutteessa on jotain hyvin salamyh-

nistö. Useimmin kokouksiin osallistunut suomalainen on kuiten-

käistä. Itse en kuitenkaan oikein voi uskoa

kin Jorma Ollila. Globaalin median, bisneksen ja politiikan eliitti siis

eliitin pyrkivän Estulinin väittämiin asi-

touhuaa keskenään jotain, mutta mitä?

oihin. Ehkä kyseessä on sittenkin vain
eliitin salamyhkäinen herrakerho, jos-

Daniel Estulinin mielestä Bilderberg-ryhmä ja sitä lähellä ole-

sa rupatellaan mukavia, muttei tehdä

vat Trilateraalinen komissio ja Council on Foreign Relations pyr-

suuria päätöksiä?

kivät melko mahtipontisiin päämääriin: kansallisten identiteettien murskaamiseen, kansalaisten keskusjohtoiseen hallintaan,
nollakasvuun perustuvaan yhteiskuntaan, kansalaisten jatkuvaan
pitämiseen pelon ja hämmennyksen vallassa poliittisen aktiivisuuden estämiseksi, koulutuksen keskusjohtoisuuteen, kaiken sisä- ja
ulkopolitiikan hallintaan, Yhdystyneiden kansakuntien voimistami-

Tomi Toivio on foliohattuja
sovitteleva tekninen
kirjoittaja ja Kulttuurivihkojen
toimittaja.

Teksti Najum Mushtaq

200 sanaa
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Kenian ilmainen koulutus on harhaa
Ilmainen peruskoulu on lisännyt
huimasti oppilasmääriä Keniassa, mikä

»Ilmaisesta opetuksesta puhuminen on harhaanjohtavaa. Nuorin tyttäreni käy neljättä luokkaa, ja
joudun kustantamaan hänelle ruoan, koulumatkat

on puolestaan laskenut opetuksen tasoa.

ja -puvun, mistä kertyy noin 55 euroa lukukaudes-

Lukukausimaksuja alennettiin hiljan

sa», kolmen tytön isä Gerard Mwangi kertoo.

myös lukiossa, mutta ilmaista opiskelu ei
silti ole.

Mwangin toinen tytär käy lukiota. Lukukausimaksu laski alkuvuodesta neljäsosaan aiemmasta, mutta tyttären nelivuotinen koulutus ja oppimateriaali
tulevat maksamaan yli 2 800 euroa, isä laskee.

Nairobi (Inter Press Service)

Ilmainen opetus on hieno ajatus ja näyttää tilas-

Peruskoulu on ollut Keniassa maksuton vuodesta

toissa hyvältä, mutta useimmat kenialaisperheet

2003. Vuoteen 2006 mennessä oppilasmäärä oli

eivät edelleenkään pysty kustantamaan lapsilleen

tuplaantunut ja kouluun ilmoittautui 80 prosent-

kunnon koulutusta, opetusministeriöstä eläkkeelle

tia ikäluokasta.

jäänyt Paul Genchu myöntää.

Kenia on saanut avokätistä kehitysapua ilmaisen opetuksen järjestämiseen, mutta jatkon epä-

Varsinkin köyhimpien pääsy opintielle helpottui,
mutta myös ongelmia ilmaantui. Koska opettajien

Ongelmat kasaantuvat juuri köyhien alueiden kou-

määrä on noussut vain kolmisen prosenttia, luok-

luihin, joihin on eniten tulijoita, mutta resurssit

kaa kohti on keskimäärin 60 oppilasta. Monesti lu-

ovat ennestään heikot.

ku hipoo sataa.

Useimmat
kenialaisperheet
eivät edelleenkään
pysty kustantamaan
lapsilleen kunnon
koulutusta.

varmuus rassaa.
Britannian rahoittama selvitys vuodelta 2007 varoitti, ettei Kenialla ole kestävää perustaa ilmaiselle

Valtion koulujen tason laskiessa yksityiskoulujen

koulujärjestelmälle. Lasten koulunkäynnin esteik-

Lukukausimaksut on poistettu ja oppikirjat ovat

määrä on arviolta kymmenkertaistunut vuodesta

si se listasi myös työnteon sekä vanhempien epäi-

ilmaisia, mutta esimerkiksi harjoituskirjojen han-

2002. Keskitasoinen yksityinen ala-aste laskuttaa

lykset koulutuksen tasoa ja siitä koituvaa hyötyä

kinta on vanhempien vastuulla.

noin 150 euroa lukukaudesta.

kohtaan.

Oikeudenmukaisuuden puolella

Teksti Rita Dahl

Neljännen Cinemaissí-elokuvafestivaalin lokakui-

koihin liittynyt Matias ja veren kiilto silmissä rikolli-

rin ammatista unelmoiva Ana joutuu hylkäämään

sessa Helsingissä valtasivat Latinalaisen Amerikan

sia jahtaava Neto päätyvät onnettomien sattumien

unelmansa machopoikaystävän ammuttua hänen

ajankohtaisia sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia

kautta erääseen slummiin jahtaamaan eliittijouk-

isoäitinsä ja veljensä. Hän lähtee etsimään onnea

ongelmia valottavat dokumentti- ja fiktioelokuvat.

koon kuuluneen poliisin tappanutta jengijohtajaa.

Bogotáan jälkeenjääneen veljensä kanssa, ja se-

Chileläinen Ciudad de papel -dokumentti kertoi Val-

Syttyy avoin sota, joka ei pääty kauniisti.

kaantuu tahtomattaan rikollisiin kuvioihin. Te amo,

diviasta, jonka ekosysteemin sellutehtaat ovat vaa-

Rikollisuuden varjopuoliin tutustutti myös ko-

rantaneet. Myrkyt ovat koetelleet erityisesti joutse-

lumbialainen Te amo, Ana, jonka päähenkilö, lääkä-

nia, joiden puolesta paikallisyhteisö alkaa taistella
ympäristötutkijoiden tuella. Mikään ei ole silti vielä
muuttunut.
Meksikolainen La santa muerte valotti puolestaan halveksittujen, homoseksuaalien, transvestiittien, narkomaanien, rikkaiden ja köyhien vasta
viime vuosina hyväksyttyä kuoleman pyhimystä.
Fiktio oli Cinemaissin vahvinta antia. Brasilialainen Tropa de Elite oli festivaalin kohokohtia, visuaalisesti laadukas toiminta- ja draamaelokuva
eliittijoukkojen taistelusta Rio de Janeiron yli 700
slummissa tehtävää huumekauppaa vastaan. Arkkityyppiset hahmot, hyvän, lain vuoksi eliittijouk-

José Padilha : Tropa de Elite

Ana kertoo komedian keinoin ihmiskaupan ja huumebisneksen maailmasta.
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Teksti JOUNI AVELIN
Kuva Julija goyd

Etnia oli Bahman Ghobadin juhlaa
Bahman Ghobadi

Turun Etnia-festivaaleilla vieraillut
kurdiohjaaja elää jatkuvassa
kuolemanpelossa.

Niwemang (Puolikuu, 2006)

opintonsa kesken ja alkoi tehdä lyhytelokuvia. Hän
avusti Kiarostamia elokuvassa Tuuli meitä kuljettaa
(1999), mutta korostaa, ettei hänen elokuvissaan
»yksikään otos» muistuta Kiarostamia. Ghobadi alleviivaa ankarien maisemien, talven ja lumen merki-

Vuodesta 2000 lähtien järjestettyjen Etnia-filmi-

tystä elokuvilleen. Myös teemat toistuvat. Esikois-

festivaalien tämän vuoden teemana oli Aasia. Tu-

dokumentin Elämä sumussa (1995) asetelma ja juoni

run entisessä Domino-elokuvateatterissa pyöritet-

siirtyivät Juopuneiden hevosten aikaan.

Miinat tuovat
leivän tai
vievät raajat.
näyttelijät hän valitsee suuresta joukosta ja pyytää

tiin neljän päivän aikana kuusi pitkää elokuvaa ja

Ghobadi on täysiverinen auteur, joka käsikirjoit-

heitä elämään kokemuksensa uudelleen kameran

15 dokumenttielokuvaa. Dokumenteissa käsiteltiin

taa, ohjaa ja tuottaa elokuvansa. Kilpikonnat osaa-

edessä. Iranissa Puolikuu juuttui sensuuriin, eikä

erityisesti Tiibetin sekä Aasian ja Venäjän alkupe-

vat lentää kertoo Kurdistanin lapsista, jotka elät-

Ghobadi ole voinut jatkaa työskentelyään. Viralli-

räiskansojen tilannetta.

tävät itsensä myymällä keräämiään maamiinoja.

sena syynä on esitetty, etteivät naiset saa laulaa

Vincent Paronnaud’n ja Marjane Satrapin nar-

Miinat tuovat leivän tai vievät raajat. Lapsilaumaa

Iranissa julkisesti. Ilmeisesti Ghobadia epäillään

sistisen ja itseironisen kasvutarinan Persepoliksen

johtaa 13-vuotias Satelliitiksi kutsuttu poika, joka

separatismista eli Kurdistanin itsenäisyyden puo-

(2007) ja Sergei Bodrovin eeppisen Mongolin (2007)

asentaa lautasantenneja. Äkkiä kielletyt kanavat

lustamisesta, vaikka hän painottaakin elokuviensa

ohella nähtiin vietnamilaisen Minh Nguyen-Von

ovatkin kaikkien ulottuvilla. Puolikuussa legendaa-

epäpoliittisuutta. Poliittista tai ei, ainakin Turussa

Puhvelipaimen (2004), jonka kaunis kuvamaailma

rinen iäkäs kurdimuusikko Mamo kokoaa muusik-

Puolikuu keräsi salin täyteen kurdeja eikä aplodeis-

synnyttää väkevän ristiriidan karujen ihmiskohta-

kopoikansa yhteen ja järjestää Irakin vapautumisen

ta ja ohjaajalle esitetyistä kysymyksistä ollut tulla

loiden kanssa. Myyttinen ja kuitenkin äärimmäisen

kunniaksi konsertin Irakin puolelle. Hanke kuiten-

loppua.

konkreettinen vesi on sekä elämän ehto (riisiviljel-

kin kariutuu kesken bussimatkan poliisien pidät-

Etnian runsas ja tasokas tarjonta sekä lukuisat

mät) että sen riistäjä (tulvat).

täessä naissolistin. Pitkin matkaa Mamo näkee en-

ohjaajavieraat osoittavat, että Suomessa voi edel-

teitä kuolemastaan ja näkyjä kuoleman enkelistä

leen luoda elokuvakulttuuria talkoovoimin. Ilmaiset

Puolikuusta.

dokumenttielokuvat ja pitkien elokuvien erittäin

Festivaalin päävieras oli kurdiohjaaja Bahman
Ghobadi (s. 1969), jonka neljästä pitkästä elokuvasta nähtiin Kilpikonnat osaavat lentää (2004) ja

Ghobadi kertoo elävänsä jatkuvassa kuoleman-

Puolikuu (2006). »Iranin uusi aalto» on saanut Suo-

pelossa ja alituisessa kuoleman kulttuurissa. Myös

messakin huomiota lähinnä Jafar Panahin ja Abbas

Puolikuussa kuolema on jatkuvasti läsnä, tosin mus-

Kiarostamin myötä. Arvostettuja palkintoja kahmi-

tan huumorin pehmentämänä. Ghobadin elokuvis-

nut Ghobadi on sen sijaan jäänyt meillä tuntemat-

sa ihmiset uppoavat poikkeuksellisella tavalla osak-

tomaksi, joskin hänen esikoispitkänsä Juopuneiden

si luontoa. Kuvat Kurdistanin ylevistä ja ankarista,

hevosten aika (1999) esitettiin Sodankylän elokuva-

valtavat mittasuhteet saavista maisemista ovat sy-

juhlilla vuonna 2001 ja Puolikuu tänä vuonna.

kähdyttäviä. Tarinat irtaantuvat kirjallisesta perinteestä ja lähestyvät maalaustaidetta.

Teheranissa ohjaamista opiskellut Ghobadi jätti

Ghobadi käyttää amatöörinäyttelijöitä. Lapsi-

halvat lippuhinnat kertovat todellisesta kulttuuritahdosta.
Etnia-filmifestivaalit Turussa 9.–12.10.2008
http://www.etnia.fi
Bahman Ghobadin kotisivu
http://www.mijfilm.com
Kirjallisuutta iranilaisesta elokuvasta:
Hamid Dabashi:
Close Up. Iranian Cinema. Past, Present and Future,
Verso, London, 2001.

dvd-arvio

Teksti jouni avelin
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Truffaut´n hirviö
Jules ja Jim on moraliteetti aikuistumisen mahdottomuudesta.
Elokuvakriitikko François Truffaut tutustui

Catherine yrittää lämmittää suhteensa Jimiin, epä-

21-vuotiaana Henri-Pierre Rochén omaelämäkerral-

onnistuu ja houkuttelee Jimin autoon, jonka ajaa

liseen romaaniin Jules ja Jim (1953), ja päätti jo tuol-

sillalta jokeen. Jules jää yksin.

loin tehdä kirjasta elokuvan. 400 kepposta (1959)
nosti Truffaut’n välittömästi Ranskan uuden aallon

Germaine Greerin mukaan oikukas ja miehiä ker-

etukaartiin, jonka jälkeen Ampukaa pianistia (1960)

keästi vaihtava Catherine oli 1960-luvulla samastu-

oli kumarrus amerikkalaiselle B-elokuvalle.

misen kohde, emansipoitunut ja vapaa nainen. To-

Jules ja Jim yrittävät
muuttaa elämän
taiteeksi pysyäkseen
lapsina.

Sakari Toiviainen on todennut, että Truffaut’n

dellisuudessa hän on miesten tuote, elävä patsas

jokainen elokuva on »aiheeltaan ja lähestymis-

ilman menneisyyttä, koulutusta tai ammattia. Po-

tavaltaan vastakkainen edelliselle», aivan kuten

jaksi pukeutuminenkin vain tehostaa tätä vaikutel-

ta – sulautuvat ehjäksi kokonaisuudeksi, jota kan-

Mahtavat Ambersonit oli Orson Wellesille kurinalai-

maa. Jules ja Jim yrittävät muuttaa elämän taiteeksi

nattelee hämmentävän kepeä kameratyöskentely.

suuden oppitunti ja korvapuusti Citizen Kanen teki-

pysyäkseen lapsina. Etelä-Ranskaan sijoittuvassa

David Nichollsin mukaan elokuvan alun kuvakieli

jälle. Jules ja Jim (1961) on virtuoosimainen suoritus,

episodissa Catherine kutsuukin heitä toistuvasti

on uudelle aallolle tyypillistä, mutta siirtyessään

jossa Truffaut yhdistää uuden aallon kuvakielen ja

lapsiksi, ja miehet omaksuvat halukkaasti roolinsa.

ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan

aiemmin kritisoimansa ranskalaisen »laadun perin-

Kun kolmikko tapaa uudelleen 1930-luvulla, kukaan

se saa perinteisiä ja verkkaisempia pukudraaman

teen». Puolivälin jälkeen juoni eli käsikirjoitus al-

ei ole vanhentunut päivääkään, ja tätä muuttumat-

muotoja. Tämä oli epäilemättä myös Truffaut’n tar-

kaa tunkea vahvemmin kuvamaailman rinnalle, ei-

tomuutta hämmästellään moneenkin otteeseen.

koituksellinen viesti uuden aallon tekniikan hylkää-

kä loppu ole uuden aallon elokuvien tapaan avoin.

Catherinelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin murskata asetelma kaksoisitsemurhalla, joka muuttaa

misestä sen muodostuessa vähitellen taiteelliseksi
pakkopaidaksi.

Ranskalainen Jim tapaa vuonna 1912 itävaltalaisen

tarinan moraliteetiksi. Catherine on Frankensteinin

Future Film jatkaa ansiokasta eurooppalaisen

Julesin pariisilaisessa kahvilassa. Miehet ystävys-

hirviö, jonka on pakko kääntyä luojiaan vastaan. Ku-

laatuelokuvan ja klassikoiden julkaisuohjelmaan-

tyvät välittömästi – rakkautta ensi silmäyksellä.

kaan ei voi muuttua, ainoa mahdollinen muutos on

sa. Tänä syksynä ovat jo ilmestyneet Truffaut’n Peh-

Kuvataide, kirjallisuus ja teatteri suojaavat heitä

tarinan päättäminen. Vain tämän ratkaisun myötä

meä iho (1964) ja Varastettuja suudelmia (1968) sekä

ulkomaailmalta, ja Jim alkaa kirjoittaa heidän ystä-

Catherinesta voi tulla subjekti, mutta sen hintana

Louis Mallen Rakas sydän (1971) ja Lacombe, Lucien

vyyteensä perustuvaa omaelämäkerrallista romaa-

on subjektin katoaminen.

(1974).

nia, jonka Jules haluaa kääntää saksaksi. Albertin

Jules ja Jim on virtuoosimainen auteurin teos:

diaesityksessä esiintyvä naispatsas lumoaa ystä-

kaikki yksityiskohdat – musiikki, leikkaus, näytte-

Kirjallisuutta:

vykset, jotka matkustavat välittömästi Adrianme-

lijäntyö, ajankuva, lainaukset dokumenttielokuvis-

Neupert, Richard: A History of the French New Wa-

ren rannalle nähdäkseen patsaan.
Pian tämän jälkeen kuvaan astuu

ve (The University of Wisconsin Press, 2nd ed.,
2007).

Catherine, joka on tämän patsaan
elävä kopio. Kaksikko kasvaa kolmi-

Toiviainen, Sakari: Elokuvan hengenvetoon. Rans-

koksi, Jules kosii Catherinea, ensim-

kan uusi aalto ja sen perintö (Painatuskeskus,

mäinen maailmansota syttyy, Jules

Suomen elokuva-arkisto, 1995).

ja Jim joutuvat vastakkaisille rintamille. Sodan jälkeen Jim vierailee Reinin varrella sijaitsevassa
kylässä, jossa Catherine ja Jules

François Truffaut: Jules & Jim.

asuvat lapsensa kanssa. Catheri-

Rakkauden hymy (Ranska 1961).

ne ja Jim ajautuvat suhteeseen,
jonka Jules hyväksyy, mutta Jim

Kesto: 1 h 42 min. Kuvaformaatti: 16:9 anamorfinen,

palaa Pariisiin Gilbertensä luokse.

kuvasuhde: 2.35:1. Ääni: Dolby Digital Stereo.

Yllättäen kolmikko tapaa 1930-lu-

Päärooleissa: Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri

vun alussa pariisilaisessa elokuva-

Serre ja Vanna Urbino. Julkaisija Suomessa: Future

teatterissa, jossa esitetään uutis-

Film (www.futurefilm.fi).

katsausta natsien kirjarovioista.
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elokuvanurkka

Teksti Eero Hirvenoja

Pohjoisen kansan sielunmaisemia
Palstalla etsiydytään tällä kertaa
suomalaisen mielenlaadun juurille.

netaan hyvinkin orjallisesti. Lukuisien Hollywoodin
perhe-elokuvien tavoin myös Nikossa on pohjimmiltaan kyse itseensä uskomisesta, unelmien toteut-

Samalla sivutaan myös hieman

tamisesta ja muusta yhtä ylevästä. Lisäksi elokuvan

yhdysvaltalaista ajattelumaailmaa.

sinällään hupaisat eläinhahmot ovat kovin samankaltaisia kuin mitä Disney-piirretyissä on nähty jo
iät ja ajat.

Saunaa voitaneen
pitää vähintään
yhtä paljon ja vähän
suomalaisuuteen
kuuluvana ilmiönä
kuin joulupukkia.

Ajatus joulupukin suomalaisuudesta saattaa tun-

Saunaa voitaneen pitää vähintään yhtä paljon

tua monille meistä suorastaan ikivanhalta, vaikka

ja vähän suomalaisuuteen kuuluvana ilmiönä kuin

idean taisi esittää ensimmäistä kertaa julkisesti sa-

joulupukkia. Aiheeseen liitettyä mystiikkaa hyödyn-

tusetä Markus Rautio radio-ohjelmassaan joskus

netään Jadesoturin ohjaajan AJ Annilan historialli-

1920-luvulla. Sittemmin myyttiä Suomesta joulu-

sessa kauhuelokuvassa Sauna, jota ollaan Nikon ta-

pukin kotomaana pyrki lujittamaan etenkin media-

voin kauppaamassa kovasti ulkomaille. 1500-luvun

persoona Niilo Tarvajärvi, jonka pitkäaikainen unel-

lopulle sijoittuvassa tarinassa suomalais-venäläi-

pitämätön käsitys. Ehkä juuri nuo luonteenpiirteet

ma Suomen Lappiin rakennettavasta, Disneylandia

nen valtuuskunta on merkitsemässä pitkällisen so-

osaltaan selittävät maamme suhteellisen korkeita

vastaavasta »Joulumaasta» toteutui vihdoin viime

dan jälkeen uuttaa rajaa Ruotsin ja Venäjän välille,

itsemurha- ja väkivaltarikoslukuja, viime kädessä

vuosikymmenen lopulla Rovaniemelle avatun Santa

kun he saapuvat aiemmin tuntemattomaan, suon

myös Jokelan ja Kauhajoen kouluammuskeluiden

Parkin huvipuiston muodossa. Oman panoksensa

keskelle rakennettuun kylään. Sen laitamilta löy-

kaltaisia tragedioita.

asian puolesta ovat antaneet viime aikoina myös

tyy salaperäinen sauna – tai oikeammin jonkinmoi-

Suomalaisia mielenmaisemia heijastelee jol-

kotimaiset elokuvantekijät, kun viime vuonna teat-

nen betonibunkkeri – jossa kohdataan omat synnit.

lain tasolla myös tummanpuhuvaan kotimaiseen

tereihin tuli Joulutarina, ja täksi syksyksi valmistui

Uskonnollistakin tematiikkaa sisältävissä juonen-

videopeliin pohjautuva ison budjetin Hollywood-

kokopitkä piirroselokuva Niko – Lentäjän poika.

käänteissä ei ole aina juuri minkään valtakunnan

tuotanto Max Payne. Sen ei niin kovin omaperäi-

Eurooppalaisena yhteistuotantona valmistunut

tolkkua, edes kauhugenren kontekstissa. Elokuvan

sessä tarinassa perheensä murhaajia jäljittävä po-

Niko on ilmeisen kunnianhimoinen, yli kuusi miljoo-

kuvamaailma on kuitenkin rakennettu huolella, ja

liisi (Mark Wahlberg) pääsee tutkimustensa kautta

naa euroa maksanut monivuotinen projekti, jonka

ryssävihan sekä ylipäätänsä orastavan kansallismie-

vaarallisten totuuksien jäljille. Runsaasti nihilis-

esitysoikeudet on myyty suomalaisittain ennätyk-

lisyyden ilmenemistä on onnistuttu käsittelemään

tistä, paikoin lähes sadistista väkivaltaa tarjoileva

sellisesti jo yli sataan maahan. Toteutukseltaan

kiinnostavasti.

rikosjännäri on asenteiltaan vanhakantaisella ta-

näyttävännäköinen elokuva kertoo Korvatunturille

Sauna kuvastaa synkkyydessään oletettua suo-

valla amerikkalaishenkinen. Jutun moraali perus-

matkaavasta poronvasasta etsimässä isäänsä se-

malaista kansanluonnetta todennäköisesti pa-

tuu vahvasti oman käden oikeuteen, ja kantavana

kä omaa identiteettiään. Piirrosjälkensä ja käsikir-

remmin kuin positiivishenkinen Niko-animaatio.

teemana siinä on kostonhalu. Se ajaa päähenkilön

joituksensa puolesta Niko kestääkin sangen hyvin

Annilan elokuvan välittämä kuva Suomesta »Mur-

yli-inhimillisiin suorituksiin, ja lopulta oikeuttaa tä-

kansainvälisen vertailun. Toisaalta se ei erotu juuri

heellisten laulujen maana», ja suomalaisista synk-

män teot. Pahaa elokuvassa edustaa Hollywoodille

millään tavoin amerikkalaisanimaatioista, joiden

kämielisyyteen ja väkivaltaisuuteen taipuvaisina on

tyypilliseen populistiseen tapaan jokin persoona-

toimivaksi havaittua juonikaavaa tarinassa toisin-

kovin perinteinen, mutta ei välttämättä paikkansa-

ton suuryritys.

Niko – Lentäjän poika

Sauna

Max Payne

levypalsta

Teksti ville forss
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Mitä on ikuisuus?
Vuodesta 2005 asti toiminut
tamperelainen Ikuisuus-

omaisen tilaisuuden hyödyntää cd-soittimensa satunnaissoitto-ominaisuutta; näin toimien on myös
helppo säädellä Hetero Skeletonin tarjoaman infor-

pienlevymerkki on tällä hetkellä

maatiotulvan kerta-annoksen määrää oman sieto-

yksi Suomen aktiivisimpia toimijoita

kyvyn mukaisesti.

niin sanotun vapaan musiikin
saralla. Myös levykauppatoimintaa
internetissä harjoittavan Ikuisuuden
julkaisukatalogiin kuuluu jo

Humoristista musiikillista ilmaisua löytyy myös
Hassun Pellen samannimiseltä cd-r -julkaisulta, joskin tämän huumori on Hetero Skeletoniin verrat-

Alun perinkin
kaoottisen
riehumisen voi viedä
vielä pari astetta
hurjemmalle tasolle.

tuna kilttiä ja suloista. Kyseessä on uusintajulkai-

nelisenkymmentä äänitettä eri

su tämän vuosituhannen alkupuolella toimineen

tallenneformaateissa, sekä koti- että

tamperelaisen klovniryhmän ainoaksi jääneestä

lun ja lyömäsoitinpohjaisen ilmaisun lisäksi melko

ulkomaisilta esittäjiltä.

ja alun perin minimaalisen pienenä painoksena

tyylipuhdasta jazziakin, kosmisen tietoisuuden

julkaistusta äänityksestä. Pelle Elottoman, Pelle

suurlähettilään Sun Ra’n hengessä. Monipuolinen

Svanslösin, Ulkomaan Pellen ja Pelle Jätkän posetii-

albumi on vasta-alkajallekin mainio tapa aloittaa

Tänä vuonna hurjaan tahtiin kiihtyneen Ikuisuu-

varihenkinen musiikki poikkeaa melko radikaalisti

tutustuminen Keijon musiikkiin.

den julkaisutoiminnan (elokuuhun mennessä pari-

tavanomaisista vapaan musiikin kuvioista. Hump-

senkymmentä äänitettä) riemastuttavin tulos on

parummuilla, halvankuuloisilla kosketinsoittimil-

ollut helsinkiläisen Hetero Skeleton -yhtyeen toi-

la ja sen sellaisilla instrumenteilla soiteltu soitto

nen cd:llä julkaistu pitkäsoitto Hasardi. Aiemmin lä-

on iloluontoista sirkusmusiikkia, joka vaikuttaa al-

hinnä kaseteilla äänityksiään julkituoneen yhtyeen

kuun yhden kuuntelun kestävältä vitsiltä, mutta

musiikilliset lähtökohdat ovat jossain free jazzin ja

tarkempi tutustuminen kannattaa, sillä levyltä voi

niin kutsutun noisen välimaastossa, joskin kuvaa-

löytää paljon kekseliäisyyttä ja oivalluksia. Parasta

vampia määreitä saattaisivat olla joko eläimellinen

Hassun Pellen musiikissa on kuitenkin sen vastus-

möykkä tai primitiivinen meluaminen.

tamattoman tarttuva hyväntuulisuus. Tätä levyä ei

Hasardi - CD

Kahden rumpalin, kahden saksofonistin ja yhden

ole tehty hampaat irvessä, ja sen kuulee. Yllättävä

Ikuisuus, 2008

sähkökitaristin muodostaman Hetero Skeletonin

löytö Ikuisuudelta ja tutustumisen arvoinen piriste

musiikki ei ole milloinkaan ollut erityisen selväpiir-

pimeisiin loppuvuoden päiviin ja iltoihin.

http://www.ikuisuus.net/

Hetero Skeleton:

teistä, johdonmukaista tai yksilöllisiä instrumentaalisia suorituksia korostavaa, mutta jo viimevuoti-

Jyväskyläläinen monitoimimies Keijo Virtanen

nen En La Sombra Del Pàjaro -albumi antoi esimakua

edustaa uudessa suomalaisessa undergroundissa

siitä, että jo alun perinkin kaoottisen riehumisen

hieman vanhempaa ikäpolvea, mutta ensimmäisen

Kheta Hotem:

voi viedä vielä pari astetta hurjemmalle tasolle. Nel-

äänitteensä hänkin sai julki vasta 2000-luvun alku-

Bowl Ceremony - CDR

jän vuoden aikana tehdyistä äänityksistä kokoon

puolella. Sen jälkeen tuottelias ja erityisesti kitaris-

Ikuisuus, 2008

kursittu Hasardi on neljäänkymmeneen minuutin

tina kunnostautunut Keijo (jota nimeä hän soolo-

mittaiseen raitaan ilmeisen satunnaisesti jaettu al-

levyillään käyttää) onkin julkaissut huomattavan

bumi. Entistäkin enemmän nauhamanipulointia,

määrän levytyksiä, perinnetietoisesta folkista ja

erikoisia sampleja ja äkillisen äkkivääriä leikkauksia

bluesista vapaaseen improvisaation, sekä soolona

sisältävä musiikki luo mielleyhtymiä absurdin hy-

että eri yhtyeiden kanssa. Kheta Hotem -kokoon-

peraktiivisista piirroshahmoista, tai sellaisia mat-

panon musiikki on (kuvitteellista) komutialaista

kivista sokerihumalaisista lapsista. Hasardi ei ole

kansanmusiikkia, jossa yhdistyvät etniset (itä- ja

s/t - CDR

helppoa kuunneltavaa ainakaan ensikertalaiselle,

länsimaiset, sekä tietysti fenno-ugrilaiset) ja impro-

Ikuisuus, 2008

mutta sen lapsenomaiseen ja rajattomaan riemuun

visatoriset vaikutteet. Tiibetiläisen laulavan kulhon

on helppo tykästyä, jos musiikkia lähestyy avoimin

eteerisellä ujelluksella alkavalta Bowl Ceremony -le-

mielin. Levyn absurdistinen rakenne tarjoaa erin-

vyltä löytyy Kheta Hotemille tyypillisten kurkkulau-

Hassu Pelle:

14
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Venäjän toiset kasvot
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla sai maailman ensi-iltansa venäläinen
dokumenttielokuva, jota tuskin esitetään kotimaassaan.

Teksti Eero Hirvenoja
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Kuva rakkautta ja anarkiaa

Virallista tiedonvälitystä Vladimir Putinin Venäjällä on usein moitittu Lännessä
yksipuoliseksi. Yleisen käsityksen mukaan
oppositio ei saa siellä ääntään kuuluviin, ja
vastavirtaan kulkeminen voi olla hyvinkin
vaarallista, kuten esimerkiksi toimittaja Anna Politkovskajan surullisen kohtalon toissa
vuonna on katsottu osoittaneen. Olisi kuitenkin liioiteltua kutsua nyky-Venäjää vain yhden
totuuden maaksi. Suuresta valtakunnasta löytyy niin runsaasti levityskanavia, että myös virallista linjaa kritisoivat näkemykset pääsevät
yleensä jotakin kautta esille. Eräs esimerkki
ovat nuoren dokumentaristin Aljona Poluninan elokuvat, joissa hän on käsitellyt vaiettuja poliittisia aiheita.
Oli oikeastaan alusta asti selvää, ettei Poluninan uudelle hankkeelle, venäläisille oppositioryhmittymiä kuvaavalle Vallankumous, jota
ei tullut -dokumentille olisi luvassa lainkaan
julkista rahoitusta kotimaassaan. Elokuvan
budjetti onkin peräisin Suomesta ja Virosta, ja sen osatuottajina toimivat Matila Röhr
Productionsin Ilkka Matila sekä tunnustettu virolainen elokuvantekijä Jaak Kilmi.
Levityksestä on toistaiseksi sovittu alustavasti
Suomeen ja Baltian maihin, mutta Venäjällä
elokuvaa ei tulla näillä näkymin näkemään ainakaan virallisten levitysteiden kautta. Matila
toteaa viimeaikaisten poliittisten tapahtumien,
ennen kaikkea Georgian kriisin, lisänneen ulkomaisten levittäjien kiinnostusta Poluninan
elokuvaa kohtaan, ja sille onkin tullut festivaalikutsuja Keski-Euroopasta.
Ilkka Matilalla on jo aiemmilta vuosilta
runsaasti kokemusta yhteistyöstä venäläisten
ja virolaisten tekijöiden kanssa. Hän on ollut
tuottamassa esimerkiksi venäläistä sotadraamaa 9. komppania (2005) sekä virolaista elämäkertakuvausta Georg Ots – rakkaani (2007).
Poluninan elokuvan aihetta Matila piti niin
tärkeänä, että päätti lähteä mukaan poliittisesti arkaluontoiseen hankkeeseen. Kyseessä on

lisäksi eräänlainen seurantadokumentti, joka
on tuottajan näkökulmasta taloudellisesti riskialtis. Projektin työnimenä oli pitkään »Venäjän viimeiset vallankumoukselliset», mutta se
päätettiin vaihtaa viime hetkellä. Elokuva ehti
vain hädin tuskin valmistua ajoissa Rakkautta
& Anarkiaa -festivaalille. Polunina ja Matila
näkivätkin valmiin version ensimmäistä kertaa
vasta festivaalin aikana järjestetyssä lehdistönäytöksessä.

Vaalitaistelua tuulimyllyjä vastaan
Elokuvassa kuvataan vuoden ajan poliittisen
oppositioliikkeen, Toinen Venäjä -ryhmittymän toimintaa sen valmistautuessa joulukuun
2007 duumavaaleihin sekä viime kevään presidentinvaalitaistoon. Pietarin G8-kokouksen
aikoihin kesällä 2006 perustettu liike on poliittisesti erittäin hajanainen. Siihen kuuluu
eri äärilaitojen edustajia, eivätkä nämä ole
missään vaiheessa onnistuneet sopimaan yhteisestä ohjelmasta. Ryhmän pääasiallinen tarkoitus onkin yksinkertaisesti ollut hallitsevan
järjestelmän vastustaminen.
Dokumentin keskeisiä henkilöitä ovat Toisen Venäjän suojissa toimivan, nykyisellään
kielletyn Kansallisbolševistisen puolueen vasemmistosiiven aktiivijäseniin lukeutuneet isä
ja poika, Anatoli ja Griša. Elokuvassa seurataan, kuinka heidän tiensä kulkevat vuoden
aikana eri suuntiin. Anatoli vetäytyy vähitellen
sivummalle puolueen toiminnasta, ja Griša
puolestaan pääsee lähemmäs sen sisäpiiriä.
Lopulta nuorukaisesta tulee puolueen johtomiehen Eduard Limonovin henkivartija.
»Kansallisbolševistit» kuvastavat eräällä tavalla
koko Toinen Venäjä -liikkeen poliittista hajanaisuutta, sillä heidän ideologiassaan yhdistyvät leniniläinen bolševismi ja mussolinilainen
kansallisfasistinen ajattelu.
Elokuvassa nähdään kaiken kaikkiaan varsin
värikästä joukkoa, kuten ääriradikaaleja poliittisia mielipiteitä laukova ortodoksipappi sekä

»Venäjällä kaikilla
sukupolvilla
on ollut toive
vallankumouksesta.
Elokuvani
henkilöt olisikin
voinut sijoittaa
melkein mihin
tahansa aikaan
historiassamme.»

»En äänestä koskaan», kertoo
poliittisia dokumenttielokuvia
tekevä Aljona Polunina.
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»Muutosta ei ole näköpiirissä. Nyt mennään Putinin malliin.»
Stalinia, Maota ja Kim Jong-Iliä pukeutumisessaan ja puheissaan jäljittelevä nuori
kommunistiaktiivi. Kansallisbolševistiseen
puolueeseen kuuluminen on Venäjällä määrätty laissa kielletyksi sakkorangaistuksen
uhalla, minkä johdosta kaikki puolueen edustajat eivät halunneet tulla kuvatuiksi tai nimeään liitetyksi elokuvan lopputeksteihin.
Polunina on tunnettu rohkeana ja aiheeseensa heittäytyvänä elokuvantekijänä, eikä
kuvauksissa vältelty vaarallisiakaan tilanteita.
Niitä tarjosivat erityisesti mielenosoitukset,
»erimielisten marssit», joita Toinen Venäjä
järjesti vaalien alla Moskovassa ja Pietarissa.
Poluninan mukaan tämänkaltaiset joukkotapahtumat muuttuvat Venäjällä usein väkivaltaisiksi miliisin ja mielenosoittajien välillä.
Tällä kertaa marssit kuitenkin sujuivat yllättävänkin rauhallisissa merkeissä. »Tuntuu kuin
olisimme saaneet osaksemme erikoiskohtelun», ohjaaja muistelee.
Vallankumous, jota ei tullut päättyy presidentinvaaleihin, joissa Toisen Venäjän ehdokkaiden, takavuosien šakkimestarin Garri
Kasparovin ja entisen pääministerin Mihail
Kasjanovin ehdokkuudet evättiin lopulta
muotoseikkoihin vedoten. Presidentiksi valittiin yli 70 prosentin äänimäärällä Putinin
suojatti Dmitri Medvedev. Läntisten vaa-

litarkkailijoiden mukaan sen enempää duuman- kuin presidentinvaalit eivät olleet täysin
tasapuoliset, mutta niiden tulosten katsottiin
kuitenkin vastanneen melko hyvin »kansan
tahtoa». Polunina uskoo Venäjällä jatkettavan presidentinvaihdoksesta huolimatta tulevaisuudessakin enemmän tai vähemmän
vanhassa komennossa. Matilan mielestä elokuva kuvaakin osuvasti, kuinka lohduton demokratian tila itänaapurissamme juuri nyt on.
»Muutosta ei ole näköpiirissä. Nyt mennään
Putinin malliin.»
Poluninan elokuva toimii ensisijaisesti
kurkistuksena nyky-Venäjän kulissien taakse, mutta ohjaajan mukaan se kertoo samalla laajemminkin maan historiasta. »Venäjällä
kaikilla sukupolvilla on ollut toive vallankumouksesta. Elokuvani henkilöt olisikin voinut
sijoittaa melkein mihin tahansa aikaan historiassamme», Polunina arvelee. »Kun historia
toistaa itseään, siitä tulee farssi», hän lisää filosofi Hegeliä lainaten.

Ohjaaja itse pitää elokuvansa välittämää kuvaa maansa poliittisen opposition tilasta objektiivisempana kuin millaisena asia on esitetty
Lännen medioissa. Hän ei ole halukas arvioimaan kuinka totuudenmukaisesti länsimedioi-

den edustajat ylipäätänsä käsittelevät Venäjän
oloja, mutta arvostelee näitä kuitenkin tietystä
naiiviudesta. Poluninan mielestä länsimaiset
toimittajat antavat uutisarvoa usein vain visuaalisesti näyttäville tapahtumille. »He esimerkiksi kiinnostavat mielenosoituksista vasta jos
homma muuttuu rähinöinniksi», hän tilittää.
Toisen Venäjän medianäkyvyys jäi Venäjällä
käytännössä minimaaliseksi, eikä se missään
vaiheessa saanut taakseen laajaa kansan tukea.
Näillä näkymin liikkeen tulevaisuus onkin hyvin epävarma. Kuvausten päättymisen jälkeen
Polunina ei ole ollut enää yhteyksissä ryhmän
jäseniin, mutta epäilee Toisen Venäjän olevan
hajoamassa »omaan mahdottomuuteensa».
Ohjaaja kertoo kyllä kunnioittavansa monia
elokuvassa kuvaamiaan henkilöitä, mutta ei
kuitenkaan arvosta maan poliittista oppositiota sen nykyisessä koostumuksessaan. Hän
arvioi, ettei Venäjällä toisaalta ole tällä hetkellä
suurta kysyntää poliittiselle aktivismille saati
vallankumoukselle. »Tämä on mielestäni positiivinen asia, sillä se osoittaa ihmisillä olevan elämässään jotakin sisältöä.» Lopuksi Polunina paljastaa yllättäen olevansa itse varsin
epäpoliittinen ihminen. Hän ei esimerkiksi
äänestä koskaan, ja selityskin on yksinkertainen. »Kaikki meilläpäin tietävät, että nykytilanteessa se on turhaa.»

Aleksandra

Cargo 200

tuudessaan Aleksandra (2007) kertomaan jotain

kurov tuntuukin kysyvän elokuvallaan. Tavalliset ih-

ganistanin sota-alueilta lennätetään salaperäisiä

oleellista sodasta – sen olemuksesta ja mielettö-

miset rintamalinjojen molemmin puolin eivät halua

laatikoita, ja toisaalla puoluepampun tytär kidna-

myydestä – kuvaamatta lainkaan varsinaisia rinta-

sotaa, mutta heidän on kärsittävä sen seuraukset.

pataan seksiorjaksi. Viime mainittu tapaus johtaa

Mediatotuuksia

Venäläisiä
kipupisteitä
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin »Itäväylä»-sarjassa esitettiin Aljona Poluninan dokumentin lisäksi
kaksi muutakin venäläiselokuvaa. Niistä molemmista välittyy kriittinen kuva maan lähihistorian
vähemmän mairittelevista tapahtumista.
Nyky-Venäjän ainakin ulkomailla arvostetuin
elokuvaohjaaja Aleksandr Sokurov onnistuu uu-

matapahtumia. Tarinassa raihnainen isoäiti (Gali-

Venäläisen elokuvan pahaksi pojaksi kutsutun

etsintäoperaatioihin, joissa tuloksia on saatava ai-

na Vishnevskaja) matkustaa tapaamaan Tšetšenian

Aleksei Balabanovin ohjaama Cargo 200 (2007) puo-

kaan keinolla millä hyvänsä. Elokuva luo painajais-

sodassa upseerina palvelevaa lapsenlastaan tämän

lestaan herätti taannoin kotimaassaan pahennusta

maisen kuvan supervallan viimeisistä vuosista, mut-

sotilastukikohtaan. Parin päivän visiittinsä aikana

jopa siinä määrin, että jotkut vaativat sille esitys-

ta rivien välistä siinä voi nähdä heijasteltavan myös

Aleksandra tapaa läheisellä torilla tšetšeeninaisia,

kieltoa. Elokuva kertoo groteskin, lähes uskomat-

Venäjän levotonta nykymeininkiä.

joiden kanssa hän ystävystyy. »Miksi soditaan?» So-

toman tositarinan 1980-luvun Neuvostoliitosta. Af-

Kuva mari mäkiö

teema
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Teksti janne hukka

Teksti janne hukka

Kuva mari mäkiö

Kuvat mari mäkiö

Lastenkirjoista kirjoitetaan
suomalaisissa sanomalehdissä vain vähän.
Miksi?
Vaikka lapset ovat säännöllisesti yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteessä, sitä
ei ole huomannut suomalaisten sanomalehtien kulttuurisivuilla. Tutkimalla esimerkiksi
Alma Median omistaman Aamulehden tai SanomaWSOY:n Helsingin Sanomien arkistoja,
voi lastenkirja-arvostelujen todeta olevan satunnaisia. Otavan lasten ja nuorten kirjallisuudesta vastaavan kustannustoimittaja Lotta
Mäkelän mukaan lastenkirjallisuuden huomioiminen onkin »hävettävän vähäistä».
Tilanne on tietyiltä osin nurinkurinen, jos
ottaa huomioon mediamarkkinoilla tapahtuneen suuren kasvubuumin lastenkirjallisuuden alalla. Median huomion kohteena on ollut erityisesti britannialaisen J. K.
Rowlingin luoma Harry Potter -sarja, joka
on kannustanut niin lapsia kuin aikuisiakin
lukemaan. Salamaotsaisen Potterin siivellä
kustannusala on myös luonut yhden viime aikojen menestyneimmistä brändeistään – ja
maailman ensimmäisen miljardöörikirjailijan. Ulkomainen ja kotimainen elokuvateollisuus on käyttänyt tilannetta hyväkseen
tuomalla viime vuosien aikana valkokankaille esimerkiksi Philip Pullmannin Kultaisen
kompassin, C. S. Lewisin Narnian, J. R. R.
Tolkienin Sormusten Herran sekä Sinikka
ja Tiina Nopolan Risto Räppääjän filmatisointeja.
Lastenkirjallisuus on Suomessa myös rahallisesti arvossaan. Vuonna 2007 suomalaiset käyttivät 29 miljoonaa euroa lapsille
suunnattuun kirjallisuuteen. Arvoltaan tämä
on noin kolme neljäsosaa siitä summasta, joka
käytettiin aikuisille kirjoitetun kaunokirjallisuuden ostamiseen.
Lastenkirjojen menestys näkyy myös suomenkielisen lastenkirjallisuuden tarjonnassa,
joka on nykypäivänä suurempi kuin koskaan
aiemmin. Pelkästään viime vuonna julkaistiin lähes 890 uutta lasten- ja nuortenkirjaa,
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joista alle kolmasosa oli kirjoitettu alunperin
suomeksi. Uusia lastenkirjoja julkaistaan itse
asiassa muutama tusina teosta enemmän kuin
aikuisten kirjoja.
Lastenkirjallisuuden huonoa asemaa
kulttuuritoimitusten tuotannossa kärjistää tilastollinen tosiseikka. Koska aikuisten
kirjallisuudeksi luetaan niin yleinen kaunokirjallisuus kuin kirjallisuuden muut alalajit,
kuten esimerkiksi scifi, dekkarit ja sotaromaanit, on selvää, että lapsille kirjoitetut kirjat
loistavat ainoastaan poissaolollaan.

Kipeä paikka

»Ei vain löydy
tarpeeksi ihmisiä,
joilla on intoa. Ja
se ei ole lehden
ongelma.»

Sanomalehtien kulttuuritoimituksissa lastenkirjallisuuden tilanne tunnustetaan yleisesti vaikeaksi. Esimerkiksi Helsingin Sanomien
kulttuuritoimittaja Suvi Aholan mukaan
Sanomatalossa ollaan tietoisia lastenkirjallisuudesta kertovien juttujen vähäisyydestä.
»Tämä on sellainen ikuisuuskysymys ja kipeä
paikka», Ahola sanoo.
Kulttuurivihkojen tekemän arvion mukaan
Suomen suurimmista sanomalehdistä Turun
Sanomilla lastenkirjallisuudesta kertovien juttujen tuotanto on suurinta.
»Meillä on muutaman vuoden ajan ollut
jatkuvasti enemmissä määrin juttuja lastenkirjoista. Vaikka juttujen kirjoittaminen ei
olekaan viikoittaista, niin pyrimme ainakin
säännöllisyyteen», Turun Sanomien kulttuuritoimittaja Tuomo Karhu kertoo.
Kuitenkin myös Turussa tunnustetaan lastenkirjojen tekijöiden taistelevan huomion ja
arvostuksen puutteen kanssa. Karhun mukaan
erityisesti lastenkirjailijat, jotka pyrkivät laajentamaan tuotantoaan aikuisten kirjallisuuden suuntaan kärsivät profiloinnista.
Kaikki kulttuuritoimitukset eivät sen sijaan allekirjoita väitettä, että lastenkirjallisuus olisi aliedustettua Suomessa. Erityisesti
Aamulehden toimituksessa lastenkirjallisuuden oletettuun arvostuksen puutteeseen suhtauduttiin kriittisesti. Lehden kriitikkona toimivan Markus Määttäisen mukaan lehti ei
sinänsä pyri erittelemään mitään kirjallisuudenlajia, vaan kohtelee kutakin teosta oman
arvonsa mukaan. »Näin me kirjoitamme arvosteluja aina kirjojen oman merkittävyyden
mukaan», Määttäinen sanoo.
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Vaikka Määttäinen toisaalta tunnustaa, että
lastenkirjallisuudesta kirjoitetaan vähemmän
kuin muusta kaunokirjallisuudesta, hän lisää
että »se ei ole mikään [yleinen] arvovalinta
lastenkirjallisuutta vastaan. Meillä on ihan
tavallisia vanhempia täällä töissä.»

Rajatut resurssit

»Meillä on
ihan tavallisia
vanhempia
täällä töissä.»

Toimituksien linjat lastenkirjoille varatuista
resursseista jakautuvat kuitenkin selkeästi.
Siinä missä Helsingissä ja Turussa on useampia lastenkirjallisuudesta kirjoittavia toimittajia, Tampereella lastenkirjallisuudesta
kertovien juttujen tekeminen on pääosin toimituksen ulkopuolisten avustajien tehtävä.
Määttäinen sanookin, että lastenkirjallisuudesta kirjoittaminen ei yksinkertaisesti kiinnosta heidän avustajiaan tarpeeksi. »Ei vain
löydy tarpeeksi ihmisiä, joilla on intoa. Ja se ei
ole lehden ongelma», Määttäinen lisää.
Lastenkirjallisuuden tasapainottelua muiden toimituksellisten velvoitteiden kanssa kuvaa hyvin myös se, että kulttuuritoimitusten
lastenkirjoista vastaavan toimittajan tavoittaminen oli usein hankalaa. Vain harvasta lehdestä löytyi useampi henkilö, jonka vastuulla
lastenkirjallisuuden seuraaminen oli.
Myös muut kulttuuritoimituksista riippumattomat syyt vaikuttavat lastenkirjoihin
keskittyvään uutisointiin. Esimerkiksi Helsingissä tilanpuute koettiin ongelmaksi. »Viime
vuosina kulttuurisivuja on yleensäkin leikattu.
Lisäksi pelkästään ilmoitustilan myyminen on
tällä hetkellä taistelua», Ahola sanoo.
Rajattujen resurssien takia kirja-arvosteluissa tehdään selkeitä valintoja. Useimmissa
toimituksissa todettiin suomalaisuuden olevan valttia, vaikka käännettyjä lastenkirjoja
julkaistaan huomattavasti enemmän. Myös
lastenkirjallisuuspalkintojen uutisointi katsottiin itsestäänselvyydeksi. Sen sijaan lastenkirjailijoiden henkilökuvat koettiin yleisesti
toisarvoisiksi. Esimerkiksi Turun Sanomissa
panostetaan paikallistason uutisointiin. »Viime aikoina esimerkiksi Marika Maijalaa on
esitelty laajemmin», Karhu mainitsee.
Helsingissä todettiin erityisen kiinnostuksen kohteeksi kirjat, joita lukevat sekä lapset
että aikuiset. Yksi esimerkki tästä on Harry

Potter -sarja, ja Ahola tunnustaakin Potterin
tarinan päättymisen olevan tavallaan »huono
asia» lastenkirjallisuuden mahdollisuuksille
päästä julkisuuteen.

Perimmäiset syyt
Sanomalehtien toimituksissa ollaan kuitenkin loppujen lopuksi vaitonaisia lastenkirjallisuuden vähäisen arvostuksen perimmäisistä syistä. Helsingin Sanomien Aholan mukaan
lastenkirjallisuutta koettelee »gettoutuminen»,
joka on yleismaailmallinen ilmiö ja koskee lastenkulttuuria yleensä. »Lapsia ei vain arvosteta
samalla tavalla kuin aikuisia», Ahola arvioi.
Turun Sanomien Karhu on Aholan kanssa
pääpiirteissään samaa mieltä, mutta tunnustaa kulttuuritoimituksilla olevan osavastuun
lastenkirjallisuuden heikossa uutisoinnissa.
»Sama tilanne vallitsee kuitenkin myös kirjallisuuden tutkimuksessa ja yliopistoissa»,
hän lisää.
Toimitusten näkemys lastenkirjallisuudesta
enemmän lapsille kirjoitettuna viihteenä kuin
innostajana omaehtoiseen lukemiseen nousi
esille valitettavan selvänä tosiseikkana. Lotta
Mäkelä Otavasta kuitenkin painottaa, että lastenkirjallisuudella on erityisen tärkeä asema
»herättämässä kiinnostusta muuhun kirjallisuuteen».
»Ja tässä mielessä lastenkirja-arvosteluilla
olisi suuri apu tädeille ja sedille, jotka ostavat
kirjoja lahjoiksi», Mäkelä lisää.
Paradoksaalisesti lastenkirjallisuutta käsitellään suurimmaksi osaksi juuri sen yleisön
kautta, ja kirjojen tekijät elävät lapsien varjossa. Tämän yksinkertaistetun tulkinnan alle
jäävät monet sellaiset seikat, jotka korostavat
lapsille kirjoitetun kirjallisuuden arvoa aitona
taiteenlajina. Lapsille kirjoittavat kirjoja työlleen omistautuneet aikuiset, ja niiden aiheet
käsittelevät usein vaikeita asioita ikäryhmille
soveltuvin tavoin. Niillä on myös yhä suuremmissä määrin »aikuisia» teemoja; ne kertovat
erilaisista perheistä, rasismista ja maailmasta
realistisin ottein.
Ehkä oikeana ongelmana ei siis olekaan,
miksi lastenkirjallisuus on niin aliarvostettua
– vaan miksi aikuiset niin usein aliarvioivat
lapsia.
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Kiitos Aamu!

»Lapsia ei
vain arvosteta
samalla tavalla
kuin aikuisia.»
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Ilkikuriset terveiset
Prostokvashinosta

teksti Anna Pihlajaniemi

kirja

Fedja-setä on edelleen voimissaan ja nyt hän on

Kotimaassaan Uspenski sen sijaan pyristeli pit-

päässyt huvipuistojen makuun. Ystäville osoitettu

kään sensuurin hampaissa. Neuvostoaikana hän ei

kirje on täynnä intoa: »Olin äskettäin äidin ja isän

saanut julkaista uusia kirjoja yli kymmeneen vuo-

kanssa lomalla ulkomailla, Suomessa. Elämä ulko-

teen, niissä kun ei ollut ideologiaa (kuten vallanku-

mailla on sangen mielenkiintoista. Siellä on hyvin

mousta tai isänmaallisuutta).

siistiä, ja siellä on kaikkea. Mutta kaikkein eniten

Ensimmäisen Fedja-sedän hersyvyyden tasolle

minä ihmettelin sitä, miten paljon siellä on tehty

yli 30 vuotta myöhemmin julkaistu Fedja-setä ja

lapsia varten.»

kummitus ei yllä, mutta lastenkirjallisuuden kärki-

Eikö Prostokvashinoonkin voisi siis järjestää vä-

kaartiin tämäkin solahtaa. Nykyaika on tunkenut

hän huvitusta lapsille? Vaikka kummitustalon muo-

hieman hämmentävästi myös

dossa, sellaisia on kuulemma Amerikassakin?

Prostokvashinoon: myös siel-

Idean lisäksi muutaman lauseen kirje paljastaa olen-

lä surfataan sujuvasti Inter-

naiset herkut Eduard Uspenskin tyylistä. Teksti on

netissä.

ilkikurista, lempeää, piikikästä, vähäeleistä, omaäänistä – ja pirullisen osuvaa. Lienevätkö venäläinen ja

Eduard Uspenski

meikäläinen kansanluonne pohjimmiltaan saman-

(2008): Fedja-setä ja

kaltaisia, sillä Uspenskin lastenkirjat ovat aina olleet

kummitus. Suom. Vappu

erityisen suosittuja Suomessa?

Orlov. Tammi. 99 sivua.
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Teksti janne hukka
Kuvitus päivi arenius

Pingviiniperhe
sensuurin
kourissa
Amerikan kirjastonhoitajien keskusjärjestö ALA:n mukaan lastenkirjallisuuden
sensurointiyritykset uhkaavat sananvapautta. Kiistasta rajoittaa lastenkirjoja
tuli myös yksi presidentinvaalikampanjan
sivujuonista.
Lastenkirjallisuus otetaan Yhdysvalloissa tosissaan. Pelkästään rahallisesti lastenkirjojen markkinat ovat englanninkielisillä alueilla valtavat. Vuosittain Yhdysvaltain alueella myydään
3,4 miljardia kirjaa, jotka on kirjoitettu lapsille tai nuorille.
Lapsille suunnattu kirjallisuus mielletään myös kulttuurillisesti arvokkaaksi. Monet kansalaisjärjestöt kannustavat
lapsia, teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia lukemaan. Sukupuolivähemmistöstä ja maahanmuuttajista kertovat kirjat
ovat Pohjois-Amerikassa olleet jo pitkään keskeinen osa
monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatusta.
Lastenkirjallisuudella on lisäksi vankat kytkökset valtion politiikkaan. Niin kutsutun uskonnollisen oikeiston 1980-luvulla alkaneen
nousun myötä lastenkirjoista on tullut yksi kulttuurisotien eturinta-
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Syyt: seksistisyys
ja perhearvojen
vastaisuus.
mista. Tästä on hyvänä esimerkkinä juuri päättyneen
presidentinvaalikampanjan
sivujuoni, joka koski republikaanien varapresidenttiehdokas Sarah
Palinin pyrkimyksiä poistaa lapsille sopimatonta kirjallisuutta kotikaupunkinsa Wasillan kirjastoista pormestarikautensa aikana 1990luvun lopulla.
Uutislähteiden mukaan paikallinen kirjastonhoitaja erosi tehtävistään painostuksen alaisena,
eivätkä varapresidenttiehdokkaan tehtäviin nimittämät uudet työntekijät ole tähän mennessä
olleet avoimia sukupuolivähemmistöjen yrityksille lahjoittaa kirjastoihin suosittuja lastenkirjoja, joiden »laadusta he eivät ole varmoja».

Koko maan ongelma
Kaukaisen Alaskan tapahtumat eivät kuitenkaan
ole minkäänlainen erikoisuus, sanoo Yhdysvaltain kirjastojen etujärjestö American Library Association (ALA). ALA on ylläpitänyt yli 27 vuoden
ajan tilastoa kirjojen sensurointiyritystapauksista ympäri maata.
»Emme kirjaa ylös haasteiden alkuperää. Sen
sijaan koko tilastointimenetelmämme perustuu
vapaaehtoisuuteen», ALA:n tiedonvapautta valvovan toimiston apulaisjohtaja Deborah Caldwell-Stone kertoi Kulttuurivihkoille.
»Tämän vuoksi jotkut osavaltiot tai osavaltioiden tahot saattavat olla tilastoissamme yliedustettuja. Toisaalta kirjastot saattavat olla haluttomia kertomaan meille laitoksissaan tapahtuvasta
sensuurista, emmekä ole tietoisia siitä. Voimme

kuitenkin sanoa varmuudella, että sensuuria yritetään koko maassa.»
ALA vastaanottaa vuosittain noin 500–700
ilmoitusta sensuuritapauksista tai -yrityksistä,
mutta järjestön arvioiden mukaan ne edustavat vain yhtä neljäs- tai viidesosaa kaikista tapauksista. Esimerkiksi vuosikymmenen takaiset Alaskan Wasillassa ovat kokonaan tilastojen
ulkopuolella, sillä koko tapahtumasarja tapahtui epävirallisesti ja tuli julkisuuteen vasta presidentinkampanjan aikana.

Lastenkirjallisuuden tulee taas
ALA:n julkaisemissa tilastoissa lastenkirjallisuuden asema on kiistaton. Järjestö vastaanottaa
ylivoimaisesti eniten kirjojen sensurointiyrityksistä kertovia ilmoituksia lasten vanhemmilta
kouluissa ja koulujen kirjastoissa olevista kirjoista. Eniten valituksia tulee kirjojen »seksuaalisesta sisällöstä», »sopimattomasta kielenkäytöstä», »ikäryhmälle sopimattomuudesta»
ja »väkivallasta».
Lapsille kirjoitetun kirjallisuuden asemaa
kuvaa myös se, että viimeisen vuosikymmenen
aikana siitä on tullut eniten sensuuriuhan alle
joutunut kirjallisuudenlaji. Vielä 1990-luvun
alussa haastetuimpien kirjojen top 10 -listalla
oli esimerkiksi Madonna seksiaiheisella kirjallaan, Stephen King ja Raamattu. Tänä päivänä
kymmenen sensuurin eniten uhkaamaa kirjaa
ovat lähes ainoastaan lapsille tai nuorille aikuisille suunnattua kirjallisuutta.
»Yhtenä syynä tähän on se, että Harry Potterin ilmestyttyä lukemisesta tuli yhtäkkiä ’coolia’»,
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kirja
teksti Anna Pihlajaniemi

Latteaa, kiehtovaa
Kirjan ensiaukeamalle teipattuun muovitaskuun on sullottu lehtileikkeitä, käyntikortteja,
revitty valokuva ja nipputolkulla muuta sälää.
Ne ovat todistusaineistoa ja johtolankoja (tosin
harmillisesti suomentamatta jätettyjä), joiden
tarkoitus on tuoda uusi ulottuvuus kuvitteelliseen teinitytön päiväkirjaan.
Mainio idea, interaktiivinen fiktio on nuortenromaaneissa tuore aluevaltaus. Eikä alkuasetelmassa muutenkaan ole moittimista: kadonnut
tyttö, jäljellä vain päiväkirja liitteineen ja viitteineen. Ratkaisun avaimet ovat konkreettisesti kädessä, kiehtovaa.
Lupaava lähtö latistuu harmillisen hentoiseksi juoneksi. Päähenkilön uskottavuus epätodellisen tyypillisenä teininä (»vanhemmat ei siis
tajuu mitään!») ei ole kummoinen ja viittaukset
hienoon lisämateriaaliin jäävät yllättävän vähäisiksi.
Cathyn kirjan ansiot ovatkin ideassa ja visuaalisessa toteutuksessa. Sisällön suhteen kallistuu
antamaan monta latteutta anteeksi, kun vastineeksi saa loistavasti yhteen liitetyn kokoelman
päiväkirjamerkintöjä, messenger-viestejä, piirustuksia, muistiinpanoja ja sivuhuomautuksia.
Sitä paitsi kohderyhmä arvostaa. Kirja kohosi heti ilmestymisviikollaan New York Timesin
bestseller-listan kärkeen. Myös Internetin kotimaiset, koululaisten suosimat keskustelupalstat
pursuavat hehkutusta.
Sean Stewart ja Jordan Weisman (2008):
Cathyn kirja. Löytäjää pyydetään palauttamaan.
Suom. J. Pekka Mäkelä. Karisto. 144 sivua.

Syyt: uskonnollisia
näkökulmia,
kuvaa kirjastonhoitaja Laura Simeon Seattsatanismia
lesta. Hän on ammattinsa puolesta ja nuoren
lapsen äitinä seurannut aktiivisesti lastenkirjallisuuden ympärillä käytyä keskustelua useamman vuosikymmenen ajan.
»Potterin julkaisun jälkeen entistä useammat vanhemmat kiinnostuivat kirjoista, joita heidän lapsensa lukevat. Täytyy kuitenkin
muistaa, että kirjoja haastavat niin oikeistolaiset kuin vasemmistolaiset, sillä usein ongelmana ovat täysin kontekstista erotetut tulkinnat kirjojen sisällöstä.»
Simeonin mukaan tämä selittää omalta
osaltaan sen, miksi esimerkiksi John Steinbeckin Hiiriä ja ihmisiä tai Mark Twainin
Huckleberry Finnin seikkailut ovat pysyvä piirre kaikkein haastetuimpien kirjojen listoilla.
Rotusanojen hyväksyttävyyden takia monille
poliittista korrektiutta hakevalle Twainin viljelemästä ’nigger’-sanasta on tullut vaikea pala
purra, vaikka kirjan viesti onkin selkeästi rasismin vastainen ja suvaitsevaisuutta edistävä.
Toisaalta uskonnollisen oikeiston edustajat
valittavat, että heidän näkökulmaansa puolustavat teokset ovat kohtuuttoman ennakkoluulon alla eikä niitä oteta kirjastojen hyllyille.
Esimerkiksi Washington Post raportoi lokakuun alussa Virginian osavaltion kristittyjen
järjestön kampanjasta saada kirjastoihin kirjoja, joissa kerrotaan homoseksuaalisuudesta
parannettavana tautina.

tarkoituksena on tuoda esille maan kaikissa
kirjastoissa, kouluissa ja kirjakaupoissa juuri niitä kirjoja, joiden luokse pääsyä yritetään
rajoittaa eniten. Mukaan mahtuu niin lastenkirjoja kuin klassikoita ja modernia lukumateriaalia. Viikon mittaiseen tempaukseen kuuluu kirjanäyttelyitä, kirjojen lukutapahtumia
ja keskustelutilaisuuksia.
Taustalla on Yhdysvaltojen perustuslakiin kirjattu oikeus sananvapauteen ja yksilön ajattelunvapauteen, ALA kertoo. Järjestön mukaan kansalaisoikeuksia tulee tulkita
niin, että voidaan puhua ajattelunvapaudesta
»ainoastaan, jos yksilöillä on oikeus ilmaista mitä tahansa he haluavat ja miten tahansa
he haluavat». Toisaalta ajattelunvapaus ei ole
mahdollista »ellei yhteiskunta pidä huolta että
kaikilla on rajoittamaton mahdollisuus saada
ottaa selvää asioista».
ALA korostaa, että on tärkeää muistaa kansalaisaktivisti Noam Chomskyn sanat: »Jos
emme usko niiden ihmisten sananvapauteen
joista emme pidä, emme oikeasti usko sananvapauteen ollenkaan.»
»Loppujen lopuksi koko kysymys on siitä,
että joku päättää vanhempien puolesta mitä
Kiellettyjen kirjojen viikko
heidän lapsensa saavat lukea. VanhemmillaSananvapauden asemaa puolustetaan kaik- han on kuitenkin aina viimeinen sana siitä,
kein näyttävimmin koko maassa syksyisin jär- mitä heidän lapsensa lukevat», Laura Simejestettävällä kiellettyjen kirjojen viikolla, jon- on tiivistää.
ka yhtenä pääjärjestäjistä ALA toimii. Viikon

Usein haastettuja kirjoja

And Tango Makes Three

Huckleberry Finnin seikkailut

Yorkin eläintarhassa asuvasta urospingviinistä, jot-

Tositapahtumiin perustuva tarina kahdesta New

Nuoren valkoihoisen pojan ja mustan karanneen

ka hautovat ja kasvattavat poikasen yhdessä.

orjan seikkailuja 1800-luvun Etelävalloissa.

Syyt: seksistisyys, perhearvojen vastaisuus,

Syyt: rasismi.

ikäryhmälle sopimattomuus.

Harry Potter -sarja

ttyl

Teini-ikäinen lapsivelho kasvaa aikuisuuteen fan-

Tekstiviesteinä kirjoitettu romaani teini-ikäisten

tastisessa sisäoppilaitoksessa.

tyttöjen elämästä.

Syyt: uskonnollisia näkökulmia, satanismia.

Syyt: seksuaalisuus, ikäryhmälle sopimattomuus.

Teksti sonja peni
Kuvat mari mäkiö

Mikä lasta naurattaa?
Ei ainakaan pelkkä
»pläjäytetään
pääsiäismunalla
päin naamaa»
-hölmöily, sanoo
kirjailija Paula
Noronen. Lapsi
arvostaa, kun
häntä arvostetaan.
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Huumori on tapa katsoa maailmaa vinosti.
»Pois yksinkertainen ja helppo ’pukeudun
koivuksi ja sitten tulee örrimörri ja sanoo, että
nyt kaadan sinut moottorisahalla ja sitten me
sovimme ja lopussa kaikki tanssivat iloisesti
keskenään’ -juonenkuljetus!»
Paula Noronen tietää, millainen tarina
tylsistyttää lapsilukijan. Hän tietää myös, mikä on hyvää lastenkulttuuria.
»Se, mikä iskee. Ja iskiessään antaa lapsille jotain. Samaistumisen kohteita, jännitystä, viihdettä, tunteita ja ennen kaikkea huumoria.»
Siis lisää naurua maailmaan.
»Vaikeitakin asioita voisi käsitellä myös
huumorin keinoin», Noronen ehdottaa.
Hänen Supermarsu-kirjoistaan ei omaäänistä velmuilua puutu ja kerronta astuu reippaasti absurdin puolelle. Myös lapsilukija
löytää helposti reaalimaailman vastineita äärimmilleen karrikoiduille henkilöhahmoille.
Mutta mitä tämä paljon penätty huumori
Norosen mielestä sitten on?
»Huumori on tapa katsoa maailmaa vinosti.
Väitän, ettei sen kolahtaminen ole kiinni iäs-

tä vaan siitä, millainen ’vinouma’ kuhunkin
iskee. Suututtaa, jos lapsille tehdään jotakin
halvalla: kuvitellaan lasten nauravan heti, jos
vaikka päähän pläjähtää pääsiäismuna.»
Norosen mukaan lasta huvittaa usein se, että tuttu asia menee yllättäen jotenkin oudosti: henkilöhahmo käyttäytyy täysin odotusten
vastaisesti tai maailma kiepahtaa muulla tavoin ylösalaisin. Ajatus lapsille suunnatusta
»lastenhuumorista» tuntuu kuitenkin teennäiseltä.
»Lapset ja aikuiset voivat nauraa samoille
asioille. On oikeastaan aika alentavaakin ajatella, että lapsille pitäisi tehdä ’lapsentasoista’
huumoria. Itse en kirjoittaessani ajattele kohderyhmän ikää.»

Haastava yleisö, rehellinen palaute
Norosen mielestä lastenkulttuuriin tulee panostaa. »Tämä riittää lapsille» -asenne on kohderyhmän kohtuutonta väheksymistä. Lapsikatsoja, -kuulija ja -kokija huomaa, milloin
häntä ei oteta vakavasti – ja kertoo sen.
»Lapsi ei teeskentele, vaan täräyttää pa-

lautteensa suoraan. Kirjailijana minun täytyy
osata luoda mahdollisimman mielenkiintoisia tarinoita ja hahmoja, koska lapsi ilmaisee
heti, jos häntä ei huvita lukea enempää», Noronen sanoo.
Lahjomaton lapsilukija on myös vapaa paineista, pätemisen tarpeesta ja ennakko-oletuksista. Suuren suosion tai ylistävän kritiikin saaneesta kirjasta ei lasten maailmassa ole
pakko pitää.
Eikä kaikki kulttuuri maksa. Ennemminkin
kyse on priorisoinnista.
»Kalliimmaksi tulee viedä nelihenkinen
perhe Linnanmäelle päiväksi pyörimään ja
mässyttämään hattaraa kuin katsomaan paikallisen teatterin lastenteatteriesitystä. Sitä paitsi monet lasten kulttuuritapahtumat
ovat ilmaisia tai ainakin halvempia kuin aikuisten.»
»Lapsi tarvitsee aikuisen ohjaamaan uusien kokemusten äärelle. Ainakin voi näyttää,
mitä on tarjolla. Jos ei kiinnosta, niin ei väkisin. Kyllä kulttuuria ehtii harrastaa myöhemminkin.»
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Paula Noronen

kirja

Paula Noronen (s. 1974) tunnetaan
muun muassa Radiomafian sketsihahmoista Mirva, Tarja Kulho ja
Sirkka-Liisa. Televisiossa hän on
esittänyt Sartsaa Ylen Sartsa ja
Timppa -sketseissä, sekä esiintynyt subtv:n sketsiohjelmassa Pimeä puoli. Noronen opiskelee Taideteollisessa korkeakoulussa tv- ja
elokuvakäsikirjoitusta sekä muun
muassa työstää kolmatta Supermarsu-kirjaa ja tekee sketsejä talven 2009 Summer-tv-sarjaan.

Julkaistuja teoksia:

Onnistunut kiepautus

Teksti Anna Pihlajaniemi

Julkisuuteen halajava lehmä BB-talossa. Rasva-

Kieppuvan absurdismin takana vilkkuu myös

Antero, jonka unelmissa broilerit kopsuttavat suo-

arkisempia sävyjä. Lentävien marsujen maailmas-

raan uuniin. Isän vanupuikon näköinen naisystävä.

sa on äiti, jonka kanssa pidetään yhteyttä teks-

Matematiikan opettaja, jonka kieli on muovia. Paula

tiviestein ja isä, joka ei löydä töitä. Äidillä on ikä-

Noronen liikuttaa mielikuvitusta ketterästi, keveästi

vä ja isää hävettää. Se on aikuisten todellisuutta,

ja taidolla.

synkähköä ja laimeaa.

Ilottelun perusasetelma on arkinen: itähelsinki-

Sellaisessa todellisuudessa ilmaisen kahvin-

läinen Emilia, lemmikkinä marsu, arkipäivien vitsa-

kin tarjoaminen saa tolaltaan – ei kai kukaan pyy-

uksena koulu. Sitten tapahtuu hienoinen kiepau-

teettömästi tuntematonta ilahduta. »Aikuinen

tus, jonka jälkeen ei ole lainkaan kyseenalaista, että

meni ihan sekaisin. Sen tukka nousi pystyyn ja se

tyttö osaa lentää hörpättyään marsunsa juomapul-

korotti ääntään. – Ilmaiskahvia, minä en nimeäni

losta.

mihinkään laita! Tässä on jotain outoa! Myytkö si-

› Kyllä Sartsa osaa! (Otava 2007)

Supermarsussa hauskuus hiipii tajuntaan kuin va-

› Emilian päiväkirja – Supermarsu

hingossa, ja siinä on tarinan vahvuus. Kun tapahtu-

lentää Intiaan (Gummerus 2007)

mat raportoidaan turhia hökeltämättä ja jotenkin

› Emilian päiväkirja – Supermarsu

vetoavan totisesti, ne saavat tarpeellista monisä-

Paula Noronen (2008): Supermarsu ja Lööppileh-

vyisyyttä ympärilleen.

män tapaus. Gummerus. 152 sivua.

ja lööppilehmän tapaus
(Gummerus 2008)
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nä jotain? Vappukukkia? Arpoja? En osta mitään,
enkä äänestä ketään. Minun ei tarvitse.»

28

kulttuurivihkot 6 / 2008

Teksti & valokuvat satu taskinen

vastarintaa
ja lohdutusta
»Jos lapsena on
pakko pitää suu kiinni,
ei aikuisenakaan osaa
muuta», uskoo
kirjailija Christine
Nöstlinger. Asenne ei
aina ole ollut opettajien
ja kirjakauppiaiden
mieleen.

Christine NöstlinGer on viisas, lämmin ja
huumorintajuinen ihminen, joka sanoo asiat
juuri niin särmikkäästi kuin niistä ajattelee.
Haastattelun aluksi hän kieltää olevansa
tärkein saksankielisen kielialueen lastenkirjailija, kuten minä väitän – huolimatta 150
kirjastaan ja lukuisista kirjallisuuspalkinnoista. Ehkä kymmenen vuotta sitten asia
vielä olisi ollut niin, mutta ei enää. Se johtuu
fantasiakirjallisuuden suosion kasvusta, joka
taas ei ole saanut Nöstlingeriä syttymään, ei
lukijana eikä kirjoittajana. Jo J. R. R. Tolkien
oli hänestä pelkästään pitkästyttävä.
»Kirjoitan kyllä tarinoita, joissa on mielikuvituksellisia elementtejä, mutta jollain tavalla nekin aina kytkeytyvät meidän yhteiskuntaamme. Mielikuvitusmaailma on niissä

väline, jonka avulla lapsille selitetään maailma. Suuntaus kokonaan uusiin maailmoihin
niiden hyvä–paha-sääntöineen ei ole minun
heiniäni.»
2000-luvulla lapset ja nuoret lentävät mielellään mielikuvituksessaan kokonaan jonnekin muualle ja sen Nöstlinger ymmärtää
hyvin, sillä »ei tämä maailma nyt niin kovin
ihana ole».
»Nuoruus on aina vaikeaa, mutta aikaisemmin maailmassa oli helpompaa löytää tavoite.
Ja välittää toisista ihmisistä. Mitä mahdollisuuksia tänä päivänä muka on? Voi osallistua
hyväntekeväisyyskeräykseen, mutta siihen se
sitten jää.»
Kun kysyn tarkemmin, mitä syitä Nöstlinger näkee siihen, että asiat »ovat niin kuin ne

ovat», hän tuhahtaa jo hiukan kärsimättömästi, että onko hänen nyt selitettävä minulle uuskapitalismi.
»Maailmasta on tullut tällainen ja me erehdyimme pahemman kautta.»
»Meillä» Nöstlinger tarkoittaa itseään ja
aviomiestään, tyttäriään ja vasemmistolaisia
ystäviään.

arvot ovat pysyneet
Nöstlingerille tärkeitä arvoja ovat lapsesta
saakka olleet oikeudenmukaisuus, vapaus ja
vastarinta. Hän eli lapsuutensa fasismia vastustavassa perheessä Hitlerin hallitsemassa
Wienissä. Arvot ovat pysyneet, mutta aika
on vaikuttanut Nöstlingerin tapaan kirjoittaa niistä.
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»Muistan, kuinka yhdessä haastattelussa
Astrid Lindgren sanoi haluavansa ensisijaisesti lohduttaa lapsia. Ajattelin silloin, että
siinäkö pitäisi olla kaikki? Lohduttaminen
merkitsi minulle jotain sellaista kuin ’rauhoittaa lapsia’ ja ’totuttaa heidät vallitseviin
olosuhteisiin’.»
»Minusta lapsilta piti vaatia vastahankaisuutta. Vuosien saatossa olen huomannut,
että Lindgren oli oikeassa. Ei lapsilta voi vaatia, että he vihaisina vastustaisivat aikuisten
maailmaa, kun aikuiset eivät pysty siihen itsekään.»
Mutta mistä ihmeestä kukaan kirjailija ammentaa 150 kirjaa, 25 vuotta kolumnia ja lukemattomia radiokäsikirjoituksia, oli hän sitten
lahjoiltaan kuinka luova ihminen hyvänsä?
»Vaivalloista, vaivalloista… se johtuu itse
asiassa vain siitä, että aloitan tarinan ennen
kuin tiedän kuinka se päättyy. Sitten minun
on jotenkin kirjoitettava siihen suhteellisen
järkevä loppu.»
Nöstlinger alkoi tehdä kuvakirjaa vuonna
1968, koska hänellä oli omien sanojensa mukaan kotiäitinä tylsää. Nyt tästä vuodesta puhutaan paljon.
»Ihmiselle, joka oli lukenut Theodor Adornoa ja Herbert Marcusea, vuoden 1968 tapahtumat eivät tulleet yllätyksenä. Tilanne oli
kymmenen vuoden kehityksen tulos. Silloin
me tietysti uskoimme, että nyt alkaa tapahtua
toden teolla. Tosin itsestäni en ole varma. Sellaiset ihmiset kuin minun mieheni ja minun
ystäväni, he uskoivat aivan varmasti.»
»Olen realisti. Kuulostaa ehkä vähän typerältä, mutta pidän itseäni moraalisena ihmisenä. Minulla on ollut voimakas oikeudenmukaisuuden tunto ihan pienestä saakka.»
Se ei johdu geeneistä, vaan on kasvatuksen
tulosta.
»En ole idealisti. Enkä voisikaan olla, sillä
isäni sanoi aina, että juuri idealistit ovat vastuussa maailman suurimmista kamaluuksista;
hekin voivat olla korruptoituneita ja heidän
ihanteensa lopulta olla täysin epäinhimillisiä… olisin tietysti voinut tulla idealistiksi

isäni varoituksista huolimatta. Mutta niin ei
käynyt.»

nuorison ikuinen vaikeus
Moni Nöstlingerin tarinoista käsittelee lapsen
oikeuksia ja vastarintaa. Olisipa sitä, mutta
kun ei.
»Kun lapsena on pakko pitää suu kiinni eikä
saa tehdä mitä haluaa, ei aikuisenakaan osaa
muuta.»
»Aluksi vähintään puolet opettajista ja moni kirjakauppias oli minua vastaan. Aikoina,
jolloin Itävallassa joka toinen avioliitto päättyi
eroon, minua moitittiin siitä, että kirjoitan tarinoita eronneiden vanhempien lapsista. Jopa nykyäänkin minulta välillä kysytään tästä
asiasta.»
Nöstlinger tunnustaa ajattelevansa joskus
hyvinkin stereotyyppisesti, että juuri tämän
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»Monet tyhmät
ihmiset sanovat
minusta, että
’hän on pysynyt
sydämessään
nuorena’.»

Teksti anna PihlajanieMi

kirja

ToDellisen ePätäyDellistä
1980-luvun PikkukauPunGissa oli onnea saapua

Vaikka suomalais-

koulusta hiljaiseen kotiin, tömäyttää neonvärinen

lukijan kiltti koululais-

reppu eteisen lattialle, rohmuta pari voileipää ja

mieli ei olisi moista

hakeutua sohvalle lueskelemaan – aika usein jota-

kapinaa muinoin ku-

kin Christine Nöstlingerin kirjaa. Niiden sankarit-

vitellutkaan, se hiljeni

taret eivät olleet liian sanavalmiita, sieviä ja kaikin

kunnioittavasti kuunte-

puolin onnistuneita, vaan tarjosivat samastumis-

lemaan, kuinka itävalta-

pintaa perunanenäiselle introvertille.

laisidoli pisti historian

Lapsuuden lukukokemusten pariin voi ol-

opettajan koville.

la traumaattista palata kypsässä iässä, mutta

»Minusta on samantekevää, aloittiko Wienin

Nöstlinger ei petä. Tutun oivalluksen kohtaami-

kongressi tanssinsa vuonna 1812 vai vuotta aikai-

nen ilahduttaa: henkilöhahmoista on onnistuttu

semmin. Minä haluaisin tietää, kumpia minun on

pusertamaan pois kaikki tekoreippaus ja yltiöpo-

pelättävä enemmän, venäläisiä vai amerikkalaisia!

sitiivisuus, he ovat särmikkäitä ja sympaattisia.

Minä en edes tiedä, kuka on oikeassa! Miksi te ette

Ja hauskojakin vielä!

selitä meille sitä?»

Niin kuin esimerkiksi Pikkuveljestä on pelkkää
harmia -romaanin avioeroteini Gretchen, joka polt-

Christine Nöstlinger (1986): Pikkuveljestä on pelk-

taa silloin tällöin savukkeen koulun piirustusva-

kää harmia. Suom. Leena Viljakainen. Otava. 143 sivua.

rastossa eikä arkaile väittää opettajille vastaan.
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päivän nuoriso on jotenkin vaikeampaa kuin
aikaisemmin. Samalla hän sanoo tietävänsä, että samaa virttä veisattiin jo muinaisten
sumerialaisten kivitauluissa tuhansia vuosia
sitten. Povattiin maailmanloppua, kun nuorisolla ei ollut minkäänlaista kunnioitusta.
»Se johtuu uskoakseni siitä, ettei tunnista enää toisessa niitä samoja asioita, joita on
itse kokenut. Monet tyhmät ihmiset sanovat
minusta, että ’hän on pysynyt sydämessään
nuorena’. En tietenkään ole. Olen sydämessäni yhtä lailla 71 vuotta vanha. Mutta minulla on aika hyvä muisti.»
Sukupolvien välistä eroa Nöstlinger kuvaa
esimerkkinä oma perheensä. Tytärten kohdalla mielikuvitus vielä riitti kuromaan eron
kiinni. Pääasiat olivat samantapaisia kuin
omassa lapsuudessa. Sen sijaan lapsenlapsen
kohdalla ero on jo suurempi. Nöstlinger sanoo huomaavansa, ettei oikein pääse 12-vuotiaan tyttärentyttären maailmaan kiinni.
Kun Nöstlinger oli pieni, hänen äitinsä
poltti keittiön uunissa koulusta kotiin annettuja fasistisia lastenkirjoja. Onko tärkeää,
että lapsille kerrotaan, mitä niihin aikoihin ja
seuranneessa sodassa tapahtui?
»Kysymys on siitä, haluaako joku ylipää-

»Maailmasta on
tullut tällainen ja
me erehdyimme
pahemman
kautta.»

Suomennettuja teoksia
› Eppu-kirjat
› Mini-kirjat
› Ilse, 14
› Katti kamala
› Kurpitsakuningas
› Lennä, lennä turilas
› Luki-live
› Muurahaiskarhun nenä
› Olfin Oidipuskompleksi
› Onko koira kotona?
› Pikkuveljestä on pelkkää harmia
› Päiväjärjestys

tään kuunnella… mutta lapsille on tärkeämpää oppia tuntemaan tämän päivän maailma. Tietenkin pitää ymmärtää menneisyyttä,
jotta voi ymmärtää nykypäivää. Mutta pitääkö kaikki yksityiskohdat tuntea, siitä en olisi
niin varma.»
Esikoiskirjan Tulipunainen Friederike ilmestymisestä on kohta neljä vuosikymmentä. Entä nyt? Christine Nöstlinger kirjoittaa uutta
kirjaa, eikä kirjoittaminen vaikuta loppuvan.
Hän nauraa.
»Kyllä se vähenee, hidastuu. Suon itselleni
enemmän aikaa elämiseen.»

› Suklaata ja särkyneitä sydämiä
› Tomaanien elämää
› Tyttöni mun
› Vanhemmista on paljon vaivaa

Palkintoja
› Wienin kaupungin lastenkirjapalkinto viisi kertaa
› 1974 Itävallan lasten- ja nuortenkirjallisuuden valtionpalkinto
› 1984 Hans Christian Andersen -mitali
› 2003 Astrid Lindgrenin muistopalkinto

Teksti sonja Peni

muuMiMaMMa turhaan traPetsilla
sarjakuvakirja muuMiMaMMan vaarallisesta nuo-

tää Tove Janssonin muumikirjoihin viittaamalla

ruudesta on visuaaliselta ilmeeltään miellyttävä:

Yksinäisiin vuoriin ja näkymättömään tyttöön Nin-

muumit ja muut hahmot ovat tunnistettavissa ja

niin. Siitä huolimatta päällimmäiseksi jää ihmetys:

mukavan modernisti väreissä. Tarinalle ei sen sijaan

miksi tämä tehtiin? Perusteluksi on tarjottu sitä,

voi antaa järin suurta kiitosta.

että Tove Jansson kertoi Muumipapan nuoruudes-

Teoksessa Muumimamma kertoo muutaman
mahdollisen nuoruudenkokemuksensa, mutta ar-

ta, mutta Muumimamman menneisyydestä ei tiedetä mitään.

voitukseksi jää, mikä niistä on »se oikea» – tai ovat-

Mikäli teoksen tekemistä selitetään sillä, ettei

ko kaikki tai ei mikään. Tarinalla ei tunnu olevan mi-

tämmöistä vielä ollut, voinevatko muumien ystä-

tään erityistä sanomaa. Sen lukee ja jättää ilman

vät pian kauhukseen nähdä kirjakaupoissa opuksia

kummempia ajatuksia tai tunnelmia.

nimeltä Haisulin oppivuodet tai Löydä sisäinen Pik-

Tietysti Muumimamman vaarallisen nuoruuden

ku Myysi?

voisi ajatella feministiseksi kannanotoksi: pullaa
vääntävä äiti ja mummu ovat saattaneet nuorina

Johanna Sinisalo ja Ilkka Ruokola (2007): Muu-

olla kuuluisia korttihaita, trapetsitaiteilijoita tai

mimamman vaarallinen nuoruus. Egmont Kustannus.

kunnon merenkävijöitä. Idea ontuu silti.

48 sivua.

Vaarallisen nuoruuden tarinaa yritetään yhdis-

kirja

Teksti satu virtanen
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Kuvitukset Markus majaluoma

Kuva ja sana
»Ja kas, lapsi pysähtyy.
Hän saa hetken, joka
tekee hänestä lopulta
viisaan ihmisen.»
Markus Majaluoman
mukaan lastenkirjan
tärkein tarkoitus on
tuoda tarinankertoja
takaisin lähelle lasta.

Veljen tarinat Väinö Wahlroosista, Ossi
Siitarisesta ja kolmesta porsaanreiästä olivat
Markus Majaluomalle kaiken alku. Kuvakirjoja lapsuudessa kun ei liiemmin ollut.
»Elimme sisarusteni kanssa Fedja-sedän
elämää, siis ilman vanhempia. Isoveljeni piirsi ja kertoili minulle satuja iltaisin. Noina lumoavina iltoina huomasin piirroksen ja tarinan voiman. Ajattelin ehkä välillä, että tarina
voisi olla parempikin...»
Majaluomasta tuli lastenkirjailija ja kuvittaja.

ajatusmaailmasta se on kotoisin? Kuten elämässä, itse sanat eivät ole tärkeitä, vaan sävy»,
Majaluoma miettii.
Mutta miten tarinasta tehdään kuva?
Jos kyseessä on toisen kirjoittaman tekstin
kuvitus, Majaluoma haluaa tekstin valmiina
ja kustantajan hyväksymänä. Ensin hän lukee
tekstin ja jättää sen sitten hautumaan ymmärtääkseen, mistä on kysymys ja löytääkseen kirjaan omat hahmot, oman energian ja lähestymisvinkkelin.
Kirjoittaja kirjoittaa tarinan kuvasta, jonka
näkee päänsä sisällä. Lukija näkee samankalKuvat kasvavat mielessä
taisen kuvan. Kuvittaja luo kolmannen kuvan,
»Varsinaisella tarinalla tai sen käänteillä ei joka joko tukee edellisiä tai on karrikoidusti
ole niin suurta merkitystä, vaan tarkoituk- niitä vastaan. Karrikoinnin asteen tulee olla
sella. Miksi tarina on syntynyt ja millaisesta sovussa kirjan totuusmaailman kanssa.
»Kuvan yksi tärkeimmistä tehtävistä on arvottaa teksti korkealle. Se käyttää tekstiin nähden ylivoimaista valtaa, antaa salamannopean
viestin siitä, kenelle tarina kuuluisi kertoa.»
Lapselle viesti on arvokas, selkeästi itsetuntoa lisäävä: tämä on minun kirjallisuuttani.
Majaluoma on yrittänyt keksiä jokaiselle
kuvittamalleen kirjailijalle jotakin omaperäistä.
»Tämä on ehkä ollut virhe, sillä jossain vaiheessa paukut auttamatta loppuvat. Nykyään
toisten kirjoittamien kirjojen kuvittaminen on
jäänyt vähemmälle.»
Omia tekstejään kuvitettaessa kuvat kasvavat Majaluoman mielessä jo ensimmäisessä
kirjoitusvaiheessa. Piirustusvaiheessa tarina
tarkentuu. Toisella kirjoituskierroksella mukaan tulevat repliikit. Majaluoma katsoo kuvia, kirjoittaa ja yrittää muistaa, mitä hahmolla oli mielessään kunkin ilmeen takana.
Koko prosessi on usein melkoista sekasotkua, taiteilua kirjoittamisen ja piirtämisen
välillä.
Joskus matkan varrella tulee suuri halu
tehdä ratkaisevampi muutos. Kustantajien
aikataulut ovat kuitenkin tiukkoja. Jos Majaluoma soittaa kustantajalleen ja yrittää perua
kirjan, tämä torjuu ehdotuksen oitis ja antaa
viime hetken neuvot ja rajat siitä, mihin saa
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»Juuri Muuta tyÖtä en ole eläMässäni
tehnyt, olen vain Piirtänyt.»
16-vuotiaana majaluoMa ryhtyi piirtämään vii-

ki oman ensimmäisen kirjansa, lapsille suunnatun

pääkallojen ihanan idyllin, lapsuuteni maiseman.»

koittaisia ajankohtaispilapiirroksia Porin Sanomiin

nelivärisarjakuva-albumin. Kapteeni Castello ja pe-

Nämä kirjat ilmestyivät Majaluoman yllätykseksi

ja kuvitti ensimmäisen kirjansa, porilaistoimittaja

rämies Åberg matkaavat etelään syntyi ilman käsikir-

myös Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa.

Johnny-Kai Forssellin kokoaman Parhaat porilaiset

joitusta, juonikkaalla »mitähän seuraavalla sivulla

raumalaisvitsit. »Kuvitus uhkui viinaa ja seksiä, mitä

tapahtuu» -otteella.

Kuvitus- ja kirjoitustyö jatkuivat tasaiseen tahtiin, kunnes Majaluoma ajautui tarkalleen 40-vuo-

Kuvakirjassaan Haikaroiden vauva Majaluoma

tiaana eräänlaiseen kriisiin. »Halusin kirjoittaa ta-

Opiskellessaan taidekasvatusta Taideteollisessa

piirsi sukupuolettoman haikarapariskunnan vauvan

rinan, ihan oikean. Eräs kirjailija neuvoi ottamaan

korkeakoulussa Majaluoma löysi kuvakirjat, eten-

vanhemmiksi. »Eräs maanlaajuinen tasa-arvojärjes-

aiheen läheltä, silloin ei voisi kirjoittaa rutkasti vää-

kin ruotsalaisen Eva Ericssonin viisaat Oskari-kirjat,

tö suosittelikin kirjaa tasa-arvoisille vanhemmille.

rin.» Majaluoma valitsi päähenkilöksi kolmen lap-

puolalais-saksalaisen Janoschin herttaisen kömpe-

Se ei ollut sinällään kirjan päätarkoitus, vaan se, et-

sen isän. Perheen äiti on matkoilla. Isä, lähdetään

löt Pikku-Karhun ja Pikku-Tiikerin, amerikkalaisen

tä lapsi voi saada vanhemmikseen ketkä tahansa,

saareen aloitti kirjasarjan, johon Majaluoma tekee

lehtimies lobelin Kurnu ja Loikka -kirjat sekä roma-

mutta rakkaus ratkaisee.»

tänä talvena viidennen kirjan.

olen hiljaa naureskellut myöhemmin.»

nialais-amerikkalaisen sendakin, jonka unenomai-

Seuraavassa kirjasarjassa vanhemmat jäivät ko-

Tähän mennessä Majaluoma on kuvittanut kai-

nen kirja Nuo hassut hirviöt teki häneen erityisen

konaan pois. Kirjoissa isoveli Olavi ja pikkuveli Aa-

ken kaikkiaan noin 50–60 kirjaa ja kirjoittanut ja

vaikutuksen.

po laajentavat maailmankuvaansa retkeilemällä

kuvittanut 13 omaa kirjaa.

Pilapiirtäjänura jatkui Helsingissä Alueuutisten
sivuilla koko opiskeluajan. Hän myös kuvitti useita lehtiä.

lähiympäristössä tai oikeammin sen uniolevaisuudessa.
»Ympäristöksi kävin kuvaamassa Reposaaren ky-

Yleisradion Linkki-lehden toimituksessa Maja-

lätaajaman, salakuljettajien ja rannalle huuhtoutu-

luoma kuuli siskoksista, jotka olivat kirjoittaneet

neitten merijuoppojen, maasta oudosti puskevien

tarinan lapsille ja etsivät kuvittajaa. Näin hän tutustui sinikka ja Tiina nopolaan, ja ensimmäinen
Heinähattu ja vilttitossu -kirja ilmestyi Majaluoman
kuvittamana vuonna 1989. Samana vuonna hän te-

»Koskaan ei voi
tietää, milloin tulee
mörkö ja kiskaisee
maton alta.»
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koskea. »Kun kirja tulee ulos, on aika pyörällä päästään.»
Kuvien teko ei ole koskaan tuntunut Majaluomasta tuskalliselta. Kirjoittamisesta hän
on alkanut pitää vasta tehdessään paria viimeisintä kirjaansa. »Olen oppinut olemaan
varmempi työssäni, mutta koskaan ei voi tietää, milloin tulee mörkö ja kiskaisee maton
alta.»

Ymmärtämätön lapsi
aikuisen sisällä
Majaluoman kuvakirjat eivät ole koskaan yltäneet myyntilistoille ja hän luonnehtii kuvit-

tamista yleisestikin pienipalkkaiseksi työksi.
Viime vuonna hän sai kuitenkin valtion monivuotisen apurahan, joten tulevaisuus tuntuu valoisammalta.
Suomalaisen lastenkirjallisuuden ja -kirjailijoiden asema on Majaluoman mielestä
muutenkin kohenemaan päin. »Kirjallisuustuet menivät vuosikymmeniä tarinoille, joita
aikuinen viisas kertoo toiselle aikuiselle viisaalle, ja lapsi jätettiin tarinaluolan ulkopuolelle. Synti, josta yhteisömme saa nyt maksaa
kovan hinnan.»
Suomalaisista lastenkirjailijoista saa Majaluoman mukaan olla ylpeä; he ovat onnistuneet välttämään taitavasti turhan makeilun
ja teennäisyyden. Kirjailijat ymmärtävät lasta
ehkä siksi, että heissä itsessään on niin paljon
ymmärtämätöntä lasta. Suomalaisten lastenkirjailijoiden taiteellisen luomisvoiman ovat
havainneet jo ruotsalaiset, venäläiset ja kiinalaisetkin.
Kun Majaluoma on tavannut lapsia koulutai tarhavierailuillaan, hän on joskus murehtinut heille työnsä yksinäisyyttä. Lapset toteavat silloin olevansa iloisia siitä, että näkevät
toisensa joka päivä. He eivät juuri välitä kuulla
työn edellytyksistä tai päämääristä. He halua-

vat hänen piirtävän ja kertovan tarinan.
»Kerran kerroin tarinan piirtäjästä, joka
kulki savannilla kohti norsulaumaa tehdäkseen heistä kauniin akvarellin. Silloin lauman
isoäiti heitti kuvittajan syöksyhampaillaan ilmaan ja tämä kuoli.»
Ensin koko sali hiljeni, ja sitten lapset alkoivat pohtia, minkä värinen norsu oli, ja voisiko isoäiti olla niin ilkeä. Lopulta he miettivät
sitäkin, olisiko piirroksesta tullut kovinkaan
hyvä.
Paikalla ollut toimittaja ihmetteli, kuinka
Majaluoma uskalsi kertoa lapsille kuolemasta.
Majaluoma kertoi tarinan olevan tosi, eräälle ruotsalaiskuvittajalle oli tapahtunut näin.
Hän myös kummasteli eikö tarinaa olisi saanut kertoa ja arveli, ettei kyseistä, melko rauhatonta lapsiryhmää olisi saanut vangittua
aloilleen kauniimmalla kertomuksella.
Kotimatkalla Majaluoma kuuli radiosta Jokelan koulusurmasta. Hän soitti toimittajalle
ja pyysi, ettei norsujuttua laitettaisi lehteen.
»Jotenkin tuntui, että piirtäjän traaginen kuolema Afrikassa sai jäädä sillä kertaa minun ja
lasten väliseksi asiaksi.»

Teksti anna PihlajanieMi

marX tikaPuina
Kuvassa PÖnÖttää hillittömän paksu ja hikinen

ka kanssa mennään kalaan. Veneessä saa istua ai-

herra, jonka rinta- ja kainalokarvat tursuavat alus-

van ääneti. Vaari taas hämmästyy kalasaalista

paidan alta. Hän on Uunon vaari. Uuno puolestaan

niin, että lakkaa stressaamasta itsekin.

on vaarinsa orja: kantaa polttopuita, vesisaaveja,

ulf starkin kerronnassa on tyylikästä ro-

maitotonkkia ja sateenvarjoja. Lepohetkiä ei ole, sillä

soisuutta ja koukuttavia aukkoja. Kaikkea

vaari haluaa nähdä, löytyykö pojanpojasta ruutia.

ei ole selitetty puhki, vaan kukin saa kuvi-

Aika ankea tarina. Tai olisi ilman kuvitusta. mar-

tella täytettä aukkopaikkoihin miten mie-

kus majaluoman tulkitsemana huhkiminen näyt-

lii. Samanlaista tilaa omalle tulkinnalle antaa

tää hauskalta ja – onhan se myönnettävä – myös

Majaluoman kuvitus.

vitsikkäältä. Se on mainioiden yksityiskohtien ansiota. Uuno kipuaa Karl marxin teoksen päälle ulot-

Ulf Stark ja Markus Majaluoma (2008):

tuakseen pinoamaan halot komeroon ja naapurin

Ruutipoika. Scildts. 38 sivua.

hippiperheen ulko-oven lokerossa on paksu nippu
laskuja.
Ja muuttuu juoni toki muutenkin hieman iloisemmaksi, kun loppu lähenee. Uunon pelastaa ukki, jon-
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Tiedonsiirtäjien
ryöväysyhteiskunta
Lastenkirjan suurimpana avuna Majaluoma
näkee sen yksinkertaisuuden ja helpon saatavuuden.
»Kun aikuinen haluaa tuottaa lapselle jonkin merkittävän kokemuksen, lastenkirja löytyy jokaisesta hyllystä ja lähtee käyntiin avaamalla.»
Aikuisen lukiessa ensimmäiset lauseet sekä lapsi että aikuinen sulkeutuvat lumottuun
hetkeen, lopullisen tiedon äärelle. Majaluoma näkee tässä suoran jatkumon esihistorian
hämärissä kerrotuille tarinoille. Kuvat antavat kiinnekohdan lapselle, kun elämää nähneempi ja kokeneempi aikuinen aloittaa tiedon siirron.
Ellei aikuinen ole aivan väsyksissä, hän
yleensä itsekin eläytyy tarinaan, hänessä herää
luontainen tarinankertomisen vaisto. Aikuisen ääni ei ole enää arkinen ja käskevä, vaan
taiteellinen, vivahteikas ja kaikkitietävä.

»Ja kas, lapsi pysähtyy, hän saa kiinteän,
keskittyneen, arvokkaan hetken. Hetken, joka tekee hänestä lopulta viisaan ihmisen.»
Eläytyvää lukutapaa silmälläpitäen Majaluoma pyrkii tekemään kirjansa myös aikuisia kiinnostaviksi ja käyttää niissä runsaasti
repliikkejä.
Nykyistä käsitystä tietoyhteiskunnasta Majaluoma pitää kornina ja itseriittoisena. »Jo
luolamaalausten alla elettiin täyttä ja oikeaa
tietoyhteiskuntaa. Meitä ei olisi olemassa ilman tietoa, ei ole muuta kuin tieto, joka siirtyy ja muuttuu, oli ennen meitä ja jää meidän
jälkeemme.»
Tietoyhteiskunnan sijaan Majaluoman
mielestä olisi syytä puhua »tiedonsiirtäjien
ryöväysyhteiskunnasta». Tuttu ja rakas aikuinen on ryövätty lapselta tiedonsiirtäjänä
ja paikan ovat ottaneet televisio, internet ja
pelikonsolit.
Tämä voi olla vaarallista ja hallitsematonta.
»Kun lapsilta taannoin jossain tutkimuk-

sessa kysyttiin, mikä on television pelottavin
hahmo, he totesivat yhteen ääneen, että Tove
Janssonin Mörkö. Siis tuo hellyttävä, itkettävän surullinen, yksinäinen hahmo. Eihän
siinä ole mitään järkeä!»
Lastenkirjan tärkein tarkoitus on tuoda tarinankertoja takaisin lähelle lasta, hänen ymmärrystään, rakkauttaan ja kunnioitustaan.
»Lapselle riittää, että hän kuulee ja näkee
tarinoita, hyviä kaaria. Silloin hän oppii kertomaan oman tarinansa, ja näkemään tulevaisuutensa, joka johtaa hyvään.»
Lastenkulttuuriin sijoitetut eurot ovat Majaluoman mukaan viisas taloustoimi. Tärkein
tieto on tietoa ihmisestä, hänen ympäristöstään ja kyvystään selviytyä. Tämä tieto saadaan
tarinoiden taikapiirissä, lapsuudessa, jolloin
järkemme ja elämysmaailmamme kehittyvät.
»Tutkimusten mukaan lapsuus on suhteellisesti ja kokemuksellisesti puolet elinajastamme. Ja joka tapauksessa elämme lapsuutemme
kanssa myös vanhuutemme.»

Asiaa taiteesta ja yhteiskunnasta
kuudesti vuodessa
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Rakkautta ja
kvanttifysiikkaa
Ohjaaja Saana Lavaste sanoo,
että ahneus ja uhrautuvaisuus
ohjaavat kuusikymppisten
ikinuorten elämää yhdessä
lapsellisuuden ja työnarkomanian kanssa. Seuraukset
tuhoavat luontoa ja luovat
huonoa yhteiskuntaa. Teatteri
Siperia tekee nuoria aikuisia
vaivaaville kysymyksille tilaa
suurten ikäluokkien hallitsemassa teatterimaailmassa.

Tilda Elena Tuukantytär Heiskanen on
Teatteri Siperian näytelmäharjoitusten nuorin osallistuja. Hän on näyttelijöiden Marika
Heiskanen ja Tuukka Huttunen lapsi. Ikää
hänellä on kolme kuukautta. Ohjaaja Saana
Lavaste sonnustautuu kantoliinaan ja laittaa
näyttelijöidensä lapsen siihen. Tildan paras
paikka on rauhassa istuvan Saanan vatsan
päällä, koska isä Tuukka ja äiti Marika tekevät
vauhdikkaita harjoituksia. Saanakin odottaa
lasta. Hänellä on oikeastaan sylissään kaksi
lasta päällekkäin.
Tilda on levollinen ja hyväntuulinen koko tiiviin harjoitusjakson ajan. Hän näyttää
kiinnostuneelta ja huumorintajuiselta, vaikka ei vielä varmaankaan ymmärrä aivan täysin vanhempiensa sukupolven touhun koko
tarkoitusta.
Siperia perustettiin kolme vuotta sitten nuorten aikuisten sukupolviteatteriksi.
Taustalla oli tilanne, jossa sama sukupolvi oli hallinnut Suomen teatteritaidetta 40
vuotta. Nuoret ovat tehneet teatteria suurten
ikäluokkien näkökulmista. Siperialaisten oli
mietittävä, mikä on vanhemman sukupolven
touhun tarkoitus. Millaisia ihmisiä he ovat, ja
miten he ovat tehneet itsensä sellaisiksi, jollaisia he ovat?

Jos asioiden
selviäminen
on sukupolven
väistymisestä
kiinni, maailma
paranee melko
pian armottoman
varmasti.

Nuorisokulttuuria ja huolenpitoa
Sukupolvi saa luonteensa siitä, minkälaisia
tärkeitä yhteisiä kokemuksia sen jäsenet kokevat herkässä nuoruusiässään. Sota ja jälleenrakennus muokkasivat Saanan isovanhempien
sukupolven ajattelutapaa. Isoisovanhempien
elämää painoi pula ja sisällissota. Mutta mikä
oli Sinun vanhempiesi sukupolven suuri yhdistävä kokemus, ohjaaja Saana Lavaste?

Tilda Heiskanen (sylissä) ei täysin ymmärrä
vanhempiensa sukupolven touhun tarkoitusta.

36

kulttuurivihkot 6 / 2008

»Se oli nuorisokulttuurin tulo Suomeen.
Sodan jälkeen syntyneet ovat ensimmäinen
nuorisosukupolvi. Mitään nuorisokulttuuria
ei ollut olemassa silloin, kun heidän vanhempansa olivat nuoria.»
»Siitä on syntynyt ikinuoruus. He käyttävät
farkkuja ja kuuntelevat samaa musiikkia kuin
me. Miksi heidän siis pitäisi väistyä nuorempiensa tieltä missään asiassa?»
Suuret ikäluokat eivät ole ainoastaan ensimmäinen vaan myöskin toistaiseksi viimeinen aito nuorisosukupolvi. Nuoruus on monopolisoitu, sanoo Saana.
»Ikätovereitteni vanhemmat ovat lapsellisia, tai ehkä tarkemmin sanoen teini-ikäisiä.
He uskovat aatteisiin. Lapset saavat sydän kylmänä pelätä vanhempiensa puolesta, että voi
ei, nyt ne menee taas ihan romuksi, kun tulee
taas pettymys tuossakin asiassa. He ovat niin
viattomia, sellaisia tunneteinejä!»
»Kuusikymppisten ikiteinien lapsien pitää
ymmärtää vanhempiaan niin hirveästi, kun
tunteiden ilmaisu on heille usein niin vaikea
asia. Ikinuoria pitää tulkita ja ymmärtää ja
ymmärtää ja tulkita!»
Saana kertoo, että on keskustellut paljon sukupolvista vanhojen ihmisten kanssa.
Naisten kesken on syntynyt molemminpuolista ymmärrystä, jonka avulla on huomattu
hauska paradoksi. Nykyiset kuusikymppiset
olivat nuorina nuoria ja ovat nuoria edelleen.
Nykyiset kolmikymppiset ovat jo nyt mieleltään vanhoja.

Toivoa ja vastuuta
Osallistun näytelmän harjoituksiin entisessä tehdasrakennuksessa Finlaysonin alueella
Tampereella. Tehdassalissa syntyvä näytelmä
on toisenlainen kuin Siperian aikaisemmat
työt. Aikaisemmin omaa paikkaa haettiin
puhuttelemalla suoraan vanhempia polvia.

Marika Heiskanen näyttelee teatteri Siperiassa.

Nyt sukupolvikysymys on mukana esityksen
suunnitelmassa vain suhteessa tekijöidensä
ikään ja tämän hetken ongelmiin. Miten suhtautua liian suuriksi kasvaneisiin globaaleihin
uhkiin? Mitä ajatella olemassaolon merkityksettömyyden kokemuksista? Työn alla oleva
näytelmä sananmukaisesti »ottaa etäisyyttä»
yleisinhimillisiin ongelmiin. Se tarkastelee
niitä atomien ja avaruuden näkökulmasta.
Ehkä otteen muuttamiseen vaikuttaa se,
että kuusihenkiseen teatteriin syntyi viime
ensi-illan jälkeen kerralla kokonainen uusi
sukupolvi. Käsikirjoittaja Marjo Niemi sai
Antto-pojan. Näyttelijä Miina Maasola teki tytön. Hänen nimensä on Wilhelmiina
Maasola ja isänsä Antti Mikkola on Siperiasta. Myös Saana Lavaste on järjestämässä
nuorta ikätoveria Tilda Heiskasen seuraksi
harjoituksiin.
Näytelmän aiheena on rakkaus ja kvanttifysiikka. Harjoituksissa tuntee, että näytelmästä on tulossa älyttömän hauska. Ohjaaja Saana Lavaste vakuuttaa, että asia on silti vakava
ja liittyy sitäpaitsi kvanttifysiikan ongelmiin
ihan pelleilemättä.
»Rakkaus on erillisyyden kokemuksen lakkaamista. Sen takia me niin himoitsemme
rakkautta, että saisimme edes hetkeksi luopua tästä irrallisen egon kantamisen taakasta. Kvanttifysiikka ja romantiikka liittyvät syvällisesti toisiinsa, sillä uudessa fysiikassa ei
ole irrallisia hiukkasia. Hiukkanen on aalto ja
aalto on hiukkanen; aine on energiaa.
Saana sai idean näytelmänsä käsikirjoitukseen Itävallassa syntyneen, Yhdysvalloissa vaikuttavan fyysikko Fritjof Capran (s.
1939) ydinfysiikkaa esittelevästä yleistajuisesta kirjasta. Kaikkein pienimmät aineen osaset
(kvantit) ja kaikkein suurimmat kokonaisuudet (galaksit, avaruus) toimivat monessa suhteessa samalla tavalla, ja niiden ymmärtämisessä on samanlaisia vaikeuksia. Capra kysyy
hauskuuspäissään, eivätkö pienimpiä ja suurimpia koskevat lainmukaisuudet ja ongelmat
voisi koskettaa myös keskikokoisia ihmisiä ja
heidän yhteiskuntiaan. Irralliseksi luulemaansa egoa kantava länsimainen ihminen
ei vain ole jaksanut ajatella ihmissuhteiden
kvanttifysiikkaa. Intiassa, Japanissa ja Kiinassa ihmistä ja luontoa tarkastelevat filosofit ja
uskontojen harjoittajat ovat päätyneet Capran

Hiukkasten
ryhmitykset ja
rytmitykset antavat
yksittäiselle
hiukkaselle
olemassaolon ja
mielen.
mukaan intuitiivisesti ajatuksiin, jotka muistuttavat kvanttifysiikan koetuloksia.
Saanan mielestä kvanttifysiikka esittää havainnollisesti, miten kaikki liittyy maailmassa
kaikkeen:
»Se, miten minä elän ja hengitän, vaikuttaa
asioihin. Se on masennuksen vastainen ajatus! Jokainen pieni asia, minkä minä teen,
vaikuttaa johonkin. Kvanttifysiikka antaa toivoa ja vastuuta!»

Atomeja ja yksinäisyyttä
Monet Capran ammattitoverit ja varsinkin maallikkokriitikot närkästyivät siitä, että
ydinfyysikko meni rinnastamaan länsimaisen tieteen ja itämaisen mystiikan. Eiväthän
Kiinan muinaiset munkit atomeja tutkineet!
Eivät tietenkään. Mutta he tekivät lähimmästä elinympäristöstään ja ihmissuhteistaan samantapaisia päätelmiä kuin modernit fyysikot
hiukkaskiihdytyskokeistaan. Näin hiukkasten
elämän ja ihmisten elämän välille voi tehdä
hauskoja rinnastuksia, jotka valaisevat myös
ihmissukupolvien suhteita.
Capra huomauttaa, että irrallisen ja itseriittoisen hiukkasen olemassaolo on ongelmallista jo siinä kolmiulotteisessa maailmassa, jota
olemme tottuneet hahmottamaan. Hiukkasen
sijainti voidaan määrittää vain suhteessa muihin hiukkasiin.
Tavallinen kolmiulotteinen maailma saa
meidät epäilemään oikeutetusti hiukkasen itsenäistä olemassaoloa myös syvyyssuunnassa.
Atomi voidaan jakaa pienempiin hiukkasiin ja
pienemmät hiukkaset taas pienempiin, aina
ja iankaikkisesti. Jokainen hiukkanen pysyy

kulttuurivihkot 6 / 2008

Ohjaaja Saana Lavaste sylissään Tilda Heiskanen.

koossa sisällään olevan äärettömiin jatkuvan
hiukkasjoukon varassa. Itse asiassa on mielivaltaista, mitä kokonaisuutta sanomme sisäkkäisellä jatkumolla milloinkin »hiukkaseksi».
Hiukkasten ryhmitykset ja rytmitykset antavat
yksittäiselle hiukkaselle olemassaolon ja olemassaolon mielen.
Saana arvelee, että hänen vanhempiensa sukupolven nuoruudessa ryhmä tuli aina
ensin, yksilöt vasta sitten. Näin ainakin jälkeenpäin usein kerrotaan, olihan puolueisiin
sitoutuminen voimakasta ja kansalaistoiminta
vilkasta. Suurten ikäluokkien kollektiivisuudessa saattaa silti olla jälkeenpäin keksittyjä
piirteitä, mutta oman sukupolvensa ryhmäsidonnaisuuksista Saanalla on selvä käsitys:
»Se on ainakin fakta, että minun sukupolveni ihmisille mikään ryhmä ei tule ensin.
Meillä ei ole mitään ryhmää.»
»Se liittyy vaurauteen ja suorituspaineisiin.
Jokaisen nuoren aikuisen on pystyttävä yksin
lunastamaan oikeus tähän lahjaan, jonka me
olemme saaneet, siis tähän yhteiskuntaan, johon meillä on ollut onni syntyä.»
»Minun sukupolvessani kukaan ei pysty
löytämään ei-erillisyyden kokemusta yhteisistä suurista aatteista, siitä että uhrauduttaisiin nyt jonkin suuremman hyvän puolesta. Kukaan ei usko, että kukaan toinen tekisi
mitään.»

Tyhjyyksiä ja täyttymyksiä
Atomifysiikan tutkimassa neliulotteisessa
tilassa irrallisen olion olemassaolo on vielä mahdottomampaa kuin kolmiulotteisessa. Siellä hiukkanen ei pysty oikein olemaan

olemassa toisten hiukkasten yhteydessäkään.
Capra sanoo, että hiukkanen ei oikeastaan ole
olemassa. Se vain yrittää olla.
Tilan neljäs ulottuvuus on aika. Se tuntuu
meistä vaikeatajuiselta. Asiasta ei kannata
huolestua. Neliulotteisuus tuntuu vaikealta kvanttifyysikoista itsestäänkin. Kyse ei ole
tyhmyydestämme vaan siitä, että kielemme ei
ole muotoutunut neliulotteisten asioiden käsittelyyn sopivaksi.
Capra yrittää selittää ajan liittymistä tilaan
»kentän» ja »tyhjyyden» käsitteiden avulla.
Atomimallit ja avaruuden kuvaukset esittävät, miten hiukkaset tai tähdet kiertävät toisiaan tyhjässä tilassa. Capran mukaan välissä oleva tyhjä tila ei itse asiassa ole tyhjää. Se
on »kvanttikenttä» tai »painovoimakenttä».
Kenttä on energiaa ja energiana se on muutoksen mahdollisuutta ja muutosta, eli aikaa. Hiukkanen ei ole hiukkanen, vaan se on
energiahuiskista koostuva kentän tilapäinen
tiivistymä, joka yrittää pysyä kentällä. Kentällä
pysyminen on ajassa olemista.
Saana sanoo, että suurien ikäluokkien yritys
olla olemassa on muuttunut vähitellen melko
yksitoikkoiseksi. Talouden kasvu hallitsee sukupolven virallista ajattelua.
»He ajattelevat, että kun me nyt vaan hankimme lisää, niin kyllä kaikki muuttuu hyväksi. Ahneutta on ollut ennenkin ja kasvu on
ollut jo kauan hyvä asia, mutta kyllä minun
vanhempieni sukupolven aikana tavoitettiin
selvä maksimi-kliimaksi.
»Maailman kehitysnäkymät ovat joutuneet
umpikujaan. Turhan talouskasvun vaikutukset
luonnon tilaan alkavat olla yleisesti tunnettuja. Kasvun kasvattamiseen tähtäävää politiikkaa ei voi perustella enää millään.»
Sukupolvien ahneudessa on Saanan mukaan eroa. Vanhempi polvi esitti ahneudelleen hyviä tarkoituksia ja uskoi laajalti niihin
itsekin. Talouskasvu luo hyvinvointia, hyvinvointi tuo tasa-arvoa. Väitettä ei ole perusteltu
eikä siihen usko enää kukaan. Kasvun pakkoa
perustellaan kasvun pakolla. Se on johtanut
asiattomuuteen ja aatteettomuuteen. Nyt suuren sukupolven jalot aatteet ovat nostalgista
fiilistelyä, jolla ei ole vaikutusta taloudessa
eikä politiikassa.
Nuoren polven aikuiset ovat Saanan mukaan ahneita suoraan ja raakalaismaisesti,
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ilman vanhemmilleen tyypillisiä tekosyitä tai
selittelyjä.
»Vaihtoehtoina ovat, että joko lähdet mukaan kahmintaan tai et lähde. Kumpikin valinta merkitsee valitettavasti usein masennusta. Masennus riivaa minun sukupolveani tosi
pahasti.»

Ahneutta ja tunteellisuutta
Sairas ahneus tuntuu kummalliselta määreeltä sukupolvelle, joka syntyi ensimmäisestä nuorisokulttuurista. Ja aatteisiin uskomisestahan Saana heitä äsken säälitteli. Miten
aatteille siis kävi? Valahtivatko ne jonnekin
vai vaivaavatko ne vielä? Saana etsii vastausta
pakonomaisesta työnteosta:
»Työnarkomania leimaa kuusikymppisiä
hirveän voimakkaasti. Sekin on tavallaan teinimeininkiä, tunneilmaisua korvaavaa pakkosuoriutumista.»
Nuorisokulttuurilla oli valtava vaikutus sodan jälkeen syntyneille. He tunsivat laajasti,
syvästi ja tavallaan myös aiheellisesti modernin ihmisen perustunnon, jonka mukaan juuri me olemme jotakin sellaista, jota kukaan
muu ei ole koskaan ollut. Vanhan valtaus hetkautti hyvin harvoja. Kapinoita oli ollut aina,
mutta Beatles ja Rolling Stones olivat jotakin
aivan ennenkuulumatonta! Eivätkä ne kuuluneet kaikille, vaan vain tietylle, selvästi muista
erottuvalle suurelle sukupolvelle.
Suuret ikäluokat joutuivat kovaan konfliktiin työteliäiden vanhempiensa kanssa. Sodan käynyt sukupolvi päätti, että sen lapset
eivät elä samalla tavalla kuin vanhempansa
ja rakensi Suomeen hyvinvointivaltion. Se
leimasi suurten ikäluokkien elämää toiselta
kannalta kuin nuorisokulttuuri. Vanhemmat
sanoivat radikaaleille lapsilleen, että hyvähän se on risupartaa päristellä, kun on pääs-

Jokaisen nuoren
aikuisen on
pystyttävä yksin
lunastamaan oikeus
yhteiskuntaan.
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Shivan (Marika Heiskanen) tanssi perustuu syntymän ja kuoleman päivittäiselle rytmille.

syt tämmöiseen elintasoon itse tikkua ristiin
laittamatta.
Sotasukupolven lasten oli oikeutettava olemassaolonsa. Monet sairastuivat työnarkomaniaan. Talouden kasvusta tuli huumetta,
jolla on absoluuttinen arvo. Aatteettomuus oli
sisäänrakennettuna jo taloudellisen kasvun
aatteessa. Aatteellisuus muuttui näin ollen
aatteettomuudeksi melkein automaattisesti.
Tunneilmaisu sai sellaisia muotoja, joita myöhemmin syntyneet eivät ymmärrä.
Monet Saanan sukupolven naiset sanovat,
että kuusikymppisten miesten ja kolmikymppisten naisten välistä tunneilmaisun kuilua
on mahdotonta ylittää. Vaasassa ohjaajana
toimiessaan Saana päätti ottaa haasteen harkitusti vastaan ja ymmärtää kuusikymppistä
miestä. Siitä ei tullut mitään.
»Se tyssäsi tunneilmaisuun. Ei pystytty
konfliktiin eikä pystytty kannustavuuteen. Ei
pystytty mihinkään!»
»Tunneilmaisun oppimisen ketju on poikki
varsinkin miesten ja naisten väliltä. Naistenkin keskuudessa pakko vahvuuteen heikentää
yhteyksiä. Varsinkin aggressiivisuuden osoittamisessa arkaillaan. Se on huono juttu, sillä
jos yhtä tunnetta tukahduttaa, niin kyllä siinä
tukahtuu muutkin tunteet.»

Lahjojia ja lahjakkaita
Ihmiset käyttävät aikaa ihan käsittämättömiin
asioihin, sanoo Saana. Taloutta kasvattamaan
tarkoitettu politiikka ja hallinto on tyhjäkäyntiä, joka ei tuota mitään. Ei edes sitä kasvua.
»Mitä hierarkisemmaksi systeemi menee ja

mitä korkeammalla byrokratiassa ollaan, sitä
enemmän aikaa virtaa järjettömiin asioihin.
En ymmärrä mikä siinä on. Olisikohan siinä
jokin fysiikan laki?»
Saana on vuonna 1976 syntynyt nainen ja
minä olen vuonna 1949 syntynyt mies. Silti
minusta tuntuu silloin tällöin, että ylitämme
välillämme aukeavan sukupolvirailon vaivattomasti. Tai oikeastaan en ole varma, ymmärränkö mitä »ymmärtäminen» on, mutta olen
joka tapauksessa usein samaa mieltä kuin
Saana. Yritän eläytyä hänen sukupolvensa
omaan sukupolvituntoon, mutta en tiedä, miten onnistun. Tunnen sen sijaan silloin tällöin
selvästi, että hän tuntee minun sukupolveni
sukupolvituntoa suunnilleen samalla tavalla
kuin minä.
Saanaa kuunnellessa tulee elävästi mieleen,
että minun sukupolveni yrittää panna kiertämään sen vahingon, jonka se sai omilta vanhemmiltaan.
Suurilta ikäluokilta vaadittiin kiitollisuutta siitä hyvästä yhteiskunnasta, jonka nämä
saivat ikään kuin lahjaksi vanhemmiltaan.
Nyt sodan jälkeen syntyneet »märän sukupolven» ihmiset panevat vahingon kiertämään ja vaativat vuorostaan kiitollisuutta itseään nuoremmilta. He tekevät sen ehkä vielä
omahyväisemmin ja aivan varmasti perusteettomammin kuin vanhempansa. Vaatimuksia
painotetaan aikaa ja muita resursseja haaskaavaa talouden tyhjäkäyntiä kiihdyttämällä.
Saana sanoo, että teatterissa käydään keskustelua tästä teemasta:
»Kristian Smedsin Tuntematon sotilas on
sukupolvipuheenvuoro. Smeds provosoi tahallaan. Nekin jotka eivät ole nähneet hänen
näytelmäänsä, ovat halunneet sanoa siitä mielipiteensä. He sanovat, että on täysin kohtuutonta, että Tarja Halonen ja Jouko Turkka
ammutaan.»
Smedsin Tuntemattoman lopussa ammutaan katsojille tuttujen ihmisten kuvia. Smeds
huomauttaa tällä tavalla, että sodissa tapetut
ihmiset ovat kaikki jonkun tuttavia, eivät pesukoneita. Mutta kohtauksessa on kysymys
muustakin. Suuri osa ammutuista kuvista
esittää suurten ikäluokkien ihmisiä.
»Minun mielestäni siinä on kyse juuri tästä meille rakennetusta jutusta, tästä lahjasta,
tästä tukahduttavasta paketista. Smeds halu-

Nyt suuren
sukupolven
jalot aatteet ovat
nostalgista fiilistelyä.
aa räjäyttää sen. Hän haluaa sanoa lahjasta,
että ei kiitos. Nyt täytyy raivata tilaa uusille
kysymyksille.»

Vauvoja ja vanhuksia
Kysyn Saanalta, miten hän päätyi perustamaan sukupolviteatteria. Saana muistelee
matkaa, jonka teki nuorena tyttönä Irlannissa.
Hän kävi Trinity Collegen kirjastossa ja sitten
kumpuhaudoilla Dublinin pohjoispuolella.
Haudat olivat hyvin eri-ikäisiä, kuitenkin vähintään 6 000 vuotta vanhoja.
Suomeen palattuaan Saana näki voimakkaan unen. Hänen mummonsa käveli vastaan.
Saana otti mummon syliinsä ja lähti kantamaan. Äkkiä hän huomasi, että mummo oli
vain vauvan painoinen. Kantaminen kävi helposti ja kumman ilmavasti. Unen tulkinta on
Saanan mielestä liiankin yksinkertainen ja
samalla itkettävä. Isovanhemmat ja Irlannin
vanhat paikat laukaisivat sukupolvien suhdetta koskevan ajattelun ketjun. Kapinointi muuttui tunteiden ilmaisun ongelmaksi.
Sukupolvien suhteissa on aina jotakin traumaattista. Niihin liittyviä tunteita pitäisi käsitellä avoimesti. Teatteri on hyvä paikka siihen
tarkoitukseen.
Nykyään esiintyy suoranaista sukupolvivihaa, jonka vallassa nuoret vaativat vanhempia
luopumaan ainakin tehtävistään, jos ei peräti hengestään ja elämästään. Se pelottaa monia, varsinkin kun »eläkepommi» on »räjähtämässä» ja vanhusten hoidosta kuullaan jo nyt
hirvittäviä kertomuksia. Toisaalta vanhusviha
huvittaakin monia ikänsä takia syytettyjä. Jos
asioiden selviäminen on sukupolven väistymisestä kiinni, niin maailma paranee melko
pian armottoman varmasti.
Siperian vaatimassa raivaustyössä ei ole kysymys ihmisten vaan asioiden raivaamisesta.
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Uusille kysymyksenasetteluille on saatava tilaa, sanoo Saana. Nykyisten kuusikymppisten
politiikka on käynyt asiattomaksi ja aatteettomaksi, mutta se määrää yhä, minkälaiset kysymykset ovat järkeviä, minkälaiset järjettömiä. Ikäluokan ihmiset ovat tietysti kaikista
asioista monta mieltä, mutta heidän luomansa koneisto määrää, mikä on »realistista». Tilanne synnyttää kyllästymistä, kärsimystä ja
hoitamattomia asioita. Tällä tavalla ymmärrettyä vanhan polven valtaa ei pitäisi sietää
enää hetkeäkään.
Saana kertoo käyneensä erinomaisia keskusteluja sukupolvista vanhemman polven
edustajien kanssa. Hän mainitsee muiden
muassa Kaisa Korhosen (s. 1941) ja Marja
Louhijan (1947), nuo »kaksi vahvaa naista».
»Kaisa Korhonen on järjettömän työteliäs.
Jos esimerkiksi huomataan, että ulkomailla
on hienoja teatterin vuosikirjoja mutta Suomessa ei, niin Kaisa ei jää valittamaan, vaan
toimittaa kirjan. Jos Petroskoissa halutaan
neuvonpitoa suomenkielisen teatterin kysymyksistä, niin Kaisa ei päivittele Helsingissä,
vaan lähtee Petroskoihin.»
Saanan kuulija huomaa, että työnarkomania ei ole täsmälleen sama asia kuin kova
työnteko. Narkomania on tunteiden keinotekoista turruttamista. Ankara töiden paiskominen voi olla myös tunteiden ilmaisemista
ja uusien tunteiden luomista. Näin on varsinkin, jos uurastuksen takana on aatetta, asiaa
ja sivistystä:
»Kaisa ja Marja ovat hienoja hahmoja. He
kumoavat opetuskäytäntöjä. He ovat kiinnostuneita nuorista ja vanhoista. He ovat luonnehtineet minulle minun sukupolveani suorasukaisesti.»
»Tässä tulee vielä mieleen se toimelias
mummo-uni. Vanhat muuttuvat vauvoik-

Saana Lavaste ei täysin ymmärrä vanhempiensa sukupolven touhun koko tarkoitusta.

si. Syyttely muuttuu ymmärrykseksi. Kukin
kantaa vuorollaan toista.»

Velvollisuuksia ja tekoja
Kvanttifysiikkanäytelmän nimeksi tulee luultavasti »Vaaleanpunaista kohinaa». Ensi-ilta
on lokakuussa. Se on »Inhimillisen Trilogian»
ensimmäinen osa. Seuraavat ovat »Ainakin
tapahtuu jotain» ja »Lempeä ihminen».
»Vaaleanpunaisen kohinan» aihe on äärimmäisen traaginen. Maailmassa kaikki liittyy
kaikkeen, mutta erillisiä olioita on silti olemassa jossakin, nimittäin ihmiskunnassa.
Ihmiset ovat repineet yhteiskuntansa erilliskunnaksi. Yksinäisyydestä ja merkityksettömyydestä kärsiviä ihmisiä on vaikea auttaa.
Ihmiset yrittävät päästä irti erillisyydestään
omin voimin. Yksi yrittää ommella revenneitä yhteyksiä kiinni kaupallisten extremekokemusten avulla. Se on tyypillistä Siperian
sukupolven touhua. Toinen yrittää soveltaa
kvanttifysiikan lakeja elämäänsä. Hän toimii
syvällä 1970-luvulla zenistä ja fysiikasta kirjoittaneen Capran karikatyyrinä. Kolmas kaipaa perinteistä romantiikkaa. Hän herättää
parasta toivoa vanhan polven katsojassa.
Taustalla kuuluu radiouutisia Australiassa
parhaillaan todella tapahtuvasta kuivuuskatastrofista. On pakko ajatella nopean maailmanlaajuisen nälänhädän mahdollisuutta.
Samalla tango soi, kahvi maistuu ja sihteeri
tanssii hurmaavaa intialaista Shiva-jumalattaren tanssia. Meininki on kepeän hilpeää ja
välillä äimistyttävän hauskaa. Miten sinä olet
näihin ratkaisuihin päätynyt, ohjaaja Saana
Lavaste?
»Olen ollut pikkutytöstä lähtien paineissa
siitä, että millä ilmeellä tässä maailmassa uskaltaisi elää. Katson mielelläni vanhan polven
totisia tragedioita, mutta en halua itse tehdä
sellaisia. Joudun nukkumaan öitäni ohjaustöitteni kanssa, joten en jaksa tehdä sellaisia
juttuja, joissa koko ajan paljastetaan, miten
raadollista tämä kaikki on.»
Yhteiskunnan raadollisuus tiedetään hyvin
ilman teatteriakin. Saana kysyy, onko teatterin
tarkoitus tässä tilanteessa pelotella meitä vai
onko sen tarkoitus rakkaudella ja lempeydellä
houkutella meidät muistamaan, miten mukavaa elämä voi olla, jos uskaltaa elää.
»Se, että uskallan tehdä lapsen, on pitkän
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Nykyiset
kuusikymppiset
ovat nuoria
edelleen. Nykyiset
kolmikymppiset ovat
jo nyt mieleltään
vanhoja.

teatteriterapian tulosta. Päätin 14-vuotiaana, että en pysty – liian hapokasta. Koin, että
velvollisuuteni ihmisenä on olla hankkimatta lapsia.»
Saana pitelee Marikan ja Tuukan vauvaa
varmoin ottein. On aivan kuin hän olisi hoitanut lapsia ikänsä, vaikka odottaa ensimmäistään. Sivulliselle katsojalle tulee hellä mieli ja
huvittunut olo. On helppo kuvitella, että unen
mummo sai reippaan levollista kyytiä. Lapsien
tekemisen päättäväinen meininki valtasi kerralla Siperian. Mistä se sai alkunsa?
»Taustalla ei ole yhteistä suunnitelmaa.
Tosin olen elämässä huomannut, että se aihe
mistä ja miksi tekee teatteria, selviää itselle
kirkkaasti vasta 6–12 kuukautta ensi-illan jälkeen. Jos laittaa näyttämölle syntymättömän
lapsen, joka etsii äitiä, kuten Siperian ensimmäisessä näytelmässä tapahtui, niin kaivaa kyllä verta nenästään. Alitajunta on aina
tietoista järkeä edellä. Me tiedämme, mihin
me olemme menossa jo ennen kuin tunnustamme tietävämme.
Siperia opettaa, miten sukupolvien ketjun
jatkaminen rasittaa teatterin tekijöitä. Kukin
polvi saa kuulla aikanaan kunniansa, jos vain
elämä sattuu jossakin muodossa jatkumaan.
Siperialaiset yrittävät jatkaa sitä jo pelkästä tasapuolisuuden vaatimuksesta.
Kirjallisuus
Capra, Fritjof (1983): Fysiikka ja tao. Tutkimus nykyajan fysiikan ja itämaisen mystiikan yhteneväisyyksistä.
Suomentanut Mikko Kilpi. WSOY, Porvoo.
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Teksti ja valokuvat martti puukko
Kuvitukset Ville Savimaa

Palaisinko kotiin?
Toimittaja-dokumentaristi Martti Puukon matkaesseesarjan viimeinen osa. Teksti jatkuu suoraan
edellisestä Kulttuurivihkoista (4–5/2008).

Juna lähtee Varsovasta kymmenen minuuttia myöhässä. Interrail-matkani alkaa. Olen
ostanut lipun, joka oikeuttaa viiteen matkapäivään kymmenen vuorokauden aikana.
Vaunuosastoni on tyhjä. Soitan hyvälle ystävälleni Ewalle Wroclawiin. Juttelemme pitkän tovin. Hän on erittäin tyytyväinen siihen,
että Jaroslaw Kaczynskin puolue Laki ja Oikeudenmukaisuus kärsi tappion pari viikkoa
sitten pidetyissä vaaleissa. Harva on kuitenkaan kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan,
että Kaczynskien puolueen saama äänimäärä
kasvoi vuoden 2005 vaaleista noin 1,8 miljoonalla. Jaroslaw Kaczynski onkin jo vannonut
palaavansa valtaan neljän vuoden kuluttua.
Ystäväni Ewa soitti ja lähetteli jo vaalivalvojaisten aikana innostuneita tekstiviestejä minulle Suomeen. Jäivät siten minultakin yöunet
vähille sinä yönä. Vaikka toinen Kaczynskin
kaksosista joutuukin jättämään pääministerin tehtävät, on toinen vielä ainakin kolme
vuotta presidenttinä. Jo pelkästään se riittää
takamaan, että jatkossakin Puolan politiikassa
riittää vauhtia ja värikkäitä tilanteita. Tuleva
pääministeri Donald Tusk on ilmoittanut, että hän haluaa panostaa Puolan EU-suhteisiin
ja erityisesti Puolan ja Saksan välisten suhteiden parantamiseen. Sillä alueella Kaczynskin veljekset yhteistyökumppaneineen ovat
saaneetkin paljon tuhoa aikaan. Jos vertaa
väistyvän pääministeri Jaroslaw Kaczynskin
toimintaa norsuun posliinikaupassa, se vain
loukkaa norsua. On aivan selvää, ettei Tuskilla tule olemaan helppoa, sillä jos hän todella
aikoo parantaa suhteita Saksaan ja EU:hun,
hänet leimataan Puolassa helposti väistyvän
pääministerin puolueen taholta pehmeäpolviseksi ja notkeaselkäiseksi valkoisen lipun
kantajaksi. Puolassa on runsaasti niitä ihmisiä, jotka näkevät EU:n lähinnä kansallisten intressien taistelukenttänä. Jo nyt maassa on eräissä lehdissä kirjoitettu siitä, kuinka

EU:n ja Saksan edustajat ovat iloinneet Donald Tuskin Kansalaisfoorumin vaalivoitosta.
Niissä lehdissä se on nähty merkkinä siitä, että
Brysselissä odotetaan Puolan tulevan johdon
ryhtyvän jonkinlaiseksi EU:n mallioppilaaksi
ja nöyräksi vasalliksi, joka ei edes tunne ei-sanaa. Puolan kohdalla se pelko on turha.
Lähellä Sosnowicea, Puolan kivihiilialueella näen junan ikkunasta kuinka nuoret pojat
kovalla kiireellä varastavat hiiliä ratapihalle
pysäköidyistä junanvaunuista. Harmaita taloja, niiden seinissä rumia graffiteja. Todellista rappion maisemaa. Siellä täällä on siirtolapuutarhamökkejä ja palstoja. Niiden tulisi
näyttää pieniltä keitailta, mutta jostain syystä
ne tuntuvat vain lisäävän, ainakin tänään, koko seudun lohduttomuutta.
Juna on Puolan ja Tšekin rajalla myöhässä jo noin 45 minuuttia. Jututan hetken puolalaista rajavartijaa. Kysyn häneltä, kuinka
hänen käy parin kuukauden kuluttua, kun
passitarkastukset tällä rajalla loppuvat. Hän
vastaa: »Kyllä töitä löytyy senkin jälkeen, teen
sitten eräänlaisia poliisin töitä. En ole ollenkaan huolissani tulevaisuudesta». Luonani ei
käy ainuttakaan tšekkiläistä passintarkastajaa,
enkä näe heitä junan käytävälläkään. Ovat kai
jo lähteneet muihin töihin.
Vaihdan Breclavissa junaa. Suuntaan kohti Budapestia. Tšekin ja Slovakian rajalla sekä tšekkiläiset, että slovakialaiset tarkastavat
passini. Niin he tekevät vielä vuoden loppuun
asti.
Kun asuin Prahassa viisi vuotta 1990-luvulla, seurasin hyvin tarkkaan Tšekkoslovakian
hajoamista tai sanottaisiinko Tšekin ja Slovakian valtioiden syntyä. Prosessi sujui paljon
rauhallisemmin kuin entisessä Jugoslaviassa. Tiedotusvälineissä toki riideltiin. Tavalliset
tšekit ja slovakitkin puhuivat varsin mielellään siitä miten toinen liittovaltion osapuoli käytti toista hyväkseen. Sitten slovakit ja
tšekit päättivät jakaa vuonna 1918 ensimmäisen maailmansodan seurauksena syntyneen
Tšekkoslovakian – tai silloiset pääministerit

Synagogan seinässä
oli kyltti, jossa –
hämmästyttävää
kyllä – mainostettiin
kaasua.
Tšekin Vaclav Klaus ja Slovakian Vladimir
Meciar sopivat niin.
Kun tapasin Meciarin talvella 1991–92,
hän puhui lämpimästi eräänlaisesta Tšekin ja
Slovakian konfederaatiomallista, jossa mailla
olisi muun muassa kaksi erillistä pääkaupunkia. Klausin mielestä Meciarin malli muistutti
avioliittoa, jossa Slovakialla olisi aviomiehen
oikeudet, mutta samalla poikamiehen velvollisuudet. Niinpä tšekit ja slovakit päätyivät sitten eroon. Muistan myös kuinka Slovakian
silloinen »vahva mies» Vladimir Meciar sanoi
minulle, että Prahan vuoden 1968 »kevään»
symboli Aleksander Dub ek (1921–1992) lukeutui hänen läheisten ystäviensä joukkoon
ja kuinka häntä närkästytti suuresti se kohtelu, jota Dub ek joutui Prahassa kokemaan.
Dub ekhan toimi Tšekkoslovakian liittoparlamentin puhemiehenä Tšekkoslovakian vuoden 1989 »samettivallankumouksen» jälkeen
vuoteen 1992 asti.
Kun kesällä 1992 keskustelin Aleksander
Dub ekin kanssa slovakialaisella viinitilalla,
hän vaikutti kovasti pettyneeltä siihen ettei
Tšekkoslovakia onnistunut pysymään yhdessä. Hän ei ollut mitenkään innostunut tulevasta erosta, joka oli silloin jo päätetty. Kun
kysyin häneltä hänen suhdettaan Vladimir
Meciariin, Dub ek vastasi, että heidän välillään on ongelmia. Otin Dub ekista joitakin
kuvia viinitilalla, niistä yhdestä hän nousee
autoon, jonka kyydissä hän pari kuukautta
myöhemmin joutui onnettomuuteen, joka
vei hänen henkensä. Jotkut slovakit eivät vielä
tänäänkään usko, että Dub ekin auto-onnettomuus oli todellinen onnettomuus. Vuoden
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»Valoviikatteet
taloja niittää, käsi
hamuaa lautturin
viittaa»
1992 loppupuolella eräs slovakki kysyi minulta: »Koska Meciar on viimeksi tehnyt oikeita
töitä?» Kun vastasin etten tiennyt, hän sanoi:
»Silloin kun hän elo-syyskuun vaihteessa kävi
korjaamassa Dub ekin auton jarrut.»
Nove Zamkyssa jään yksin vaunuosastooni. No, olen minä kerran lentänyt ainoana
matkustajana Finnairin DC yhdeksällä Varsovaan. Se tapahtui vuoden 1981 joulukuun
alussa, noin viikkoa ennen kuin Puolaan julistettiin sotatila.
Opiskelin silloin Krakovan yliopistossa ja
siksi lensin matkan halvalla opiskelijalipulla.
Ei Finnair varmasti pelkästään minun takiani
olisi Varsovaan lentänyt, mutta kun sieltä oli
tulijoita Suomeen.
Muistan kuinka jo Helsinki-Vantaan lentokentälle virkailija kysyi minut nähdessään:
»Sinäkö se olet, joka tänään lentää Varsovaan?» »Miten niin minä? Kai sinne nyt joku
muukin lentää?» kysyin. »Ei lennä!» virkailija vastasi.
Seuranani matkalla oli kolme lentoemäntää
ja palvelu pelasi paremmin kuin koskaan.
Varsovaan saavuttuani minua vastaan lähetettiin linja-auto. Se oli kaiken kaikkiaan täysin absurdia. Mutta ei Varsovan kentän passijonossakaan ollut tungosta, ankeaan talvisen
harmaaseen elintarvikesäännöstelyn vaivaamaan Puolaan ei ollut silloin montaa menijää.
Siitä huolimatta tai ehkäpä juuri siksi passini
tarkastus vei kauan.
Nälkä yllättää. Siirryn tyhjästä vaunusta
viereiseen ravintolavaunuun. Sekin on lähes
tyhjä. Vain kaksi amerikkalaistyttöä edessään
olutlasit, jotka ovat vielä ravintolavaunuakin
tyhjemmät. He tutkivat digitaalista kameraa ja
nauravat äänekkäästi. Taitavat katsella kuvia.
Kävelen tarjoilijan luokse. Toivotan hänelle
unkariksi hyvää iltaa. Mies levittelee käsiään.
Hänen työasunsa rinnassa lukee DB (Deutsche
Bahn) eli hän on saksalainen. Vaihdan kielen
saksaksi. Mies sanoo, että ravintola on sul-

jettu. Ovat kuulemma odottaneet asiakkaita
koko illan. Nyt hän ja hänen kollegansa ovat
kyllästyneet odottamiseen ja mitään ei enää
tarjoilla, ei ruokaa eikä juomaa.
Slovakialainen passintarkastaja tulee ennen Unkarin rajaa. Hän katsoo pitkään passikuvaani. Kysyn häneltä onko kuva näköiseni.
Mies virnistää, ojentaa passini ja poistuu.
Unkarin puolella on jälleen uusi passintarkastus.
Aamiaisen syötyäni lähden kaupungille kävelemään. Parin kilometrin matkalla Tonavan
rantaan kohtaan useampia kerjäläisiä. Tuntuu
kuin heitä olisi enemmän kuin ennen.
Soitan vanhalle kaverilleni György Konradille. Hän on aidosti yllättynyt äkillisestä kaupunkiin saapumisestani. Vaihdamme hetken
kuulumisia ja sovimme tapaamisen iltakuudeksi hänen kodin läheisyydessä olevaan kahvilaan. Kun palaan takaisin hotelliin, muuttuu
niin aurinkoinen kirpeä syysilma harmaaksi
ja pilvet peittävät koko taivaan.
Tapaan kirjailija György Konradin tämän
kodin läheisyydessä olevassa kahvilassa.
Vuonna 1933 syntynyt unkarinjuutalainen kirjailija György Konrad oli 1970- ja 1980-luvuilla maan tunnetuin toisinajattelija. Konradin
teoksista tunnetuimpia ovat suomeksikin julkaistut Häirikkö, Pidot puutarhassa ja Kivikello.
Olen keskustellut Konradin kanssa kymmeniä
kertoja, teinpä hänestä kerran tv-dokumentinkin. Sitä tehdessäni vierailin Konradin synnyinkaupungissa Berettyujfalussa. Se sijaitsee
Debrecenin kaupungin läheisyydessä varsin
lähellä Romanian rajaa. Konradin synnyinkoti oli silloin vuonna 2001 rautakauppana ja
kodin takana ollut ränsistynyt synagoga toimi
rautakaupan varastona. Synagogan seinässä
oli kyltti, jossa – hämmästyttävää kyllä – mainostettiin kaasua. Otin mainoksesta myös valokuvan.
Puhumme tällä kertaa vain politiikkaa.
Konrad on huolissaan nationalismin noususta Unkarissa ja muissa entisissä itäblokin
maissa. Hän on kuitenkin tyytyväinen Puolan
vaalien tulokseen.
Budapest jää taakse. On toinen interrailmatkapäiväni. Myöhäissyksyn aamupäivä näyttää parhaat puolensa. Unkarilainen
passintarkastaja tarkastaa passini heti junan
lähdettyä. Seurakseni istahtaa slovakianunkarilainen nuorimies. Hänen mukaansa na-
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tionalismi nostaa päätänsä myös Slovakiassa. Hän ei syytä siitä ainoastaan slovakialaisia
kansallismielisiä ryhmiä vaan yhtälailla joitakin unkarilaisuudellaan uhoavia maanmiehiään.
»Minusta on täysin luonnollista, että minä olen opiskellut slovakin kielen hyvin. Kaikille Slovakian unkarilaiseen vähemmistöön
kuuluville se ei kuitenkaan ole. Jotkut täkäläiset unkarilaiset tuntuvat pitävän Budapestia
yhä pääkaupunkinaan. Se on paha asia. Nyt
ei kannata ryhtyä enää rajoja muuttamaan.
Sellaisesta ei seuraisi kuin pahaa, pahimmassa tapauksessa sota», nuori mies sanoo.
Noin 5,4 miljoonan asukkaan Slovakiassa on
runsaan kymmenen prosentin unkarilainen
vähemmistö Suurimmaksi osaksi unkarilaiset asuvat Slovakian eteläosassa Unkarin rajan
pohjoispuolella.
Puhumme myös Slovakian itsenäisyydestä.
Miehen mukaan olisi ollut parempi säilyttää
Tšekkoslovakian liittovaltio. Hän arvelee, että
Slovakiassa koetaan tänä päivänä enemmän
nostalgiaa liittovaltion perään kuin Tšekissä.
»Eivät he enää meitä ajattele. Heillä on tänään
enemmän yhteistä Saksan ja Itävallan kanssa kuin meidän kanssamme. Kaikki tšekit,
etenkään nuoremmat, eivät enää edes oikein
ymmärrä slovakkia vaikka kielet ovat niin läheisiä. Minäkin olisin säilyttänyt mielelläni
Tšekkoslovakian yhtenäisenä. Ei, ei se johdu
siitä, että olen unkarilainen. Minä pidän Prahasta, minusta se on paljon kauniimpi kaupunki kuin esimerkiksi Budapest.»
Nuori mies nousee junasta Bratislavassa.
Minä jatkan matkaani, vaikken vielä tiedä
missä nousen tänään junasta. Voi olla, että
yövyn Prahassa. Tarkoitukseni on joka tapauksessa reissata pari päivää Saksassa.
Brnon kaupunki on jäänyt taakse ja juna
kuulee määriläisten kukkuloiden välissä. Siellä täällä on hyvin pieniä jälkiä yöllä sataneesta
lumesta. Metsistä nousee höyryä. Kauempaa
tämän avoimen vaunun keskiosasta kantautuu
tšekinkielistä puheensorinaa.
Juna nytkähtää liikkeelle Prahan Holesovicen asemalta. Ilma on pilvinen. Kolmas junamatkapäiväni alkaa. Yövyin viime yön Prahassa, kaupungissa, jossa asuin viisi vuotta
1990-luvulla.
Otan esiin Lidove Noviny ja Mlada Fronta lehdet. Molempien etusivuilla kerrotaan Tuu-
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sulan Jokelan koulussa tapahtuneesta murhenäytelmästä.
Naispuolinen konduktööri tarkastaa lippuni. Hän katsoo sitä tarkkaan ja kun näkee siitä
että olen Suomesta ja edessäni avoimena olevan lehden, hän sanoo myötätuntoisesti: »En
voinut uskoa silmiäni kun eilen iltauutisissa
kerrottiin tuosta verilöylystä. Suomihan on
niin rauhallinen maa. Se tuntui hyvin pahalta.» Sitten hän toivottaa minulle ja turvallista
hyvää matkaa. Suomella on todellakin täällä
Tšekissä hyvin rauhallisen maan maine. Lisäksi täällä on usein puhuttu ja kirjoitettu siitä
kuinka Suomi on koulutuksen mallimaa.
Lehdissä kerrotaan myös, että tšekkiläiset
uusnatsit haluavat armeijaan harjoittelemaan
ja saamaan selkoa arkaluontoisista maanpuolustukseen liittyvistä asioista. Uusnatseilla on
myös kahden päivän päästä Prahassa »Kristalliyön» vuosipäivään liittyvä mielenosoitus, johon on kuulemma tulossa samanmielisiä ainakin Slovakiasta ja Saksasta. Mellakoita tai
ainakin rähinöitä on siis odotettavissa, koska
Prahassa järjestetään myös vastamielenosituksia.
Lidove Noviny -lehdessä kerrotaan myös
kuinka sosialistisen Tšekkoslovakian rajoille
tapettiin vuosien 1948–89 aikana yli kaksisataa tšekkiä ja slovakkia. Turhaan ei siis puhuttu »rautaesiripusta».
Nyt Tšekin ja Saksan rajalla on yhä nopea
passintarkastus, johon osallistuvat sekä saksalaiset että tšekit, mutta veturia ei sentään
vaihdeta. Ja kun ajattelen asiaa tarkemmin,
vain Puolan ja Tšekin rajalla tehtiin niin.
Nousen junasta Dresdenissä ja tarkoitukseni on jatkaa länteen. Koska juna Prahasta
oli myöhässä, en ehtinyt Leipzigin junaan.
Mietin mitä tehdä. Aseman uutismonitorissa lukee, että tavarajunien kuljettajien lakko
on alkanut ja että lakko saattaa lauantaina pysäyttää koko junaliikenteen. Teen päätökseni.
Lähdenkin pohjoiseen.
Juna kulkee entisen DDR:n alueella, maan
joka oli nimestään huolimatta kaikkea muuta
kuin demokraattinen. Rajoilleen »demokratia» rakensi piikkilanka-aitoja, miinakenttiä,
niin jalkaväkimiinoineen ja pääkaupunkiinsa
jopa mahtavan muurin, jotta maan kansalaiset eivät lähtisi länteen. Silti monet lähtivät,
mitä mielikuvituksellisemmilla tavoilla, esimerkiksi kuumailmapallolla tai omatekoisilla lautoilla. Mutta monet olivat nekin, joiden

pakoyritykset päättyivät kuolemaan.
Huomenna tulee kuluneeksi tasan kahdeksantoista vuotta siitä kun Berliinin muuri murtui. Sillä päivällä on suuri symboliarvo
saksalaisille. Silloin syntyneet ovat nyt täysiikäisiä, aivan kuten saksalainen viikkolehti
Der Spiegel kirjoittaa. Heillä ei ole enää omakohtaisia muistoja jaetusta Saksasta. Mutta ei
muillakaan silloin syntyneillä eurooppalaisilla
ole muistoja jaetusta Euroopasta. On muuten
merkillinen kohtalon oikku, että muuri murtui juuri marraskuun yhdeksäntenä, koska se
päivämäärä on yhteydessä myös erääseen hyvin synkkään tapahtumaan Saksan historiassa.
Marraskuun yhdeksännen ja kymmenennen
päivän välisenä yönä vuonna 1938 Saksassa
poltettiin ja kivitettiin juutalaisten kauppoja ja synagogia. Tapahtuma nimitettiin myöhemmin »Kristalliyöksi», koska rikotuista ikkunoista peräisin olevat lasinpalaset peittivät
Saksan ja Itävallan katuja tuon mielipuolisen
yön jälkeen, yön jolloin ihmisessä asuva barbaria selätti sivistyksen ohuen pintakuoren.
Juutalaisten hautausmaita häpäistiin, satoja
juutalaisia tapettiin ja noin kolmekymmentätuhatta kyydittiin keskitysleireihin tuona yönä, mutta pahin oli vasta edessäpäin, kuten
hyvin tiedetään.
Tämän päivän Saksa on kuitenkin erilainen.
Menneisyyttä on käyty täällä läpi ja menneistä
on opittu. Saksalaiset eivät väärennä lähihistoriaansa, vaikka Puolan väistyvä pääministeri
Jaroslaw Kaczynski ja hänen hengenheimolaisensa niin väittävätkin. Minusta saksalaiset
ovat tehneet tiliä lähimenneisyytensä kanssa
esimerkillisesti. Toisin on esimerkiksi Venäjällä, jossa puolet kansasta pitää yhä Stalinia
suurmiehenä ja jossa maan presidentti Vladimir Putin on julkisesti sanonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli viime vuosisadan
suurin geopoliittinen katastrofi.
Viime vuonna täällä nousi valtava kohu,
kun kirjailija Günter Grass myönsi kuuluneensa Waffen SS:ään toisen maailmansodan
aikana. Grassin tunnustus herätti suoranaista
vihaa Saksassa, mutta myös naapurimaassa
Puolassa. Harva jaksoi muistaa, että Grass oli
Waffen SS:ään kuuluessaan ollut vain 16–17vuotias ja että hän, kuten muutkin saksalaiset
olivat joutuneet vuosia elämään todellisessa
uutispimennossa ja valtavan voimakkaan propagandakoneiston tietojen varassa. Tee siinä
sitten alaikäisenä sodan riehuessa ympärillä

Minä jatkan mat
kaani, vaikken
vielä tiedä missä
nousen tänään
junasta.
oikeita ratkaisuja. Sitä paitsi Grass ei ole syyllistynyt sotarikoksiin. Hänen »rikoksenaan»
voidaan pitää korkeintaan sitä, ettei hän puhunut asiasta aiemmin, mutta en epäile hetkeäkään, etteikö se asia olisi painanut häntä
koko ajan.
Vierailin kerran 1990-luvun puolivälissä
Grassin maaseutukodissa Pohjois-Saksassa.
Grass muisteli silloin muun muassa käyntiään Suomessa, Mukkulan kirjailijakokouksessa. Grass sanoi ymmärtävänsä hyvin jos joskus
vetää päänsä täyteen, lisäten, että hän itsekin
saattaa tehdä niin, mutta sitä hän ei ymmärtänyt, että Mukkulassa kirjailijat olivat hänen
mukaansa päivät päästään ympäripäissään jo
aamusta. Grass kiisti minulle myös sen Suomessa sinnikkäästi eläneen huhun, että eräs
varsin tunnettu jo edesmennyt suomalainen
kirjailija olisi »vetänyt häntä turpaan». »Ei, se
ei pidä paikkaansa», Grass sanoi. »Minä istuin ja hän yritti kiinnittää kukan rintapieleeni, mutta hän oli niin kännissä, että hän kaatui
päälleni ja niin minä lensin selälleni. Se on
saattanut ehkä jostakusta sivullisesta näyttää
tappelulta, mutta se ei todellakaan ollut sitä.»
Jään junasta Hampurin rautatieasemalla. Sataa, mutta ilma on paljon lämpimämpi kuin Budapestissa tai Prahassa. Vaihdan
asemalla Ruotsin kruunuja, todella huonoon
kurssiin, ja ostan parit eväsvoilevät, sillä junassa syömäni gulassikeitto ei todellakaan
täyttänyt. Kahvikupillinen, ja se todella oli
kahvikupillinen, keittoa maksoi yli viisi euroa.
Ei se keitto pahaa ollut, mutta sitä oli siihen
hintaan liian vähän.
Hampurin päärautatieasema on rauhoittunut kymmenen vuoden takaisesta. Silloin
aseman seutu suorastaan kuhisi narkomaaneja. Viime vuonna kun olin kaupungissa
saksan kielen kurssilla, opettajani sanoi, että
narkomaanien pitämiseksi pois, asemalla soi-
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tetaan alati klassista musiikkia. Narkomaanit eivät kuulemma viihdy paikassa, jossa soi
Bach, Beethoven, Mozart, Chopin... Ja toden totta koko aseman alueella soi klassinen
musiikki.
On neljäs junamatkapäiväni. Hampuri hyvästelee myöhäissyksyn sateella.
Pääni tuntuu tyhjältä. Olin »suunnitellut»
matkani toisin ja nyt olenkin jo matkalla kotiin. Yritän ehtiä huomiseen Kapellskäristä
Turkuun menevään päivälaivaan.
Miksi juuri Kapellskäristä lähtevään?
Siksi, että tein ensimmäisen ulkomaanmatkani laivalla Naantalista Kapellskäriin. Se
tapahtui vuoden 1968 heinäkuussa. Muistan
kuinka Tukholma suorastaan mykisti minut.
Kaikki oli Ruotsissa niin hyvinvoivan näköistä, etten ollut osannut Helsingistä lähtiessäni
sellaista edes kuvitella. Ihmiset kulkivat kaduilla itsevarman näköisinä, kaduilla, jotka
olivat niin puhtaan näköisiä, että olin vaistomaisesti ottaa kengät pois jalasta ennen kuin
nousin autosta ulos. Ja kohteliaita he olivat,
nuo ruotsalaiset. Joka paikassa kun kyselin
jotain, vaikkapa tietä tai jäätelökioskia, minulle sanottiin ensiksi »Snälla du». Se tuntui
hätkähdyttävältä. Aurinko paistoi koko ajan.
Ja jäätelö, se oli paljon makeampaa kuin mihin Suomessa oli tottunut ja jäätelövalikoimat
olivat paljon monipuolisemmat. Muistan ajatelleeni, ettei tarunhohtoinen Amerikkakaan
voi olla paljon Ruotsia kummallisempi. Silloin neljäkymmentä vuotta sitten Ruotsi oli
minun silmissäni kuin toisesta maailmasta,
se oli se aavan meren tuolla puolen oleva satumaa, josta olin joskus kuullut laulettavan.
Kun sitten matkustimme kohti Norjaa, teki
ruotsalainen maaseutukin valtavan vaikutuksen siisteydellään ja hyvin hoidettuine taloineen. Vanha varallisuus näkyi kaikkialla, ja
tuntui jotenkin siltä kuin ruotsalaisten niittyjen yllä olisi lennellyt vain perhosia.
Nyt minusta ei ole enää aikoihin tuntunut
siltä. Ruotsin hohto on himmentynyt ja olen
huomannut, että kohteliaisuudestakin on tullut edelleenkin vauraassa maassa eräänlaista »säännöstelytavaraa». Ehkä kohteliaisuus
johtui vain siitä, että olin lapsi. Oli miten oli,
jonkinlainen muutos on tapahtunut.

lehmiä ja lampaita. Vaikken maanviljelyksestä mitään ymmärräkään, niin on täällä kovin
erilaiset luonnon suomat edellytykset tuottoisalle maanviljelylle kuin Suomessa. Sen toteamiseen riittävät silmät.
Jossain tutkimuksessa todettiin hiljattain,
että Tanskassa elävät maailman onnellisimmat ihmiset. Kun katson ympärilleni vaunuosastossani, en näe kuitenkaan ainuttakaan
hymyilevää naamaa. No, ehkäpä kanssamatkustajani eivät ole osallistuneet siihen mielipidemittaukseen. Käytävän toisella puolella
Politiken-lehteä lukeva mies näyttää suomalaisellakin mittapuulla mitattuna suorastaan
yrmeältä.
Ainakin yhdessä asiassa tanskalaiset ovat
silti minun mielestäni meitä suomalaisia
onnekkaampia. Tanskasta näet pääsee junalla kätevästi Keski-Eurooppaan. Suomesta ei
pääse junalla kuin Venäjälle, ja siellä matkustaminen on minun vähäisten kokemusten
mukaan paljon hankalampaa ja vähemmän
miellyttävää. Kävin kesällä Max Jakobsonin
kanssa junalla hänen synnyinkaupungissaan
Viipurissa, jossa Max vietti kahdeksan ensimmäistä elinvuottaan. Häntä parempaa matkaseuraa en olisi voinut toivoa, mutta se tunnelma, mikä alkoi heti Vaalimaan jälkeen, ei ollut
mieltä kohottavaa. Synkän näköiset venäläiset
passintarkastajat keräsivät passimme rajalla
pois, ja saimme ne takaisin vasta kun juna oli
seissyt jo pitkän tovin Viipurissa. Tuntui kuin
olisi palannut takaisin neuvostoaikoihin.
Samanlainen ankea tunnelma vallitsi
kaikkialla Viipurissa, jopa luonnonkauniissa
Monrepos’n puistossa.
En muuten ymmärrä, miksei Tallinnan ja
Varsovan välillä ole vielä kunnollista junayhteyttä. Minä ainakin matkustaisin kaupunkien välillä mielelläni kunnollisella, vaikkapa
niin sanotulla intercityjunalla. Arvelen, että
matkaan kuluisi noin 8–10 tuntia.

Takana nopeita junanvaihtoja. Passiani ei
ole kysytty kertaakaan sitten Tšekin ja Saksan
rajan.
Suunta on kohti Tukholmaa. Juna pysähtyy skoonelaisessa Hässleholmin kaupungissa. Olen ollut täällä, suurin piirtein tasan 26
vuotta sitten. Olin lähtenyt Puolasta muuTanskan pelloilla tehdään kyntötöitä täy- taman päivän lomalle Ruotsiin ja Suomeen.
dellä teholla, vaikka ollaan jo pitkällä marras- Matkustin Ruotsiin Tanskan kautta. Silloin
kuun puolella. Vihreillä niityillä käyskentelee ei ollut suoraa junaa Tukholmaan vaan junaa

Kadut olivat niin
puhtaan näköiset,
että olin vaistomai
sesti ottaa kengät
pois ennen kuin
nousin autosta.
oli vaihdettava juuri Hässleholmissa. Kun saavuin Hässleholmiin, oli jo myöhäinen ilta.
Muutaman muun ihmisen kanssa istuimme
aseman odotushallissa ja odotimme. Ulkona
satoi lunta. Tilanteen teki poikkeukselliseksi
se, että vain hieman idempänä Skoonen rannikolla, Karlskronan edustalla oli tapahtunut
juuri silloin jotain hyvin erikoista. Neuvostoliittolainen sukellusvene oli ajanut karille.
Seurassani asemalla junaa odottaneet ruotsalaiset olivat asiasta hyvin huolissaan. He
epäilivät, että asialla saattoi olla jopa jotain
yhteyttä Puolan tilanteeseen, joka taas oli minulle hyvin tuttu. Joka tapauksessa tunnelma
asemalla ei ollut hilpeä. Kun Tukholman juna
kuulutettiin saapuvaksi, kävi ilmi että meidät
oli ilmeisesti epähuomiossa lukittu aseman
odotushalliin. Valotkin oli sammutettu. Mietimme kuumeisesti miten pääsisimme ulos.
Kun emme muutakaan keksineet tarttui
eräs seurueemme ruotsalaismies metalliseen
roskatynnyriin ja heitti sen aseman ikkunaruudun läpi. Kun olimme jo nousseet junaan,
asemalle ajoi poliisiauto pillit vinkuen.
Majoitun Tukholmassa päärautatieasemaa vastapäätä olevaan hotelliin. Luen päivän
ruotsalaisia lehtiä. Niissä käsitellään laajasti
Jokelan koulussa tapahtunutta tragediaa. Voin
vain kuvitella miten paljon asiaa on puitu ja
puidaan Suomessa. En oikein tiedä onko asian saamaa valtava julkisuus hyvästä. Tänään
Ruotsissa pidätettiin jo kaksi rehtorinsa tappamista suunnittelevaa koulupoikaa. Näinä aikoina, jolloin julkisuutta haetaan keinolla millä hyvänsä ja ajassa, jossa julkisuus
on suuri arvo itsessään, valtava kansainväliset mittasuhteet saava ihmisten tragedioilla
mässäily saattaa toimia joillekin eräänlaisena kannustimena. Joku voi ehkä ajatella, että
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sama mitä puhutaan, kunhan nimi vain jää
historiaan.
Kun bussi lähtee aamulla kello 5.35 Tukholmasta Kapellskäriin, olen ainut matkustaja.
Danderydin sairaalan kohdalla autoon nousee nuori tyttö ja matka jatkuu halki pimeän
maaseudun. Sataa räntää, tuulilasinpyyhkijöiden ja moottorin ääni vaivuttaa minut jonkinlaiseen puolihorrokseen ja ajatus kulkee
tahmeasti. Vain silloin tällöin vastaan tulee
auto. Mieleeni nousee ensin Hannu Nur-

mion kappaleen Valo yössä tällaiseen tunnelmaan sopivat sanat: »Valoviikatteet taloja
niittää, käsi hamuaa lautturin viittaa, en osaa
elämää syyttää, en kiittää, se jääköön en piittaa...» Sitten ajattelen erään Jörn Donnerin
kirjan erinomaista nimeä Hemåt i höstregn eli
»Kotiin syyssateessa». Taitaisiko asian paremmin sanoa?
Linja-autossa on kuitenkin lämmintä.
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Aleksander Dub ek Slovakian maaseudulla kesällä
1992. Kuvassa auto, jonka kanssa hän joutui kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen saman vuoden
marraskuussa. Etualalla Slovakian sosiaalidemokraattisen puolueen virkailijoita. (vasemmalla)
Aleksander Dub ek vierailulla slovakialaisella viinitilalla kesällä 1992 (ylimpänä oikealla)
Kirjailija György Konrad kirjoittaa kesämökillään.
(alhaalla oikealla)
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Teksti ville hänninen
Kuvat harri pystynen

Katsokaa ihmistä!
Harri Pystysen sarjakuvasatiirit muistuttivat, mihin
elämän ja kuoleman kysymysten pohdinta lopulta
johtaa: kolkkoon, tolkuttomaan nauruun.
Nähdäkseni taiteella on kaksi tehtävää: kuvata aikaa ja kurottaa sen toiselle puolen. Harvinaisen kiinnostavalla tavalla tässä onnistui
Harri Pystynen (1954–90), joka on jälleen
ajankohtainen kokoelma-albumin Anteeksi,
etsin ihmistä (Johnny Kniga) vuoksi.
Pystysen underground-henkisissä sarjakuvissa 1980-lukulaiset puheenaiheet (AIDS,
jupit, ydinsota jne.) yhdistyivät ajattomasti
groteskiin pilkantekoon, joka kohdistui ihmisen vähemmän jaloihin piirteisiin kuten
pikkumaisuuteen, vallanhimoon, toisten hyväksikäyttöön ja laumasieluisuuteen. Pystynen asettui jo Thomas Hobbesin aikoinaan
naulaamille linjoille: ihminen on ihmiselle
susi. Hän ei kuitenkaan langennut linkolalaisiin tulkintoihin vaan säilytti inhimillisen,
kaikesta huolimatta ihmistä ymmärtävän katsannon viimeisiin kuviinsa asti.

Alun perin muusikkona toiminut, muun
muassa Helsingin kaupunginorkesterissa ja
Kansallisoopperan orkesterissa sekä progeyhtye Haikaran huilistina ja saksofonistina
soittanut Pystynen ryhtyi määrätietoisesti
elättämään itseään sarjakuvilla 1980-luvulla.
Pystynen ehti tehdä sarjakuvia kokopäiväisesti
viiden vuoden ajan, kunnes alkoholi ja lääkkeet koituivat hänen kohtalokseen.
Jälkikäteen tarkasteltuna maanisesti työskennelleen taiteilijan tuotanto on yllättävänkin laaja: Pystysen sarjakuvia julkaistiin muun
muassa Iltalehdessä, Ylioppilaslehdessä, Rumbassa ja Muusikko-lehdessä. Pilakuvia julkaistiin Iltalehden lisäksi Turun Sanomissa, ItäHämeessä ja Salon Seudun Sanomissa.
Lisäksi Pystynen julkaisi sarjakuviaan kirjoina. Ensimmäinen albumi Kadekismus
(WSOY, 1986), Pystysen kuoleman jälkeen

Pystysen mieli
teemoja olivat
kuolema ja
todellisuuden
luonne.
ilmestynyt kokoelma Jäähyväiset aaseille
(WSOY, 1990) sekä suomeksi ja ranskaksi julkaistu Elämälle kiitos (Like, 1988) kiteyttävät
taiteilijan tuotannosta olennaisen: pikimusta huumori yhdistyy siinä lapsenomaiseen etsimiseen ja ikuiseen tyhmien kyselemiseen.
Pystyselle mikään tabu ei ollut liian rankka
tökittäväksi eikä mikään itsestäänselvyys todellisuudessa selviö.

Lyhyen mitan mestari
Etenkin Rumbassa tai Ylioppilaslehdessä
Pystynen sai vapaat kädet. Valtalehdille liian
ronskia ilmaisua ei tarvinnut hillitä. Pystysestä ehtikin tulla yksi Rumba-lehden tavaramerkeistä: teräväkielinen ja sopivasti kajahtanut
kyseenalaistaja sopi kapinalliseen, vielä uomaansa hakeneeseen rock-lehteen.
Pystysen mieliteemoja olivat kuolema ja todellisuuden luonne. Molemmissa riitti pengottavaa, pakkomielteeksi asti. Varsinkin itseja joukkotuhon makaabereissa kuvitelmissa
Pystynen oli omaa luokkaansa. Silmieni verkkokalvoille on loppuiäksi tallentunut Pystysen
Ylioppilaslehteen tekemä sarjakuva, jossa viikatemies julistaa perheelle oven suussa: »Se olis
lähtö ny!» Isä ei vaivaudu edes nousemaan sohvaltaan, kunhan tokaisee: »Älä helvetissä!»
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Syksyllä ilmestynyt kokoelma Anteeksi, etsin
ihmistä on samantyyppinen kuriositeetti kuin
vaikkapa Hergén Tintti ja aakkostaide. Hergé
ei saanut kyseistä Tinttiä valmiiksi ennen kuolemaansa, mutta piirrosluonnokset ja melko
valmiiksi piirretyt sivuhahmotelmat julkaistiin
siitä huolimatta. Pystysen kokoelmaan puolestaan on kasattu häneltä kesken jäänyt pitkä
albumi Pallo hukassa sekä piirroksia, kirjoituksia ja suomalaisen sarjakuvan klassikko,
Elämälle kiitos.
Pystynen oli kertojana lyhyiden lasautusten
mies: sivun tai korkeintaan kahden mitassa
hän onnistui kiteyttämään sanottavansa omintakeisiin dialoginpätkiin tai unohtumattomiin
yksittäisiin kuviin. Pitkissä tarinoissa ote kirposi. Se näkyy synnillisten ajatusten tähden
maapallolle pudonneita enkeleitä kuvaavasta
Pallo hukassa -tarinastakin, vaikka keskeneräistä työtä ei ehkä saisikaan liiaksi moittia.

Pystynen näki maailman syvästi järjettömänä ja pähkähulluna: siis humoristisena.
Hänellä oli kyky tarttua ajan toteemeihin ja
tabuihin. Muun muassa talouselämän mieluusti korostaman »tosiasiain maailman» sijaan Pystynen korosti ihmistä poukkoilevana
laumaeläimenä, jonka toimissa näkee järjen
vain se, ken niin todella tahtoo. Ihminen ei
tunne itseään lajina: se on tragediamme ja
koomisuutemme ydin.
»Jotta totuus ei unohtuisi, totean, että totuutta ei ole olemassakaan. Käsite nimeltä totuus – miltä sektorilta tahansa – on silkkaa
propagandaa, jonka tarkoituksena on estää ihmismieltä näkemästä olemassaoloa kokonaisuutena ja jatkuvana muuttuvana liikkeenä.
Ihmisille tarjotaan absoluuttisia osatotuuksia,
jotta heidän järkensä sumenisi ja maailmassa
jatkuisi ikuinen hillitön kaaos. Kukako meitä sitten niin pottumaisesti sumuttaa. Ensiksi
täytyy sanoa, että kysymys on väärin muotoilTieto tuottaa tuskaa
tu: pitää kysyä että mikä. Ja vastaus tietenkin
Anteeksi, etsin ihmistä -kokoelman herkulli- kuuluu, että luonnonlaki.»
sin anti ei itse asiassa ole sarjakuvaa. Ainakin
Pystysen mukaan todellisuus sinänsä voi
minua kiehtoo eniten Pystysen työstään Porin olla looginen ja mielekäskin jostain näkökulkaupunginkirjastossa pitämä puhe, joka vaikuttaa avaimelta hänen tuotantoonsa.
Puhe kuvaa hyvin miestä, joka tuntuu eläneen koko ajan vereslihalla, havainnoineen
herkästi maailman menoa koko absurdiudessaan: »Sarjakuvissani yleisesti ottaen pyrinkin
siihen, että jokainen piirtämäni juttu sisältää
jonkinlaisen paradoksin, siis mielettömyyden,
jota ei rationaalinen järki voi tavoittaa ja näin
on siksi, että maailmankatsomukseni on, että ihminen ei voi tietää, mistä seuraa se, että
elämä on irrationaalista eli järjetöntä ihmisen
vinkkelistä katsoen.»
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Pystynen näki
maailman syvästi
järjettömänä ja
pähkähulluna: siis
humoristisena.
masta, mutta »ihmisen käsiteapparaatti on
vähän kuin se vanha höyryradio, se kidekone, joka vastaanottaa vain yhtä taajuutta. – –
Mutta sellainen on asioiden tila, että henkilö,
joka saa mössöstä vatsanväänteitä, ja kivistävää päänsärkyä, ja alkaa etsiä sitä parempaa
vastaanotinta, ja löytääkin sellaisen, mutta saa
tuhannelta kanavalta niin paljon terveellisiä
ituja, että halkeaa vähintään kahdeksi kappaleeksi ja usein hän myös pirstoutuu niin pieniksi pirstaleiksi, että Hesperian sairaalassa
hänet voidaan ainoastaan imuroida pölypussiin. Selkokielennän äskeisen: ihmisen ei ole
hyvä tietää liikaa.»

50

kulttuurivihkot 6 / 2008

samuel

tommi musturi
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Tommi Musturi on Ruovedellä syntynyt ja nykyisin Helsingissä asuva 32vuotias sarjakuvapiirtäjä, joka on valmistunut maisteriksi Taideteollisen
korkeakoulun graafiselta linjalta. Musturi vaikuttaa Boing Being -taidekustantamossa, Huuda Huuda -sarjakuvakustantamossa ja Kutikuti-taideyhteisössä.
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novelli

Teksti Seppo Mentula
Kuva Daniel Haskett

Leiri
Vaaleansininen Transit takuttaa epätasaista tyhjäkäyntiä. Sisälle on sulloutunut
seitsemän Ämmänsaareen leirille lähtevää
lasta.
Istun etupenkillä ja katson ikkunasta. Äiti puhuu pihassa Perusporkkanan kanssa. En
kuule, mutta arvaan aiheen. Äiti on kysynyt
monta kertaa, pärjäänkö varmasti yksin leirillä. Olen lohduttanut, että olen jo iso ja osaan
olla itsekseni.
Hymyilen ja heilutan kättäni. Äiti katso vielä, kun Transit kääntyy Kuusitieltä Lakkatielle. Autossa haisee bensalta ja metsurilta. Perusporkkana on kertonut, että sillä kuskataan
arkisin metsureita tukkitöihin.
Osalla muista leirille lähtijöistä pilkistää
toppatakin kauluksesta punainen huivi. Tiedän, että takkien alla on vihreät kauluspaidat.
Minulla on tavalliset vaatteet: ruskeat sammarit ja ruohon värinen Lassie-takki. Päässäni on keltainen vakuutusyhtiö Kansan pipo.
Muut ovat minua vanhempia. Ne ovat kaikki
koulussa.
– Pistä Perusporkkana musiikkia, joku
huutaa.
– Kumpaa laitetaan Koivuniemeä vai Pugatshovaa? Milijoona, milijoona, milijoona
ruusua…
– Pane tämä.
– Minä teijän melusaasteet tiiän.
– Ai vona pissampadi pissampadi tuuu…,
särähtää kaiuttimista.
– Perusporkkana pyörittää päätään ja puhisee.
– Isommalle!
Lasken pääni vasten ikkunaa. Kolina sattuu hieman, mutta ei niin paljon, että vetäisin

Minun täytyy
pelastaa meidän
perhe. Se on
minusta kiinni.

pään pois. Raotan suutani ja hampaat alkavat kalista. Kek…kek….kdek...dek...dem…demokratian pioneeri on kansan asian puolesta aina valmis, sosialismissa tuotantokoneisto
on valtion omistuksessa, Suomen presidentti
on Urho Kekkonen. En ymmärrä, mitä ne tarkoittavat, mutta ne ovat tärkeitä asioita. Tiedän, että Kekkonen on kalju ja sillä on hassut
silmälasit. Minulla on semmoinen postimerkki. Teen leirillä huivitutkinnon. Sitten
saan paidan ja huivin.
Auto kaartaa punavalkean, tiilestä tehdyn
koulun pihaan. Se on samannäköinen kuin
– Herää! Ollaan perillä, Perusporkkana Kuhmon terveyskeskus. Koulun oven molemsanoo.
min puolin kasvaa hangesta kaksi isoa aurinOranssinpunainen kokoparta väpättää kuin gonkukkaa. Toisen vieressä soittaa mies haipunalippu.
taria. Hänellä on sormikkaat, jotka jättävät
– Viijään tavarat koululle ja männään koh- sormet paljaiksi. Sormenpäät ovat pakkasesta laskettelemaan Saukkovaaralle, parta tärä- ta punaiset.
jää.
– Paistaa aurinko aina. Taivas kirkas on aina. Elää saa äiti aina. Elää saan minä myös,
– Onko siellä saukkoja?
Nyt heiluu parran lisäksi myös samanväri- mies laulaa.
Minulla on hirveä pissahätä. Puristan pipnen tukka ja suusta kuuluu hohotusta. Mikpelistä. Perusporkkana vain seisoo ja käskee
siköhän se nauraa?
Hymyilen hämilläni takaisin ja kuvittelen, meitä kuuntelemaan. Sama laulu alkaa uukuinka viisi vikkelää saukkoa vilistää ylös jyrk- destaan ja uudestaan. Poljen toista talvilenkkää rinnettä. Mäki kallistuu yhä jyrkemmäksi. karia toisen päälle, lujaa, jotta pissa ei pääsisi.
Lopulta saukot kaatuvat ja kieppuvat vaaral- Katson Perusporkkanaa, mutta hän keskittyy
totisena laulamiseen. Hänen äänensä on niin
lisesti alas.
Pääni kopisee taas ikkunaan. Huomaan, et- kova, että haitarinsoitto peittyy. Muut leiritä ikkunan alalaidassa on tarra, jossa on sa- läiset osoittelevat nauraen Perusporkkanaa ja
manlainen merkki kuin pipossani. Se näkyy aukovat suutaan samaan tahtiin hänen kanssaan.
väärinpäin.
– Poijan perkeleet! Pysähtykää! PerusporkTransit on pieni ja täynnä ihmisiä, mutta kana huutaa.
minä olen yksin. Kyllä minä pärjään. Olen jo
Kaksi poikaa on livahtanut ovesta. Pekuusi. Minun on pakko selvitä yksin. Minun rusporkkana säntää perään ja muut seuraavat.
täytyy pelastaa meidän perhe. Se on minus- Kävelen kumarassa ja sipsuttaen, jotta pissaa
ta kiinni.
ei tulisi. Jään muista jälkeen.
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Pistän silmät kiinni
ja ryhdyn pyörimään
ympyrää.

Minun täytyy
lähteä etsimään
vessaa. Tiedän, että
pönttö on huoneessa, jonka ovessa on piparkakku-ukko tai
kukko. Sellaisia ei näy. On pakko astua
johonkin huoneeseen. Ping…pong….ping.
Siellä pelataan pingistä ja koronaa. Sen jälkeen on sali, jossa rakennetaan lennokkeja.
Ihmisiä kulkee ympärillä vihreissä paidoissaan. He katsovat pääni yli. He näyttävät tietävän minne ovat menossa. Minä en. Minä
tiedän vain, että minun täytyy pysyä poissa
kotoa. On pakko. Se on minun tehtäväni.
Pysähdyn. En voi enää mitään. Avuttomuus valuu sääriäni pitkin lahkeiden kätköön. En uskalla vilkaista alas. Toivon, että ne eivät olisi kastuneet läpimäriksi. Otan
makuupussin repusta. Sen kyljessä on majavan kuva. Levitän pussin käytävän varrelle
ja sukellan pesään. Aion tulla ulos vasta, kun
housut ovat kuivuneet. Makuupussi haisee
isältä.
Menin aina isän ja äitin väliin nukkumaan,
kun näin painajaista. Ja näin pahoja unia joka yö. Muuntajan metsään tuli mies ihailemaan meidän majaa ja siltä halkesi pää. Puolipäinen mies juoksi ympyrää ja pyysi apua.
Sillä oli pään puolikas sylissään. Makasin
sängyssä paikallani; en uskaltanut liikahtaa
enkä huutaa. Kohta juoksin täysillä isän ja
äitin viereen. Isä käänsi kylkeä ja äiti otti minut peiton alle.
Aamuisin isä ärähti, että tässä ei ole tilaa
kolmelle. Äiti katsoi sitä vihaisesti ja otti minut syliin. Sitten isä alkoi mennä yöllä soh-

valle, kun minä tulin. Aamulla se heräsi siitä
äkäisenä, kantoi peittonsa makuuhuoneeseen
ja jatkoi siellä unia. Lopulta se ei enää mennyt ollenkaan iltaisin äitin viereen ja sitten se
sanoi, että muuttaa pois. Se pörrötti minun
tukkaa ja sanoi, että kaikki vielä selviää ja tämä oli aikuisten juttuja. Mutta minä tiesin,
että se ei ollut niiden juttuja, vaan minun syy. koja ei näy. En näe missään mäkeäkään. Sitten
huomaan, että alas aukeaa suunnaton montMinä karkotin isän.
tu. Sen vierellä kulkee vaijeri, jossa on kiin– Voi mahoton. Ollaan etitty sinnuu joka ni rateilla varustettuja kapuloita. Se kuljettaa
paikasta. Alahan tulla jo ulos.
ihmisiä jatkuvana virtana ylös. Alhaalla täytyy
Näen pisamien pilkuttaman naaman kurk- olla väkeä tungokseen asti.
kivan makuupussin suuaukosta.
Istun pulkkaan. Joudun aluksi lykkimään
käsillä, mutta pian vauhti kiihtyy. Meno no– En voi!
peutuu hirmuiseksi. Ei Kuusitien muunta– Elä höpötä. Nyt lähettiin.
Perusporkkana nostaa minut makuupussis- jan mäellä tule tällaista vauhtia. Viima pistää
sa ilmaan. Hän kantaa minut luokkaan, jonka silmät vuotamaan. Rinnettä reunustavat puut
lattia on peittynyt erivärisistä retkipatjoista ja tekevät vihreänruskean putken ympärilleni.
makuupusseista. Kaikkialla lojuu limsapullo- Voiko vielä hypätä pois? Edessä on korkea
ja, sipsipusseja ja suolatikun pätkiä.
hyppyri. Se lähestyy nopeasti. Pakko. Kiepun
– Nyt pojat männään Saukkovaaralle! Pe- ympäri rinnettä. Välillä lumeen ottaa käteni ja
rusporkkana komentaa.
välillä jalkani. Lopulta putoan selälleni maaEi. Ne ei saa tietää, että minä olen päästä- han. Lumihiutaleita leijailee kasvoilleni.
nyt housuun. Perusporkkana soittaisi äitille
ja kertoisi. Se joutuisi hakemaan minut pois. Olin jo nukkumassa, kun kuulin isän WarSilloin kaikki olisi pilalla. Isä ei tulisi kotiin. ren putputtavan pihaan. Sitten ovi aukesi. Te– Ja tämä Pussi-Jussi lähtee kanssa, Pe- ki mieli juosta alakertaan. Makasin kuitenrusporkkana sanoo.
kin sängyssä ja kuuntelin. Ne puhui keittiössä.
Se vetää pussin jalkopäästä ja ravistelee mi- Äiti kuulosti surulliselta. Se itki välillä. Isä oli
nut ulos.
tiukka. Se huusi kaksi kertaa lujaa, että lumiPälyilen ympärilleni. Muut nauravat, mutta lauta, vaikka se on rumasana.
kukaan ei huomaa, että housuni ovat märät.
– Meidän pitää olla muutama päivä kakVarmasti kyllä näkevät, jos nousen.
sistaan, jotta voidaan selvittää asiat, isä sanoi
– Muistakaa panna toppahousut. Pakkases- lopulta äitille.
sa ollaan pitkään, Perusporkkana sanoo.
Sitten kuulin, kun ovi kolahti ja auto käynSiinä tuli pelastus. Kaivan toppahousut re- nistyi. Minun syy. Minun pitää mennä pois
pustani ja pujottaudun niihin.
muutamaksi päiväksi, jotta kaikki on taas
– Täällä haisee… , vieressäni istuva poika sa- kunnossa.
noo ja jää miettimään jatkoa.
Jähmetyn. Nyt paljastuin. Itku nousee – Sitten meillä on poijat vielä leiridisko.
Pääsette tanssittamaan tyttöjä, Perusporkkakurkkuun.
na myhäilee.
– …haisee… raha, hän jatkaa.
Luokassa haisee sipsiltä ja repussa nuhjaanVedän perässäni punaista pulkkaa. Sauk- tuneelta banaanilta. Minä syön äitin evääksi
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tekemiä meetvurstileipiä ja juon mehua tetrasta. Siirryn kotiin keittiön pöydän ääreen.
Syön riisimuroja ja tuijotan edessäni olevaa
muropakettia. Sen takana on dinosaurusten kuvia. Murot juttelevat, mutta minä olen
hiljaa. Tyytyväisenä hiljaa. Isä lukee lehden
loppupäätä ja äiti alkuosia. Äiti on hassussa
kyyryasennossa lattialla. Se on sanonut, että
lehteä on helpompi lukea siinä, kun sen mahtuu levittämään hyvin. Sitten äiti alkaa venytellä. Se on ylpeä siitä, että saa pään polviin.
Minä tulen viereen yrittämään ja sitten tulee
isäkin. Isä ja äiti nauraa, kun isä nytkyttää eikä
ylety mihinkään.
– Poijat! Nyt loppu tuo homma! Perusporkkana karjuu.
Yksi pojista kaataa Jaffaa nenäänsä. Toiset
kannustavat vieressä.
Minä olen estänyt, että ne ei ole saaneet
puhua. Minun syy. Minä voin vielä korjata kaiken. Jos pärjään täällä, niin kaikki on
kunnossa.

on pissattanut jo jonkun aikaa. Olen yrittänyt
olla ajattelematta sitä. Katselen ympärilleni,
mutta näen vain heiluvia jalkoja. Juoksen ulos
salista. Kävin päivällä kerran vessassa, mutta en muista missä se oli. Sen muistan, että
ovessa ei ollut piparkakku-ukkoa tai kukkoa,
vaan M. Sisällä oli laari, johon ylsin juuri ja
juuri, kun vähän venytin pippeliä.
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ja annan pissan tulla. Kyllä se aamuun mennessä kuivuu. Kyllä minä pärjään.
Transit yskähtää tutun kellanruskean rivitalon pihaan. Äiti juoksee vastaan. Sillä on essu.
Se on varmaan leiponut korvapuusteja. Missä
isä on? Kyyneleet valuvat silmistäni, kun astun ulos autosta. Minähän pärjäsin. Isän pitää
tulla nyt takaisin. Minä annoin aikaa.
– Saako jo tulla? nyyhkin.
Mutisen niin hiljaa, että äiti ei kuule. Se
rutistaa minua tiukasti. Sitten tunnen, kun
iso käsi pörröttää päätäni.
– Mitenkäs poika pärjäsi?
– Isä! huudan lujaa.
Isä nostaa peräkontista tavarani ja puhuu
jotain hiljaa Perusporkkanan kanssa. Sitten
se tulee minun luo, nostaa syliin ja kantaa
kotiin.

Tuossa se ovi on. Joku on ottanut M-kirjaimen pois. Avaan oven ja astun siivouskomeroon.
– Taas sinä! Painu jo helevettiin!.
Sama poika on siellä violettisilmäisen tytön
kanssa. Säntään pois. Komeron ovi lämähtää
kiinni. Onneksi poika ei lähde perään.
Kokeilen monta ovea, mutta yksikään ei
johda vessaan. Käytävät ovat autioita. Kaikki
ovat diskossa. Musiikki kaikuu seinästä toiseen. Käytävän valo sammuu välillä hetkeksi
ja syttyy taas. Putoan tunneliin ja kyyneleet Yöllä herään, kun Warre käynnistyy.
valuvat. Alan juosta, mutta en tiedä minne.
Avaan lähimmän oven ja tulen meidän luokSali on pimennetty ja sen seinillä liukuu va- kaan. Menen makuupussin luokse. Pujottau- Seppo Mentula on esikoisnovellikokoelmaansa
lopalloja. Muut leiriläiset tempovat oudosti. dun sisälle, vedän pussin suun tiukasti kiinni työstävä tuusulalainen opettaja.
Ne heiluttelevat käsiään ja huojuvat kuin kävelisivät unissaan. Osa pomppii ylös uudestaan ja uudestaan.
– Antti! Nyt tanssimaan, Perusporkkana
sanoo.
Se vetää minut väkisin lattialle. Pistän silmät kiinni ja ryhdyn pyörimään ympyrää.
Aluksi minua hävettää. Luulen, että kaikki tuijottavat. Kurkistan varovasti ja huomaan, ettei
kukaan katso. Jatkan pyörimistä ja pidätän samalla hengitystä. Jatkan, kunnes pyörryttää.
Pysähdyn paikalleni, otan nenästä kiinni ja
nielaisen. Päässä humahtaa hassusti. Sitten
sama uudestaan.
– Elä penikka törmäile! Mää pois! isopoika huutaa.
Se tönäisee minua mahaan. Juoksen pimeään nurkkaan ja jään sinne. Isä olisi pistänyt
tuon miettimään. Valun mustaan tunneliin
niin kuin aina ennen kuin itku tulee. Minua
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Jokisalo

Teksti jouko jokisalo
Kuvitus Aleksi jalonen

Militarismin juhla ennen tuhoa?
Mayat ja oma aikamme
Persianlahden sota, Jugoslavian hajoamissodat, Ruanda,
Tšetšenia, Kosovo, Darfur, Kongo, Afganistan, Irak, Georgia – voimapolitiikka, »humanitaarinen» interventio, terrorismi ja terrorisminvastainen sota, etniset puhdistukset, kansanmurha, asevarustelu
ja nopean toiminnan joukot ovat nykyisen kehityksen merkkipaaluja ja sanastoa. Ideologioiden ja poliittisen vastakkainasettelun
kylmästä sodasta on kansainvälinen yhteisö siirtynyt ilmastomuu-

Globalisaation toisen vaiheen kääntöpuolena olivat
siirtomaaimperialismi ja
sen osana kansanmurhat.

toksen ajan kuumiin raaka-ainesotiin. Nykykehityksen valossa humanisti Erasmuksen 1500-luvulla esittämä kysymys on mitä ajankohtaisin: »Miksi ihmiset käyttävät niin paljon älystään itsensä
vahingoittamiseen ennemmin kuin panisivat kaiken viisautensa
onnensa säilyttämiseen?»
Elämme kapitalismin globalisaatiokauden kolmatta vaihetta

Ensimmäisen maailmansodan tuloksena tapahtui erilaisten poliittisten järjestelmien romahdus. Nykykehityksen laadullista eri-

sitten Kolumbuksen »löytöretkien». Kehitys on ollut äärimmäisen

laisuutta aiempaan vaiheeseen alleviivaavat ydinaseet ja globaalit

kaksijakoinen, ja sen yhtenä keskeisenä tekijänä on ollut väkivalta.

ympäristöongelmat. Ihmiskunnan kehitystä uhkaa »aito» romah-

Ensimmäisen globalisaation taloudellisena moottorina toimi niin

dus, joka merkitsee sosiaalisen ja luontopääoman hävitystä ja ny-

sanottu kolmiokauppa Euroopan, Afrikan ja Amerikan välillä. Se

kyisen sivilisaation tuhoutumista.

muodosti 1400-luvun lopulta aina 1800-luvulle eräänlaisen »vapaan

Historiallisesti jonkinlaisen heikon vertauskuvan tarjoaa maya-

markkinatalouden» dynaamisen verkoston transatlantisen orja-

kulttuurin romahdus, jonka myötä tuhoutui Uuden maailman

kaupan ollessa sen ytimessä. Orjakauppiaat ja orjaomistajat olivat

kehittyneimmän alkuperäiskansan kulttuuri ja tietyiltä alueilta

tuon ajan Atlantin kosmopoliittinen eliitti.

väestöstä jopa 99 prosenttia. Tuhokehityksen taustalla olivat

Globalisaation toinen vaihe käynnistyi 1800-luvulla jatkuen vuo-

väestönkasvu, alueellisten ekosysteemien tuhoaminen ja

teen 1914. Röntgensäteet, sähkövalo, auto, filmi ja puhelin olivat

lisääntynyt sodankäynti vähenevistä luonnonvaroista. Ku-

tuon ajan vastineita nykyisille tietokoneille, internetille ja nanotek-

ninkaat ja aateliset eivät pyrkineet ratkaisemaan uhkaa-

nologialle. Taloushistorioitsijat Kevin O’Rourke ja Jeffrey William-

via ongelmia, vaan heidän huomionsa keskittyi rikastumi-

son kuvasivat globalisaation toisen vaiheen loppua: »Vuonna 1914

seen, sodankäyntiin, monumenttien pystyttämiseen ja

oli tuskin yhtäkään kaupunkia maailmassa, joiden hintoihin ei olisi

toistensa kanssa sotimiseen. Nykyinen G8-maiden eliitti

vaikuttanut kaukaiset ulkomaanmarkkinat, joiden infrastruktuu-

suuntaa mayojen eliitin tavoin energiansa militarismin

rin rahoittamiseen ei ulkomaalainen pääoma olisi osallistunut ja

voimistamiseen ja taisteluun vähenevästä öljystä sen si-

joiden taidot ja liiketoiminnan metodit eivät olisi ulkomailta tuotu-

jaan, että etsisi ratkaisuja globaaliin eriarvoisuuteen

ja.» Globalisaation toisen vaiheen kääntöpuolena olivat siirtomaa-

ja ekologisiin ongelmiin. Samalla tavalla Suomes-

imperialismi ja sen osana kansanmurhat.

sa eliitti tarjoaa ongelmien ratkaisuksi Natoa,

Globalisaatiokehityksen toinen vaihe päättyi veriseen ensimmäiseen maailmansotaan. Brittiläinen, Nobelin rauhanpalkinnon

Natoa, Natoa ja uhkakuvaksi Venäjää, Venäjää,
Venäjää.

saanut Norman Angell julkaisi teoksen Suuri illuusio (1910) ajan militarismia vastaan. Sen keskeinen sanoma oli, että modernissa maailmassa ei voida yhden maan hyvinvointia lisätä sotilaallisen voiman
käytöllä. Angell ennusti sodan johtavan »romahdukseen». Hänen
mukaansa kansainvälisen talouden aikakaudella sota voi merkitä ainoastaan köyhtymistä niin voittajille kuin voitetuille. Tämä ei
estänyt Eurooppaa lähtemästä sodan tielle. Vastaava vuoden 1913
maailmankaupan taso saavutettiin vasta vuonna 1973, jolloin globalisaation nykyvaihe alkoi ottaa askeliaan.

Jouko Jokisalo on lehtori Joensuun yliopiston
soveltavan kasvatustieteen laitoksella.
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piireissäkin harvinaisen häiriintynyt narsisti. Toi-

kään puhdas pulmunen, ei »vain vallankumousrunoi-

saalta jälkikäteen on helppo ymmärtää ja hyväksyä

lija» eikä bolshevikkikaan. Hän petti joka naisensa ja

Majakovskin ratkaisu. Sergei Jeseninin lailla hänkin

pulppusi agitaatioiskulauseita, mutta myös lyyrisen

välttyi kokemasta romantisoimansa utopian lopul-

herkkää »äärisubjektiivista» rakkausrunoa. Majakovski

lisen luhistumisen, terrorin karmeuden, ystäväpii-

ei koskaan harkinnut puolueeseen liittymistä, vaikka

rinsä tuhon ja oman yöllisen pidätyksensä tai aa-

se olisi ollut 1920-luvun alussa hänelle – kuten monelle

muisen teloituksensa odottelemisen »sosialistisen

nuorta taiteilijaälymystöä ja vallankumoussukupolvea

realismin» surrealistisilla saarekkeilla.

edustavalle – täysin ymmärrettävä valinta.

Ruotsalainen Venäjä-tuntija, venäläisen kirjalli-

Kun vuosi 1930 läheni, tilanne mutkistui ja puolue-

suuden kääntäjä ja kulttuurimies Bengt Jangfeldt

byrokratia alkoi olla jokaisen yksittäisen tieteen ja

(s. 1948) on tutkinut Majakovskin vaiheita jo 1970-lu-

taiteen »suurmiehenkin» niskan päällä. Siinä vaihees-

vun alkupuolelta. Asiantuntemus näkyy mammut-

sa Majakovski teki kenties erään elämänsä suurim-

titeoksessa Panoksena elämä. Vladimir Majakovski

man virheliikkeen – joskin vallitsevissa olosuhteissa

Bengt Jangfeldt (2008): Panoksena elämä. Vladimir

ja hänen piirinsä. Jangfeldt on haastatellut aikalai-

aika luonnollisen kompromissin – liittymällä Prole-

Majakovski ja hänen piirinsä. WSOY. 630 sivua.

sia ja osallisia (joukossa ovat Majakovskin monet

taarikirjailijoiden liittoon (RAPP). Kirjailija Aleksandr

rakastajattaret ja tytär) ja saanut käyttöönsä niin

Fadejevin (joka ampui itsensä vuonna 1956) johtama

Koska Majakovski oli parhaimmillaan fanaattinen

OGPU / KGB / FSB:n kuin Britannian tiedustelupalve-

liitto oli puolueen suosiossa ja tuolla tempullaan Ma-

esiintyjä ja vikkelä riimittäjä, hän pisti sanan säi-

lun aineistoja. Kirjan kuvitus on myös tästä syystä

jakovski käänsi selkänsä läheisille ystävilleen, futuris-

lällä montaa vastustajaansa. Vielä enemmän hän

ainutlaatuinen.

tien pienenevälle piirille.

Vallankumouksen villi ampiainen

sai ilkeitä pistoja itse, oikealta ja vasemmalta. Vä-

Panoksena elämä ei ole ainoastaan Majakovskin

Vladimir Vladimirovitsh Majakovski syntyi Georgi-

häinenkin mielipide-ero tarkoitti riitaa. Keltaisessa

yksityinen elämäntarina. Se on mitä suurimmassa

assa, Bagdady-nimisessä vuoristokylässä, joka sijaitsi

futuristi-villapuserossaan Majakovski oli Moskovan

määrin viiltävän realistinen läpileikkaus venäläis-

lähellä suurempaa maakuntakeskusta, Kutaisia. Gruu-

kujilla kuin viimeiseen lentoon noussut, nurkkaan

tä kulttuurielämää bolševikkivallan ensi vuosikym-

sialaisverta hänessä ei silti ollut (vaikka joskus niin on

ajettu ärsytetty ampiainen. Suuri Runoilija oli ra-

menenä. Jangfeldt kuvaa nimenomaan taiteilija-

väitetty): isä oli venäläiskasakkojen jälkeläinen, met-

kastamiinsa naisiin ja ylistämäänsä systeemiin yh-

elämää ja varsinkin varhaisen neuvostoliittolaisen

sänhoitaja, ja äiti ukrainalainen maalaisnainen. Aika-

tälailla pettynyt.

kulttuurieliitin intrigejä Majakovskin lähipiirissä.

laisten kertomuksista ja perhealbumin kuvista pää-

Mutta miksi hän turvautui lopulta 14.4.1930 Mau-

tellen Volodja-poika peri ulkonäkönsä äidiltä, mutta

seriin eikä säkeisiin? Syytä itsemurhaan on haettu

Vladimir Majakovski (1893–1930) ei ollut rakkaudes-

ruumiilliset raaminsa (lähes 190 cm) ja kertomataiton-

niin vainoojista kuin itse uhrista, joka oli runoilija-

saan kenellekään uskollinen eikä ihmisenäkään mi-

sa isältä, joka oli armoitettu tarinaniskijä.

Kuvitus maikki rantala
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Pienestä pitäen hän oli intohimoinen lukija ja
loistava piirtäjä, mutta – runoilijatulevaisuutta

kirja-arviot
Majakovskin mesenaatti, kirjallinen tukijalka ja tien

se, joka kirjoitti 24.11.1935 Stalinille kirjeen, missä

avaaja parempiin piireihin.

vaati ex-rakastajansa palauttamista venäläisen ru-

ajatellen outoa kyllä – myös täydellisen epämusi-

Vaimo, Lili Brik (1891–1978) oli uuden, emansipoi-

nouden kärkikaartiin. Ja kun Stalin määräsi toveri

kaalinen. Isä kuoli verenmyrkytykseen Volodjan ol-

tuneen naissukupolven täydellinen ruumiillistuma.

Nikolai Jezovin toimimaan kirjeen edellyttämällä

lessa 12-vuotias ja pojasta tuli lähes neuroottinen

Hänellä oli kymmeniä rakastajia ja jokunen rakas-

tavalla, Majakovski kuoletettiin toisen kerran kun

käsienpesijä ja siisteysintoilija. Isän kuoleman jäl-

tajatarkin, joista vapaamielinen Osip oli täysin tie-

hänet »ylistämällä alistettiin» pelkäksi vallanku-

keen perhe muutti Moskovaan, missä leskeneläk-

toinen. Eikä mustasukkainen lainkaan. Majakovski

mousagitaattoriksi.

keen varaan jäänyt äiti yritti kouluttaa lapsensa

oli vain yksi Lilin miehistä (»ei kummoinenkaan ra-

Lyyriset säkeet sensuroitiin ja halvat agitaatiois-

Ljudmilan ja Volodjan taiteilijoiksi. Majakovski

kastajana»), mutta runoilijalle tummasta kaunot-

kulauseet nostettiin taivaisiin – ainakin kulttuurita-

aloitti Stroganovin kuuluisassa taideteollisuuskou-

taresta tuli pitkäksi aikaa täydellinen muusa, piina

lojen seinille ja katoillekin. Lilin kirjeen tehovoima

lussa, mutta pian se kuten muutkin oppilaitokset

ja mustasukkaisen intohimon kohde, jolle monet

osoittaa, kuinka läheiset suhteet hänellä oli puolue-

jäivät häneltä kesken. Kiihkeä poliittinen kausi al-

runot omistettiin. Kolmikko myös asui jonkin aikaa

johtoon: Lili ja Osip Brik toimivat kulttuuririentojen-

koi.

yhdessä, joskin Majakovskilla oli yleensä oma pieni

sa ohella mitä todennäköisimmin molemmat OGPU:n

kommunalka-kämppänsä lähistöllä.

agentteina ja saivat siitä syystä myös matkustel-

Majakovski kiinnostui radikaaleista aatteista
kymnaasissa. Jo 15-vuotiaana hän oli Moskovan mi-

Noustessaan viralliseksi vallankumousrunoili-

la hyvin vapaasti lännessä. Siitäkin huolimatta, et-

liisin rekisterissä ja istui parin vuoden kuluttua en-

jaksi Majakovski pysyi edelleen narsistisena ja neu-

tä Lilin äiti ja nuorempi sisko Elsa (aivan ilmeisesti

simmäistä linnatuomiotaan. Butyrkan vankilasta

roottisena keskenkasvuisena pojankloppina, jon-

myös Majakovskin rakastajatar) asuivat Englannis-

tuli osin myös »yliopisto»; siellä hän luki venäläiset

ka tunne-elämä oli yhtä pahasti vinksahtanut kuin

sa ja Ranskassa vuoden 1917 jälkeen. Elsa oli myö-

klassikot ja tutustui suuriin runoilijoihin.

Venäjän Eino Leinolla, »viimeisellä maaseuturunoi-

hemmin naimisissa kuuluisan ranskalaiskirjailija ja

lijalla», Sergei Jeseninillä. Majakovski oli myös uh-

kommunisti Louis Aragonin (1897–1984) kanssa

Mutta Puškin, Lermontov, Byron ja Shakespeare
eivät sittenkään tehneet nuorukaiseen kovin järisyttävää vaikutusta. Enemmän innoittivat Andrei
Belyi ja Konstantin Balmont sekä muut symbolistirunoilijat, jotka rikkoivat perinteisen runonkerronnan ja etsivät uutta muotoa. Yksityiselämässään
nuori Majakovski oli röyhkeän provokatiivinen keskustelija vailla moskovalaisporvariston käytöstapo-

Butyrkan vankilasta
tuli »yliopisto», jossa
Majakovski luki
venäläiset klassikot.

Myös Vladimir Majakovski sai matkustella vapaasti
Berliinissä ja Pariisissa aina vuoteen 1929 saakka.
Vuonna 1925 hän teki neljän kuukauden matkan
»uudelle mantereelle». Se alkoi huonoissa merkeissä, koska jo Pariisissa hän pelasi uhkapelissä koko
matkakassansa ja joutui anelemaan Moskovasta
uutta rahalähetystä. Sitten USA ei aluksi päästä-

ja: hienommassa seurassa hän saattoi napata pöydällä olevasta täytekakusta itselleen puolikkaan tai

kapeluri: korttipakka ja biljardipöytä olivat elämän

nyt »pahaa bolševikkia» maaperälleen ja Majakovs-

haukkua illan isännän.

keskipisteitä siinä kuin parikymppiset naiset.

ki odotteli viisumiaan lähes kuukauden Meksikossa.

Vladimir Majakovskin elämän käännekohdaksi

Naimisissa olevan näyttelijätär Veronika

muodostui kesä 1915. Hän oli heinäkuussa käymäs-

Polonskajan (1908–1994) epäröivään vastarakkau-

Amerikan-matka kesti melko tarkalleen kolme

sä Pietarissa, missä luki ääneen runoelmaansa Pilvi

teen pettyneenä hän juopotteli itsensä epätoivon

kuukautta, heinäkuun lopusta lokakuun loppuun

housuissa. Seurueeseen sattui runoilijan ennakko-

ja deliriumin partaalle myös huhtikuussa 1930. Itse-

1925. Sinä aikana Majakovski ehti rakastua tulises-

maineesta ja säkeistä lumoutunut pariskunta: Lili

murhalaukaus seurasi Moskovan Lubjankalla heti

ti New Yorkissa sattumalta tapaamaansa Elly Jone-

ja Osip Brik. Lumous oli kaikinpuolista. Kolmikon

kun Veronika oli poistunut Majakovskin luota. Sa-

siin, joka oli oikealta nimeltään Jelizaveta Siebert

jäsenet rakastuivat toisiinsa silmänräpäyksessä ja

maan aikaan toinen rakastajatar, emigrantti Tatjana

(1904–1985). Elly oli syntyisin Uralilta; hän oli kult-

monet yksityiselämän kohtalot sinetöityivät 15 vuo-

Jakovleva oli kyllästynyt odottelemaan runoilijaa

tuurikodin kielitaitoinen kasvatti ja päätynyt 1920-

deksi eteenpäin.

Pariisiin ja mennyt siellä rikkaisiin naimisiin. Salai-

luvun alussa naimakaupan kautta Amerikkaan. Siis

nen poliisi OGPU viivytti Majakovskin ulkomaan-

ihanteellinen opas Brodwayn, Viidennen Avenuen ja

Osip Brik (1888–1945) oli joukon vanhin. Hän oli rik-

matkaa minkä ehti. Se oli ennenkuulumatonta ja

Greenwich Villagen maisemissa.

kaan juutalaissuvun perillinen, kulttuurimesenaat-

todisti suhdanteiden muuttumisesta.

Lopulta hän pääsi New Yorkiin ja runokiertueelle.

Tämä tulinen ja jatkuvaa juhlintaa täynnä oleva

ti ja kirjallisuuden tutkija, jolla oli myös 1920-luvul-

Lili Brik –Moskovan itseoikeutettu Anaïs Nin! –

suhde päättyi yhtä nopeasti kuin leimahti. Seurauk-

la toinen elämänsä salaisen poliisin (VTsIK/OGPU)

oli ainut nainen, jota Majakovski ilmeisesti arvosti,

sena oli se, että Elly synnytti vuonna 1926 tyttären,

palveluksessa. Brik oli sittemmin myös futuristisen

rakasti ja jolle hän oli ainakin tunteissaan uskolli-

jonka Majakovski näki ensimmäisen ja ainoan ker-

Taiteen vasemmistorintaman (LEF) organisaatto-

nen elämänsä loppuun saakka. On sanottu, että ell-

ran elämässään vasta Ranskassa kolme vuotta myö-

reita. Hän järjesti kotonaan vaimonsa Lilin kanssa

eivät Lili ja Osip Brik olisi sattuneet olemaan ulko-

hemmin. Lapsensa hylännyt isä ei pystynyt tämän

jatkuvia salonki-illanviettoja, joissa radikaali neu-

maanmatkalla juuri huhtikuussa 1930, Majakovski

kokemuksen jälkeen sietämään pikkuväkeä lähel-

vostokulttuurieliitti kokoontui. Osip Brikistä tuli

ei olisi käyttänyt Mauseriaan. Lili oli lopulta myös

läänkään. Tytär, Patricia J. Thomson salasi pitkään

kirja-arviot
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syntyperänsä ja toimi sittemmin USA:ssa naistutki-

ka Jangfeldt ei sorru missään vaiheessa juoruiluun

ilmestyneessa skandaalikirjassaan Vladimir Maja-

muksen professorina. Hän julkaisi 1993 pienen kirja-

tai halpahintaiseen vihjailuun. Hän pitäytyy fak-

kovskin surman salaisuudet. Skorjatinin huipennus

senkin, Mayakovsky in Manhattan, joka perustuu hä-

toissa myös silloin kun kuvaa Majakovskin viimeis-

on johtopäätös, että Suuri Runoilija murhattiin OG-

nen äitinsä sanelemaan tekstiin ja nauhoitettuun

tä amok-juoksua huhtikuussa 1930.

PU:n toimesta. Juonenkulku olisikin ollut sellainen,

haastatteluun.
Majakovskin Amerikan-vaiheet ovat huonosti
tunnettuja kahdestakin syystä. Lili Brik, kaikessa
vapaamielisyydessään, ei voinut sietää sitä että hänen kuuluisalla rakastajallaan olisi lapsi, rakkauden
hedelmä. (Lili on tiettävästi peitellyt ja sensuroinut
muutakin hallussaan olevaa Majakovski-aineistoa.)
Toisaalta Elly piti mahdollisimman matalaa profiilia ja salasi tyttärensä isyyden. Patrician todistuksen mukaan hänen äitinsä pelkäsi myös henkensä
puolesta. Lev Trotskin vuonna 1940 Meksikossa
tapahtuneen salamurhan jälkeen monet näkyvät
venäläisemigrantit lännessä piileksivät ja vaikenivat julkisuudessa pelätessään Stalinin pitkää kättä, kostoa.
Majakovskin lyyriset runot syntyivät useimmiten epätoivosta tai uuden rakastumisen kohteen,
usein Lilin innoittamina. Agitaatio oli muutaman
minuutin tilaustyötä, jota Majakovski teki elääkseen. Komsomolskaja Pravda ja monet muut tahot
maksoivat Suurelle Runoilijalle ruplia sen mukaan
montako riviä hän kulloinkin sepusti neuvostovallan tai Leninin ylistykseksi.
Voi ajatella millaista luovan työn skitsofreniaa
Majakovski sairasti riimitellessään esimerkiksi Neuvostoliiton passista: »Rahtikirja / se paras on / mainen : / Lukekaa! / Olen / Neuvostoliiton / kansalainen…» verrattuna Lili Brikin rakkautta pursuavaan
lyriikkaan: »Missä tundraan kuolee maailma, / missä
tinkii virtain kanssa napatuulet, / siellä nimen Lilja
kahleisiini kaiverran, / siihen painan pakkovangin
yössä huulet…»

Agitaatio oli muutaman
minuutin tilaustyötä,
jota Majakovski
teki elääkseen.
Bengt Jangfeldtin Majakovski-elämäkerran suurin
ansio on siinä, että tekijä pääsee niin lähelle Majakovskin lähipiiriä, myös runoilijan omaa tuskaa ja
hurmiota. Joskus Majakovskin yksityiselämän kiemuroiden kuvaukset tuntuvat rasittaviltakin, vaik-

Toisenlaisen version itsemurhasta antaa histo-

että Veronika Polonskajan poistuttua Majakovskin

rioitsija-journalisti Valentin Skorjatin vuonna 1998

luota huoneeseen tunkeutui käytävässä väijynyt
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Termit putkahtelevat
esiin kuin taikasienet
ja teoriahahmotus on
sellainen sokkelo, ettei
sinne huvittaisi eksyä.

OGPU-agentti. Murhaaja, ainakin murhan organisaattori, olisi ollut mahdollisesti Majakovskin lähipiiriin kuulunut Jakov Agranov (1893–1938) joka oli
sittemmin mukana Suuren Terrorin vainojen toteuttamisessa ja tietysti myös itse päätyi teloitettavaksi. Skorjatinin murhaväite perustuu olettamuksiin,
että juuri Agranov oli paikalla harvinaisen vikkelästi ja vastasi kaikista itsemurhan jälkiselvittelyistä,
esimerkiksi ruumiin pikaisesta siirtämisestä Gendrikovin kadun asuntoon. Skorjatin on myös löytä-

min yhteiskuntakriittisiä sävyjä.
Väitöskirjan johdanto-osuus ei ole kovinkaan lu-

nyt »todisteita» siitä, miten itsemurhassa käytetty

Olipa kerran tyttö

kijaystävällinen. Koska tämänkaltaisen yleissivistä-

Mauseri olisikin yllättäen vaihtunut toiseen asee-

Sirpa Kivilaakso (2008): Lumometsän syli. Anni

vän teoksen soisi päästävän sisälleen muitakin kuin

seen.

Swanin satusymbolismi 1896–1923. Atena. 288 sivua.

alaan vihkiytyneitä, ainakin peruskäsitteet, kuten

Tietysti 1930-luvun Moskovassa kulki paljon hu-

metafora, metonymia ja symboli, olisi syytä määri-

huja Majakovskin kuolemasta. Eräs itsemurhaa

Carl Gustav Swanin ja Emilia Charlotta Malinin kak-

tellä selkeästi. Nyt termit putkahtelevat esiin kuin

epäilevä oli elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein: »Ma-

sikieliseen fennomaaniperheeseen syntyi yhdek-

taikasienet ja koko teoriahahmotus on sellainen

jakovski piti korjata pois – ja niin myös tehtiin». Ei-

sän tummatukkaista tytärtä, joita kutsuttiin mus-

sokkelo, ettei sinne huvittaisi eksyä. Tämä johtu-

senstein arvosti runoilijaa myös esiintyvänä taiteili-

tiksi joutseniksi. Kaikki sisarukset kouluttautuivat

nee osittain Kivilaakson äärimmäisen herkästä kir-

jana, pienten elokuvaroolien esittäjänä sekä ennen

ammattiin ja hakeutuivat ansiotyöhön. Vuonna

joitustavasta, joka pyrkii tavoittamaan kaikki mah-

muuta näytelmäkirjailijana. Majakovskin näytelmät

1875 syntynyt Anni haaveili jo nuorena kirjailijan

dolliset nyanssit. Tekstiseitin oikominen kirkastaisi

Buffamysteeri, Lude ja Sauna olivat olleet Vsevolod

urasta. Hänestä kasvoikin satukuningatar, jo oma-

päämääriä ja houkuttelisi paremmin eteenpäin.

Meyerholdin ohjaamina valtavan kulttuurikeskus-

na aikanaan tunnustettu ja palkittu suomalaisen

Analyysiosuus avautuu huomattavasti luonte-

telun kohteena koko 1920-luvun.

symbolisen taidesadun ja suomenkielisen nuorten-

vammin. Kivilaakso siteeraa satuja riittävästi eli an-

romaanin lajityypin luoja. Kirjailijantyön ohessa

taa niidenkin puhua puolestaan. Näin tulkintakehys

Anni Swan toimi opettajana, lehtinaisena ja kään-

saa mukavasti ilmaa. Tutkija toteaa itsekin, että hä-

täjänä. Hän suomensi ensimmäisenä Lewis Carrol-

nen näkemyksensä perustuu henkilökohtaisiin, pe-

lin nonsense-klassikon Liisa Ihmemaassa.

rusteltuihin valintoihin, ja tekstejä voi lukea myös

Seurasi kolmas kuolema:
täydellinen unohdus.

Kirjallisuudentutkija Sirpa Kivilaakson väitös-

toisin. Kivilaakson ympäristössä Veli ja sisar heijas-

Bengt Jangfeldtin elämäkertatutkimus Panokse-

kirja Lumometsän syli käsittelee Anni Swanin satu-

telee luonnon tasapainon etsintää ja luontosuh-

na elämä päättyy mielenkiintoiseen arvioon Maja-

symboliikkaa ranskalaisen postmodernin feminis-

teen uudelleenarviointia, Marjaanan helmikruunu

kovskin »kolmesta kuolemasta». Ensimmäisen, itse-

tisen viitekehyksen valossa. Keskeiseksi teemaksi

on nuoren tytön poikkeuksellinen kehityskertomus.

murhan jälkeisen kuoleman jälkeen seuraa nopeasti

kohoaa naistaiteilijan kehityskaari. Yltäkylläinen

Tyttö ja kuolema paljastaa äidin ja tyttären ristiriito-

toinen: Lili Brikin Stalin-kirjeestä alkanut sensuuri-

luontokuvaus, tyttösankaruus, myyttinen satumet-

ja ja Aaltojen salaisuudessa käydään läpi naiseuden

vaihe, jolloin lyyrikko-Majakovski muokataan, »ta-

sä ja aistimusvoimainen kukkaiskieli voidaan tulki-

uusiutuminen metamorfoosien avulla. Lumolinna

petaan» Neuvostoliiton Agit Prop -runoilijaksi.

ta modernismin kynnyksellä paikkaansa etsivänä ja

avaa satusilmät naistaiteilijuuteen.

Kolmas kuolema on tuoreempaa tekoa. Kun Neu-

perinteisiä rooleja murtavana naiskirjoituksena.

Ajoittaisesta liiallisen akateemisuuden painolastista ja kielellisestä kangertelusta huolimatta

vostoliitto romahti, vallankumouksen Suuri Runoilija menetti kaiken virallisen auktoriteettinsa.

Kivilaakson omaperäisen tutkimuksen tavoitteet

Kivilaakson Lumometsä vakuuttaa ja ottaa lopulta

Vladimir Majakovskin pakkoluennalla kouluissa oli

ovat varsin kokonaisvaltaisia ja kunnianhimoisia.

syliinsä. Ennen kaikkea se tuo esiin kirjailijan. Tari-

kyllästetty liian monta sukupolvea. Vuoden 1991 jäl-

Hän on rajannut aineistonsa lähinnä vuosina 1896–

nassa kultasirkasta kuvataan terälehtensä avannut

keen hänet samastettiin epäonnistuneeseen systee-

1923 ilmestyneisiin satukokoelmiin, joita täyden-

lumivalkoinen ja sulotuoksuinen kukka, josta kehit-

miin. Seurasi kolmas kuolema: täydellinen unohdus.

tävät ja taustoittavat kirjailijan muut teokset ja

tyy mehevä, kaunis, purppuranpunainen hedelmä.

Majakovski katosi niin koulujen opetusohjelmista

kirjeet. Swanin tuotanto asetetaan kiinnostavas-

Anni Swanin tarjoamista hedelmistä voivat nauttia

kuin venäläisten kirjakauppojen hyllyiltä.

ti laajempaan kehykseensä, Suomalaisen taiteen

nykypäivänkin lukijat.

kultakauteen, johon kuului runsaasti mytologisia
Pentti Stranius

vaikutteita ja taiteiden välisen symbolikielen etsintää. Tästä traditionaalisesta kaikupohjasta kohoaa
Swanin omin ääni, uraauurtava naisasiakysymysten pohdinta, joka saa myös ekokriittisiä ja laajem-

Satu Virtanen

kirja-arviot
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uudelleen filosofian kaanonin. Filosofiakaan ei ole
medioista vapaata henkien dialogia, vaan kirjallista
ilmaisua suosiva ja sen ehtoja noudattava perinne.
Kumpikaan avautuvista suunnista ei ole mitenkään uusi, mutta medioiden merkityksen kasvaessa
niitä on alettu tuoda mediafilosofian keskustelupöytään. Parhaimmillaan keskinäinen kaksinpuhelu
luo osapuolille paineen keskustella niistä ehdoista,
joille se rakentuu.

Mediat filosofisen pohdinnan
kohteena ja välineinä

In medias res on käsittääkseni ensimmäisiä media-

Vasemmisto ja palkkatyön pyhyys

filosofiaa suomalaiselle yleisölle tutuksi tekeviä

General Intellect (2008): Vasemmisto etsii työtä.

In medias res (2008): Hakuja mediafilosofiaan. Toim.

artikkelikokoelmia. Suunnan avaaminen on tietys-

Like. 292 sivua.

Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka, Pasi Väliaho. Eetos.

ti sinänsä hienoa, mutta teos kärsii harmillisesti

276 sivua.

muutamasta rasittavasta piirteestä, jotka karsivat

Herja Vasemmistoliitosta taistolaisten perinnepuo-

sen arvoa johdatuksena. Erityisesti teokseen tutus-

lueena ei taida olla täysin tuulesta temmattu. Se

Informaatiotekniikan ja innovaatioiden vapautta-

tuttavat artikkelit lähestyvät mediafilosofiaa aka-

ensivaikutelma syntyy osuuskunta General Intel-

vaa voimaa odottavaa kansakuntaa luulisi medioi-

teemisen nimilistan ja turhan konstikkaan tyylin

lectin Vasemmisto etsii työtä -kirjasta. Tosin osansa

den kiinnostavan. Eri viestinten teknologiset edis-

läpi. Johdantoa seuraava kartoituskin on puiseva

kritiikistä saavat myös vihreät, sosiaalidemokraatit

tysaskeleet ja sovellutukset kasvavat jatkuvasti,

listaus eri maiden mediafilosofioihin vaikuttaneista

ja ammattiyhdistysliike. Ongelma on tiivistetysti

mutta filosofisia tekstejä itse muuttuvien medioi-

filosofeista vailla dynaamista ongelmanasettelua.

siinä, että vasemmisto on määritellyt työn vakitui-

den vaikutuksesta ihmiskokemukseen ei ole ollut

Pari seuraavaa artikkelia kärsivät tilanpuutteen li-

seksi palkkatyöksi ja unohtanut ne, joilla sellaista ei

suomeksi saatavissa ylijäämäksi asti.

säksi teoreettisesta paperinmausta, joka jättänee

syystä tai toisesta ole.

In medias res: hakuja mediafilosofiaan täyttää
osaltaan tätä puutetta. Teos pysähtyy pohtimaan

valaisematta tavalliselle lukijalle niissä käsitellyt
taideteokset.

Työn luonne on muuttunut fordistisesta liukuhihnatuotannosta tietokapitalismiksi, jossa työn

medioiden ja niiden vastaanottajien välistä suh-

Oikeastaan vasta teoksen seitsemännessä artik-

ja vapaa-ajan välinen ero on hämärtynyt ja työn-

detta. Se jakaa osittaisten poliittisten ja kriittisten

kelissa Jukka Sihvonen selventää esimerkeillä ja kä-

tekijän persoonasta on tullut merkittävä osa työ-

päämäärien lisäksi myös strategian feministisen ja

sitteitä kansantajuistamalla teoksessa jo moneen

panosta. Ammattiyhdistysliike tai itseään vasem-

postkolonialistisen tutkimuksen kanssa. Samoin

kertaan lainattua Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin

mistolaisina pitävät puolueet eivät ole kuitenkaan

kuin edellä mainituissa, myöskään mediafilosofias-

filosofiaa. Ansiokkaasti polkuja akateemisen piirin

kyenneet vastaamaan näiden muutosten tuomiin

sa viestintä ei ole yksinkertaista kommunikaatiota.

ulkopuolelle avaavat myös Mika Elo ja Olli-Jukka Jo-

haasteisiin. Työntekijöiden sijaan on puolustettu

kisaari, joiden hallittu ja lukijasta huolehtiva tyyli

työpaikkoja.

Filosofiakaan ei ole
medioista vapaata
henkien dialogia.

tukee sisällön omaksumista.
General Intellect -osuuskunnan takana on samoja
Ei ole mitenkään yllättävää tai paheksuttavaa, et-

henkilöitä, jotka ovat toimittaneet muun muas-

tä laajaa aihetta haarukoiva In medias res tuntuu

sa Polemos-kirjasarjaa ja Megafoni-verkkolehteä.

hyvin hajanaiselta. Suomalaiselta yleisöltä kun

Osuuskunnan nimi viittaa Marxin yleisälyn käsit-

Siinä missä esimerkiksi feministinen tutkimus saat-

puuttuvat sekä tiettyjä medioita (erityisesti eloku-

teeseen, tietopääomaan, joka on yhteiskunnan kes-

taisi paljastaa teoksen takana piilevät sukupuolit-

va) käsittelevä perinne että riittävä perustuntemus

kiössä. Verkkosivuillaan General Intellect esittelee

tavat normit, mediafilosofinen tarkastelu kiinnittäi-

laajasti näidenkin kirjoittajien taustalla vaikuttavis-

itsensä hybridiorganisaatioksi, jonka pyrkimyksenä

si huomionsa siihen, miten ja millä ehdoin mediat

ta ajattelijoista. Jos In medias res kuitenkin edes he-

on yhteistyön avulla kehittää kriittistä ja itsenäistä

huomaamatta muokkaavat inhimillistä kokemusta

rättelee ajattelun ja todellisuuden hahmottamisen

ajattelua. Osuuskunnan logo onkin yhdistelmä aivo-

ja ajattelua. Malliesimerkki mediafilosofisesta ot-

välineiden tarkasteluun, on se helposti ansainnut

ja ja mustekalaa, jonka lonkerot työntyvät ympäri

teesta on Walter Benjaminin klassikkoessee taide-

kiitoksensa.

yhteiskuntaa.

Petri Rautiainen

Pamfletissa vasemmiston ongelmallinen suhde työ-

teoksesta mekaanisen jäljentämisen aikakaudella.
Teos avautuukin kahteen suuntaan: toisaalta
mediafilosofia mahdollistaa edellä mainitun kaltai-

väen uusiin tarpeisiin tuodaan esille monesta nä-

sen medioiden filosofisemman tarkastelun, toisaal-

kökulmasta. Asioita tarkastellaan esimerkiksi siir-

ta medioiden vaikutuksen tiedostava lukutapa avaa

tolaisuuden ja sukupuolen kannalta. Avainsana on
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Tavalliset jäsenet ovat
sukupolven »unohdettu
enemmistö».

vapaus – niin työn, liikkuvuuden kuin tiedonsaannin suhteen.
General Intellectin mukaan uusliberalismin kritiikki ei saisi pohjautua sille mustavalkoiselle ajatukselle, että markkinatalous on paha ja taloutta
kontrolloiva valtio hyvä. Vasemmiston tulisi vaatia

eliittinä, joka on lopulta leimannut koko suuret

talouden sääntelyn sijaan enemmän vapautta yk-

ikäluokat. Toisaalta radikaalien mannheimilaisena

silöille. Prekaarius itsessään ei ole ongelma, jos on

vastakohtana hahmottuvat anti-kuusikymmenlu-

olemassa mahdollisuus kieltäytyä työstä, joka ei ole

kulaiset, joiden sukupolvitietoisuutta hallitsee ra-

tyydyttävää henkisesti tai taloudellisesti.
Tämän mahdollistaisi vastikkeeton perustulo.

Suurten ikäluokkien monet kasvot

dikalismista irrottautuminen ja 1950-luvun kurin ja
järjestyksen kunnioittaminen.

Useimmat perustulomallit saavat kuitenkin Gene-

Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina

ral Intellectiltä risuja. Niiden vikana on palkkatyön

(2008). Toim. Semi Purhonen, Tommi Hoikkala

riaa vastaan ovat sekä epäpoliittinen eliitti että

ulkopuolella olevan elämän tuomitseminen toimet-

ja J. P. Roos. Gaudeamus. 319 sivua.

sukupolven tavalliset jäsenet. Radikalismin sijaan

tomaksi ja tuottamattomaksi. Pahimmillaan niissä

Sen sijaan koko Mannheimin formuloimaa teo-

näiden ikäluokkien kokemusta hallitsevat työnte-

suhtaudutaan holhoavasti työtä tekemättömiin ih-

Suuret ikäluokat on nähty usein murrosajan su-

ko ja pärjääminen tai menestyminen. Tavalliset jä-

misiin tai leimataan heidät elämäntapahipeiksi, jot-

kupolvena, joka ravisti suomalaisen yhteiskunnan

senet ovat sukupolven »unohdettu enemmistö»,

ka haluavat pitää hauskaa valtion kustannuksella.

perimmäisiä arvoja. Uusi sukupolviteos romuttaa

jonka tarinat massasukupolven äänenä nousevat

yleistyksen tuomalla radikaalikertomusten rinnal-

kirjan keskiöön.

Vasemmisto etsii työtä on tervetullut näpäytys, jon-

le ikäluokkien tavallisten jäsenten selviämiskerto-

ka toivoisi herättelevän vasemmistovaikuttajia.

mukset.

Uutuuttaan tämä sukupolviteos ei kiillä, varsinkaan

Vastikkeeton perustulo on kannatettava idea: se

Kuusikymmenluvun radikalismia käsitellyt tut-

kun osa teksteistä on jo julkaistu muualla lähes sel-

purkaisi turhauttavaa byrokratiaa ja kenties kult-

kimus on hyödyntänyt viimeisen parin vuosikym-

laisenaan ja tutkijoiden hyödyntämä elämäkerta-

tuuria, jossa inhimillinen arvokkuus on riippuvainen

menen aikana usein sukupolvinäkökulmaa. Tämä

aineisto on kerätty 10 vuotta sitten. Kirjoittajat

on johtanut räikeimmillään tilanteeseen, jossa toi-

sivuuttavat ilman tunnontuskia esimerkiksi suku-

mijaksi hahmotetaan hieman epämääräisesti ajan

polvien ja sukupolvitietoisuuden historiallisen ulot-

hengen mobilisoima 1960-lukulaisten sukupolvi.

tuvuuden, eivätkä problematisoi elämäkerta-aineis-

Muuttuiko mikään
karnevaalien jälkeen?

Toisinaan tämä sukupolvi on jopa samastettu

tonsa aikasidonnaisuutta.

ansiotyöstä. Se myös takaisi kaikille tasapuolisen

suuriin ikäluokkiin eli vuosina 1945–1950 syntynei-

Toisaalta Purhonen hyökkää myös populaareja

mahdollisuuden kohtuulliseen toimeentuloon.

siin nuoriin. Juuri tätä samastamista uusin sukupol-

sukupolviyleistyksiä, kuten Paavo Arhinmäen Pu-

Argumentointi vastikkeettoman perustulon puo-

viteos Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluok-

navihreä sukupolvi -kirjaa, vastaan. Tässä hän jättää

lesta jää kuitenkin puolitiehen. Näin on erityisesti

kien tarina lähtee purkamaan suurten ikäluokkien

mahdollisesti tahallaan huomioimatta, että puhu-

sen suhteen, kuinka perustulo rahoitetaan. Yhteis-

kertomusten kautta.

ja voi poliittisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi

kuntatulon luominen tyhjästä (ex nihilo) ei vakuuta.

Kirjan toimittajat Semi Purhonen, Tommi Hoik-

puhua sukupolvesta jonkin tietyn tradition sisällä.

Myös EuroMayDayn, Kuokkavieraiden tai Reclaim

kala ja J. P. Roos lähestyvät kysymystä ensisijai-

Arhinmäen kun voi tulkita puhuvan vasemmistotra-

the Cityn kaltaisiin liikkeisiin olisi kenties voinut

sesti sukupolvitietoisuudesta käsin hyödyntäen

dition sisältä kumpuavasta uudesta punavihreästä

suhtautua hieman kriittisemmin, varsinkin kun kri-

monipuolista elämäkerta-aineistoa. Aineiston pe-

sukupolvesta, ei niinkään massasukupolvesta.

tiikkiä jaetaan auliisti monille muille tahoille.

rusteella he jakavat suuret ikäluokat neljään perus-

Puutteistaan huolimatta teos toimii hyvänä

Sen sijaan että hehkutetaan, kuinka näissä kar-

tyyppiin: 60-lukulaisiin, anti-60-lukulaisiin, epäpo-

muistutuksena juuri sukupolvien, tässä tapaukses-

nevaaleissa luodaan uusia subjektiviteetteja, voisi

liittiseen eliittiin ja sukupolven tavallisiin jäseniin.

sa suurten ikäluokkien, monikasvoisuudesta. Koko-

kysyä, saako subjektiviteetilla vatsansa täyteen. Tai

Kirjan keskiössä on sosiologi Karl Mannheimin

nainen sukupolvi ei typisty populaariesitysten kari-

muuttuiko mikään karnevaalien jälkeen? General

jo 1920-luvulla hahmottelema käsitys sukupolvesta

katyyriksi, mutta myöskään pelkkä moninaisuus ei

Intellectin ajatukset on helppo leimata idealismiksi.

luokan kaltaisena ryhmänä. Mannheimin mukaan

kaada jonkin tietyn sukupolvifraktion historiallista

Kuitenkin se, mikä tänään on idealismia, voi olla jo

sukupolvea sitoo kolme päällekkäistä tasoa: saman-

merkittävyyttä.

huomenna – toivottavasti – todellisuutta.

ikäisyys, yhteinen kokemusmaailma ja sen synnyttämät sukupolviliikkeet.

Katja Nissinen

Kirjoittajat pitävät 60-lukulaisten tarinaa mannheimilaisena perustyyppinä, nuorisoradikalismin

Olli Seuri

lehtiverkko

Teksti jouni avelin
Kuvitus Aleksi jalonen
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Kirjailijan ja lääkärin takit ja pakit
Kuten tunnettua, kirjailijalla on lupa läikyttää. Häneltä ei odoteta
samaa käytöstä kuin aikuisilta. Ymmärrämme siis paremmin kuin
hyvin, kun 36-vuotias kirjailija kertoo, että hänen on jo aika miettiä, mitä elämältään haluaa. Taiteilijan on pakko hypätä suoraan
lapsesta ikäihmiseksi, viattomuuden ajasta luopumisen hetkeen.
Muuten hän juuttuu R-kioskin lottojonoon asiaa edes huomaa-

”Taiteilijan on pakko
hypätä suoraan lapsesta
ikäihmiseksi.”

matta.
Tämän syksyn Sammakon Sanomissa Riku Korhonen paaluttaa

Ei siis ihme, jos olemme ymmällämme. Ellei raha ratkaise, mikä

tekemisiään ja sanomisiaan Kalle Lintusen haastattelussa. Lääkäri-

on hyvää, huonoa tai pahaa, mikä sitten? Missä viisasten kivi, tai

romaani on jo taakse jätettyä elämää. Sen ajattelu herättää Korho-

kenellä? Vikmaninkin mukaan on »trivialisoivaa» puhua elokuvista

sessa »lähinnä tuskaa ja häpeää». Romaanista tuli vähän risuja ja

»hyvinä» tai »huonoina». Sen sijaan meidän pitäisi kysyä, ovatko

paljon ruusuja, pikemminkin täkkiin kuin takkiin. Pornoilu jää tällä

ne »kiinnostavia». Entä missä »kiinnostavat» elokuvat luuraavat?

erää tähän. Tekeillä olevaa romaaniaan Hyvästi tytöt hän kuvaa sen-

Siellä syy, missä syyhy. »Sen kriteerin kaikki tästäkin numerosta

timentaaliseksi, humoristiseksi, absurdiksi, lyyriseksi ja maalaile-

löytyvät elokuvat taatusti täyttävät», vinkkaa Vikman ja nakkaa

vaksi – siis vastakohdaksi Lääkäriromaanille, joka ehdittiinkin jo

naamariinsa kourallisen popcorneja.

nostaa kolmekymppisten sukupolviromaaniksi.
»36-vuotiaana ymmärsin, että elämäni tyttöjen kanssa oli päättymässä. Kun he ennen katsoivat kasvojani, nyt he alkoivat näh-

P. S. »Miltä nyt tuntuu?» Vaalivalvojaisten

dä lävitseni. Ja vaistosivat minun olevan muutoksesta kauhuissa-

Ison Pajan »hermokeskus» piti kutinsa.

ni.» Tässä Sammakon Sanomien puffissa Hyvästi tyttöjä kutsutaan

»Jutta Urpilainen, millaisin mielin odo-

»kunnianosoitukseksi tytöille», joten tytöt saavat kuulla kunnian-

tatte vaalitulosta?» »Miten luulette

sa vasta kadotessaan kirjailijan elämästä. Hyvästi ja hyväksi.

tuon koiranilman vaikuttavan?» »Ti-

Rivoilun ja tyttöjen lisäksi Korhonen on jättänyt myös viinan, jo-

mo Soini, uskotteko saaneenne ää-

ta kului Lääkäriromaania kirjoitettaessa enemmän kuin laki määrää

nestäjänne liikkeelle tuossa säässä?»

ja asetus säätää: »En varmaan saa koskaan myyntituloista takaisin

Uskotteko sitä ja luuletteko tätä…

sitä rahaa, jonka käytin alkoholiin kirjoittaessani.» Hänen tulevai-

Mikael Jungner ja YLE:n hallintoneu-

suudensuunnitelmiaan hallitseekin nyt kirjoittaminen, mikä sopii

vosto, nyt vinkistä vaari: ulkoistakaa

erityisen hyvin juuri kirjailijalle.

tai sisäistäkää politiikan toimituksen

Erityiskiitokset Kalle Lintuselle siitä, ettei jutussa mainittu kertaakaan kansalliskirjailija Anna-Leena Härköstä (joten se tuli sitten tässä).

Hyvän ja huonon tuolla puolen?

hommat urheilutoimitukselle, oman toimen ohella. Selvää säästöä eikä kukaan
huomaa eroa…

Monia vaan ei kaikkia lienee kiusannut hyvän ja huonon elokuvan
määritteleminen. Episodissa (9/08) päätoimittaja Jouni Vikman tuskittelee asiaa ja aprikoi, oliko alle 100 miljoonan dollarin lipputuloihin jämähtänyt Hellboy II: Kultainen armeija huono elokuva, koska
Yön ritari päihitti sen kassavirtoina. Ei, toteaa Vikman. Hellboyn pää
pysyi »ylväästi pinnalla kassatuloista riippumatta». Entäpä sitten
Kuningattaren sisar, joka oli tulvillaan »pullottavia kalukukkaroita»
ja »pamppailevia povia»? Tulot hyytyivät 27 miljoonaan taalaan,
vaikka leffa osoittautuikin »onnistuneen saippuaoopperan ohella
hyviä näyttelijöitä kuhisevaksi, käsikirjoitusvetoiseksi ja kiehtovaksi draamaksi».

Jouni Avelin on
uusturkulainen
ilonpilaaja ja
Kulttuurivihkojen
toimittaja.
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soikkeli

Teksti markku soikkeli
Kuvitus Aleksi jalonen

Välttämättömien
valheiden valtakunta
Meitä ympäröivä valheiden määrä on vakio. Vaikka elämme virtuaaliharrasteiden maailmassa, käsityksemme »todellisuudesta» ei
vaadi sen enempää eikä vähempää korjaamista kuin aiemmillakaan
vuosisadoilla. »Elämän valhe», josta voisi herätä yhtä äkkinäisesti
kuin romaanihenkilö, sopii paremmin teini-iän maailmantuskaan
kuin vakaviin pöytäkeskusteluihin.
Mutta valehtelu sinänsä on kokenut rappion, kuten Oscar Wilde
ennusti jo 1800-luvun lopulla samannimisessä esseessään. Valehtelun rappio näkyy siinä, miten valheiden ammattimainen käyttö ja

Valehtelun rappio kävi ilmi
viimeistään kesäkuussa
2008, kun pääministeri
Matti Vanhanen loi uuden
synonyymin valheelle.

siihen kouluttautuminen lisääntyvät paitsi poliitikkojen myös byrokratian piirissä.
Eivätkä moiset potilaat ole täysin väärässä. Heille on valehdeltu,
Valehtelun rappio kävi ilmi viimeistään kesäkuussa 2008, kun

jos kohta kellokorttiduunin pakottamana.

pääministeri Matti Vanhanen loi uuden synonyymin valheelle. Jäätyään kiinni ristiriitaisista selityksistä kesän edellä puhjenneessa

Valhe on tekona enemmän kuin pelkkä retorinen temppu kotiylei-

vaalirahajupakassa, pääministeri selitti tehneensä median edessä

sön huvittamiseksi. Kansalaisilla ja meitä edustavalla medialla on

»kategorisen ylitulkinnan».

syytä hermostua siinä vaiheessa, kun olemme olettaneet poliitikon

Vanhasen valitsema kiertoilmaisu perustui oletukselle, että

turvautuneen hallintokielen myyttiin ja se osoittautuukin pie-

asiantuntijayhteiskunnassa median ja asiantuntijan kohtaaminen

neksi valkoiseksi valheeksi, jota poliitikko tarvitsee omien

voi aina johtaa ylitulkintaan. Asiantuntija kuvittelee toimittajan

jälkiensä peittelyyn.

käsittelevän aihetta yleisemmällä tasolla kuin mitä tämä on tar-

Siksi myös Vanhasen retoriset kiertelyt herättivät

koittanut. Näin esimerkiksi pääministerin oli mahdollista kuvitella

niin paljon pahaa verta vaalirahaskandaalin yhtey-

toimittajan kysyneen, kannattaako ministeri pimeää vaalirahoitus-

dessä.

ta, kun toimittaja itse asiassa olikin tiedustellut vaalirahan ohjaamisesta naapuripuolueen kivalle blondille.

Olisi sinänsä hyväksyttävää, että pääministeri
jättäisi kertomatta koko totuuden vaalirahan alku-

Matti Vanhasen puolustukseksi täytyy kuitenkin todeta, että

perästä, ja vastaisi median tai opposition kysymyk-

kategorinen ylitulkinta on maan tapa eikä mikään mytomaanikon

siin hallintokielen myyteillä (»Asiaa tutkitaan ja ryh-

helmasynti. Kategorista ylitulkintaa voidaan havainnollistaa sillä

dytään tarpeellisiin toimenpiteisiin»). Mutta näiden

miten lääketiede toimii nykypäivänä. Asiantuntijoiden yhteiskun-

myyttien takaa media sitten paljastikin Vanhasen hen-

nassahan se perustuu tulkintojen nopeudelle eikä laadulle.

kilökohtaisia lehmänkauppoja eikä pelkästään vallitsevak-

Kategorisen ylitulkinnan praktiikka toimii siis siten, että lääkäri
pystyy asiakkaalle varatussa ajassa luokittelemaan potilaan oireet
todennäköisimmän diagnoosin mukaisesti. Jos esimerkiksi potilaan
oire X liittyy 80 prosentin todennäköisyydellä sairauteen Y, niin

si käytännöksi muuttuneen korruption.
Tämä oli kestämätöntä – ja olisi voinut johtaa syksyn kunnallisvaaleissa aitoihin muutoksiin.
Mutta sitten tulikin Kauhajoen joukkosurma ja

enemmistö tällaisista asiakkaista on vakuuttunut asiantuntijan

pankkien luottokriisi, ja kun todellisuuteen oli tul-

määräämästä reseptistä ja hoitomuodosta. Mikäli hoito ei tepsi ja

lut näin repivä kuilu, niin sen päälle nähtiin vielä

potilas joutuu turvautumaan erikoislääkäriin, tämä valitsee puoles-

miten rauhanbisnestä tekevä presidentti sai No-

taan seuraavaksi todennäköisimmän selityksen Z oireelle X. Sekin

bel-palkinnon.

tulkinta voi hoitaa enemmistön asiakkaista.
Mutta ne potilaat joiden sairaus onkin jotain muuta kuin Y tai Z

Valheista tuntuu nyt turhalta paasata. Jäljellä
ei ole enää arkitodellisuutta, josta niitä torjua.

ja joilla kuitenkin on oire X, ovat erittäin hämmästyneitä molempien lääkäreiden kategorisista ylitulkinnoista, mikäli ylipäänsä ovat
hengissä. Heillä on aihetta kritisoida lääkärin auktoriteettia ja syytä kyseenalaistaa yhteiskunta, jossa puhutaan vain Y:stä ja Z:sta.

Markku Soikkeli on tamperelainen
kriitikko ja kirjailija.

VastaVirtaan -pamfletti

Uusi pamfletti haastaa käsitykset politiikan ja kapitalismin
vaihtoehdottomuudesta.
• Kirjoittajina Seppo Ruotsalainen, Marko Korvela, Pertti
Multanen, Maija Hakanen, Erkki Susi, Camilla Kantola, Jari
Heinonen, Olli Savela, Arto Viitaniemi, Arjo Suonperä,
Juha-Pekka Väisänen, Lena Huldén, Emmi Tuomi ja Yrjö
Hakanen. 160 sivua.
• Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy
• Hinta Tiedonantajan kautta 15 euroa (+postimaksu)

Kolme Kirjainta
sKp:n yhdeksän vuosikymmentä

Tässä kirjassa SKP:n historiasta kertovat kommunistit itse. Lähes
50 puheenvuoroa, runoja ja noin 220 valokuvaa 90 vuoden
varrelta.
• Toimittaneet Yrjö Hakanen ja Emmi Tuomi. Kuvatoimittaja
Veikko Koivusalo. 256 sivua. Kustannusyhtiö TA-Tieto Oy.
• Hinta Tiedonantajan kautta 25 euroa (+postikulut).
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