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Ohjuspuolustus vaarantaa tasapainon
Tällä kertaa sekä
Yhdysvallat että
Venäjä näyttävät
uskovan uusimman
ohjuspuolustusjärjestelmän
toimivuuteen.

sin turvallista. Tietenkin eurooppalaiset liittolaiset olisivat voineet
kärsiä pahoin.
Neuvostoliitolta kesti 1970-luvulle asti saavuttaa tasavertaisuus
ydinasekilvassa. Silti eräitä kylmän sodan »kohokohtia» oli Kuuban
kriisi, jossa Neuvostoliitto yritti tuoda ydinaseensa iskuetäisyydelle Yhdysvalloista. Tässä vaiheesssa Neuvostoliitto oli vielä surkeasti
jäljessä Yhdysvaltoja ydinase- ja ohjuskilvassa, mutta pelkkä uhka
Neuvostoliiton aseiden tuomisesta Yhdysvaltojen kantamalle riitti
lähes aiheuttamaan kolmannen maailmansodan.
Tasapainoisemman kylmän sodan peloteopeissa oli kaksi perustekijää: Ensinnäkään kukaan ei aloita ydinsotaa, jos molempien puolien täydellinen tuho on varma. Toinen tasapainottava tekijä oli ydinasevaltojen voimatasapaino maailmanpolitiikassa.
Jos Yhdysvallat todella on perustamassa toimivaa ohjuspuolustusjärjestelmää, on aika ilmeistä, että molemminpuolisen tuhon
mahdollisuus kumoutuu.
Kylmän sodan aikanakin ohjuspuolustusjärjestelmiä rakennettiin, mutta niitä rajoittavan ABM-sopimuksen puitteissa, eikä järjestelmien toimivuuteen uskottu.
Tällä kertaa sekä Yhdysvallat että Venäjä näyttävät uskovan
uusimman ohjuspuolustusjärjestelmän toimivuuteen. Venäjän ei
kannattaisi ottaa toimimatonta järjestelmää vakavasti, eikä Yhdysvaltojen kannattaisi nokittaa hyödyttömällä järjestelmällä. Olisiko niin, että ohjuspuolustusjärjestelmät eivät toimineet kylmän
sodan aikaan, mutta teknologia on kehittynyt niin paljon, että tänään ne saattavat toimia?
Samaan aikaan toinenkin kylmän sodan aikaisista kylmän rauhan
perustekijöistä on kumottu. Minkäänlaista voimatasapainoa ei
ole. Venäjä on tilanteessa, jossa se on melko vihamielisten maiden
piirittämä ja sen ainoa valttikortti, ydinase, ollaan ehkä nopeasti

Jokin viime aikojen tapahtumissa on saanut minut ajattelemaan

neutralisoimassa.

hyvin vakavasti vanhaa kunnon »Duck and Cover» (»kumarru ja suo-

Ydinaseiden käytön rationaalisuutta laskettiin kylmän sodan

jaudu») -harjoitusta. Jotain hyvin mätää tai jopa radioaktiivista lei-

aikaan vangin dilemman avulla: Jos laukaisen, sinäkin laukaiset ja

jailee itäisen Euroopan yllä.

molemmat häviävät täydellisesti. Molempien voitto on olla laukai-

Kylmän sodan aikainen kauhun tasapaino perustui taattuun mo-

sematta.

lemminpuoliseen tuhoon. Jos lähetät ydinaseesi vihollisen suun-

Jos kuitenkin toisen puolen laukaisu neutraloidaan kokonaan,

taan, voit olla varma siitä, että ydinaseet lentävät myös omaan

vangin dilemman uusi ratkaisu voi pahimmillaan olla: jos laukaisen,

suuntaasi. Tulet häviämään joka tapauksessa. Siksi ydinsotaa ei

niin häviämme molemmat, mutta kohta en voi laukaista ollenkaan,

kannattanut aloittaa.

jolloin häviän yksin ja sinä voitat täydellisesti. Eli arsenaalia olisi

Todellisuudessa Yhdysvallat oli kylmän sodan alussa noin 20

käytettävä, kun pelote on vielä olemassa.

vuotta täysin ylivoimainen ydinasevarustelussa. Se ei silti käyttä-

Tällainen äärimmäinen skenaario tuskin toteutuu. Mahdollinen

nyt ydinasersenaaliaan Neuvostoliiton totaaliseen tuhoamiseen,

»toinen kylmä sota» lienee kuitenkin epävakaampi kuin ensimmäi-

vaikka tämä olisikin ollut Atlantin toiselta puolelta katsellen täy-

nen. Tutustu väestönsuojeluohjeisiin ja toivo parasta.

Kansi marko turunen

Artikkelit
14 Vanhanaikaista konseptia vastaan

35 Jasso jäi rannalle

Piraattipuolue puolustaa sananvapautta ja luovaa kierrätystä tiukkaa
tekijänoikeuslinjaa vastaan.

Suomalainen Kirjakauppa ei kelpuuttanut hyllyihinsä Jii Roikosen
Aamugirjaa.

16 Kupru, tiltu ja kumppanit

36 Sarjakuvien pienkustantajat

Kunnat ja kulttuuripolitiikka. Kunnallisvaaliehdokkaat vastaavat.

Haastattelussa sarjakuvan pienkustantamisen pioneerit Tommi Musturi ja Marko Turunen.

20 Flow ei lopu
Pienimuotoinen Flow kasvoi tänä vuonna oikeaksi festariksi.

40 Löytääkö kirja lukijan?

22 Sodankylän elokuvajuhlat

»Pienkustantajan tilanne näyttää vaikeutuvan entisestään», sanoo
Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi.

Jantso Jokelin heittäytyy elokuvamaratonille Sodankylän yöttömässä
yössä. Todellisuus ja elokuva ovat hetken yhtä.

42 Kestävän kulttuurin puolesta

26 Keho muistaa

Sanasato-kustantamo haluaa tarjota lukijoille laatukirjallisuutta - oli
se tuottoisaa tai ei. Haastattelussa kustannusjohtaja Erkki Kiviniemi.

Kärsämäen elämäntarinafestivaaleilla kilpailtiin tarinaniskennässä ja
pohdittiin tarinoiden merkitystä ihmiselle.

44 Sarjakuvan lapset ja vanhemmat

28 Kun tunteet eivät kohtaa

Ville Hänninen tarkastelee esseessään uusia kotimaisia sarjakuvia,
joita yhdistää vanhemmuuden teema.

Dramaturgi Maria Kilven palkittu näytelmä Harmin paikka käsittelee
isoäidin ja tyttärentyttären epäonnistuvaa kommunikaatiota.

47 Hyperreaalinen Amerikka

32 Näkymättömyys vaivaa pieniä

Jan Liesaho kokee ensimmäisen New York -aamunsa valjetessa voimakkaan tunteen ihmeen läsnäolosta Jean Baudrillardin tapaan.

Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho pohtii pienten
kustantamojen ongelmia ja mahdollisuuksia.

50 Varsovan tiellä

34 Ei pelkkää perinteistä

Martti Puukon matkaesseen ensimmäisessä osassa liikutaan Puolassa ja Baltiassa – paitsi paikassa, myös ajassa.

Tietoisuus kustantamisen eri muodoista on kasvamassa. Uudet toimintatavat nostavat esiin myös marginaalista kirjallisuutta.

60 Neljä pysähdystä
Valokuvaaja Katri Lassila säilöi Ruisrockin muotokuviksi.

Kaunokirjallisuus
64 lemonhead
Marko Turusen sarjakuva

68 parveke
Hannu Niklanderin novelli
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Teema

pienkustantamot
sivut 30–43

Resurssien vähyys on pienkustantajan
ongelma, mutta omaehtoisuus ja notkeus
valtteja. Kirjojen välitys lukijoille on tullut
hankalammaksi kirjakauppojen keskittyessä
yhä enemmän bestsellereihin. Toisaalta marginaalista kirjallisuutta on nyt mahdollista
saada esiin kustantamisen uusien muotojen
kautta, jotka pienentävät kustantajan riskiä.
Alan ihmiset pohtivat teemapaketissamme
pienkustantamisen nykytilaa ja näkymiä.

Tämän numeron tekijöitä
Mervi Hujanen

Marko Turunen

Rosa Rönkkö

Tekniikan lisensiaatti ja basisti, joka pitää
musiikista, auringosta ja ystävistä kohtuullisissa määrin nautittuna.

Lahdessa asuva kuvataiteilija ja kuvittaja.
Turunen lopetti sarjakuvien piirtämisen
opiskellessaan Turun Piirustuskoulussa,
mutta aloitti uudelleen valmistumisen
jälkeen huomattuaan, ettei hänellä ollut
varaa muuhun taiteelliseen toimintaan.
Turunen muodostaa yhdessä Annemari
Hietasen kanssa Daada-kollektiivin ytimen.

Helsinkiläinen estetiikan ja kirjallisuustieteen opiskelija, joka viettää paraikaa vaihtovuotta Pariisissa.

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

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

Satu Virtanen
Tamperelainen kirjoittaja, sadunkertoja ja
sovittelija.
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Teksti Jim Lobe
Kuva wikipedia

Iran voi hyötyä suurvaltojen kärhämästä
Iran saattaa ainakin lyhyellä tähtäimellä
saada merkittävää hyötyä Yhdysvaltojen
ja Venäjän välien kiristymisestä
Kaukasian kriisin vuoksi, asiantuntijat
arvioivat.

Iranin reaktiot Georgian kriisiin ovat olleet hillittyjä, vaikka jotkut oikeistotahot ovat kehottaneet
tukemaan Venäjää, sanoo Woodrow Wilson -keskuksen tutkija Farideh Farhi.
Iranin hallitus ja presidentti Mahmud Ahmadinejad ovat sen sijaan ilmaisseet tyytymättömyyttä
Venäjän toimiin ja varsinkin Abhasian ja Etelä-Ossetian itsensäisyyden tunnustamiseen, hän jatkaa.

Washington (Inter Press Service)

Varovaisuus johtuu Farhin mukaan siitä, että Ira-

Nykyoloissa Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin ennen

nilla on itselläänkin tyytymättömiä etnisiä vähem-

presidentti George W. Bushin kauden päättymistä

mistöjä.

»Iranilla voisi
olla merkittävä
rooli energian
kuljetusväylänä
Eurooppaan.»

tammikuussa käy koko ajan epätodennäköisem-

»Lisäksi Teheranin ulkopoliittinen johto ei pidä

mäksi. Vastaavasti Venäjä tuskin tukee YK:n turvalli-

Venäjää luotettavana kumppanina. Venäjä voi tu-

Iran on Turkin ohella joka tapauksessa voimak-

suusneuvostossa Yhdysvaltain ja Euroopan maiden

kea Irania ydinvoima-asioissa omien poliittisten

kain valtio alueella, jolla Yhdysvaltain liittolaisina

pyrkimystä kiristää Iranin pakotteita vastalauseek-

tai turvallisuusetujensa vuoksi, mutta se on myös

on Georgian kaltaisia heikkoja puskurivaltioita. Kyl-

si sille, että tämä jatkaa uraanin rikastusta.

käyttänyt Irania pelinappulana omissa Yhdysval-

män sodan aikana ja aina Iranin islamilaiseen vallan-

tain-suhteissaan», hän selittää.

kumoukseen 1979 Iran oli Washingtonin tärkein suo-

Kärhämä Venäjän kanssa on syrjäyttänyt Iranin
Yhdysvaltain hallinnon ja tiedotusvälineiden ulko-

»Iranilaiset pelaavat nyt ovelasti: he eivät ryntää

poliittisen asialistan kärjestä. Teheranin poliittinen

puolustamaan Venäjää, ellei Venäjä tule anelemaan

Lisäksi Iran on huomattava öljyn- ja kaasuntuot-

liikkumavara on kasvanut sekä lännen mahdollisena

heiltä apua, jolloin he voivat pyytää jotain vastalah-

taja. Sillä voisi olla merkittävä rooli myös Keski-Aasi-

liittolaisena Venäjää vastaan että Moskovan kump-

jaksi», tutkija järkeilee.

an ja Kaspianmeren alueen energian kuljetusväylä-

panina länttä vastaan.

Iran voi haluta monia asioita, kuten pitkään lyk-

javalli Persianlahden ja Neuvostoliiton välissä.

nä Eurooppaan, jolle riippuvuus Venäjästä käy yhä

»Kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, tarkoituksena

kääntyneen Busherin ydinlaitoksen valmistumisen

ei ollut vahvistaa Iranin asemaa alueella, mutta niin

nopeuttamista tai kehittynyttä ilmatorjunta-aseis-

huolestuttavammaksi.
Venäjähän on nyt osoittanut, että se pääsee hel-

kävi silti», Columbia-yliopiston Iranin-tuntija Gary

tusta, jollaista Syyria jo ehti pyytämään annettu-

posti käsiksi BTC-putkeen, joka on ainoa Venäjän ja

Sick huomauttaa.

aan tukensa Venäjän hyökkäykselle.

Iranin ulkopuolinen kanava kuljettaa öljyä länteen.

»Iranin vahvistaminen ei ollut myöskään Venäjän

Iran voisi myös toivoa täysjäsenyyttä Kiinan ja

Bakusta Tbilisin kautta Ceyhaniin kulkeva BTC

tarkoituksena sen iskiessä Georgiaan, mutta niin

Venäjän vetämässä Shanghain yhteistyöjärjestös-

tuo raakaöljyä Azerbaidzhanin öljykentiltä Turkin

voi tapahtua», hän jatkaa.

sä.

Välimeren rannikolle. Sieltä öljyn matka jatkuu
tankkereilla lähinnä Länsi-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
»Jos BTC ja Georgia eivät ole luotettavia energianlähteitä, Iran astuu vääjäämättä kuvaan», Minnesotan yliopiston Iran-tutkija William Beeman sanoo.
Hän muistuttaa, että Sveitsi teki maaliskuussa
Yhdysvaltain vastustuksesta huolimatta 25-vuotisen sopimuksen kaasuntoimituksista Iranin kanssa.
Iran on suututtanut isoja eurooppalaisia energiayhtiöitä – viimeksi ranskalaisen Totalin – kovilla ehdoillaan, mutta nykyinen kriisi voi saada ne harkitsemaan tilannetta uudelleen, Sick ennustaa.

Iran sijaitsee länsivaltojen öljy- ja kaasuintressien kannalta strategisesti tärkeässä paikassa
Persianlahden ja Kaspianmeren välissä.

Teksti Elias krohn

200 sanaa
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Vihreä ehdokas haastaa valtakoneiston
Vaikka Yhdysvaltojen presidentinvaalit ratkaistaan käytännössä John McCainin ja Barack Obaman
kesken, tarjolla on useita muitakin vaihtoehtoja.
Kiinnostavimpiin lukeutuu Vihreän puolueen ehdokas Cynthia McKinney. Entinen demokraattien

mystisesti kadonneista biljoonista dollareista.

tuus. Yhdysvaltojen koko nykyinen valtajärjestelmä,

Hän on kiinnittänyt huomiota myös World Tra-

sodista puhumattakaan, perustuu hänen mukaan-

de Centerin raunioissa työskennelleiden avustus-

sa valheille. Entisen puolueensa demokraattien

työntekijöiden myöhempiin terveysongelmiin, jot-

McKinney syyttää avustaneen presidentti Geor-

ka juontuvat myrkyllisestä pölystä.

ge W. Bushia kaappaamaan maan hallintaansa ja

kongressiedustaja Georgian osavaltiosta on profi-

luomaan »Yhdysvaltojen gulagin»: Abu Ghraibin ja

loitunut muun muassa syyskuun yhdennentoista

McKinney lupaa presidentiksi tullessaan paitsi lo-

terrori-iskujen virallisen selityksen epäilijänä. Hänen

pettaa Irakin ja Afganistanin miehitykset myös ve-

heinäkuinen valintansa Vihreiden ehdokkaaksi onkin

tää Yhdysvaltojen joukot ja tukikohdat pois kaikista

McKinney on Yhdysvaltojen ensimmäinen pre-

innostanut iskuja penkovan totuusliikkeen aktiiveja.

yli sadasta maasta, joissa niitä tällä hetkellä on.

sidenttiehdokas, joka on sekä musta että nainen.

Guantanamon.

Kongressiedustajana McKinney esitti kiusallisia

Hän vaatii kaikille kunnollista terveydenhuoltoa

Hänen varapresidenttiehdokkaansa on toimittaja

kysymyksiä puolustusministeri Donald Rumsfeldil-

ja koulutusta sekä työstä palkkaa, jolla tulee toi-

Rosa Clemente, joka tunnetaan myös hip hop -ak-

le jo vuonna 2002, jolloin skeptisyyttä virallista seli-

meen. Vasemmistohallitusten valtaannousua Ete-

tivistina.

tystä kohtaan suvaittiin tuskin senkään vertaa kuin

lä-Amerikassa hän pitää rohkaisevana esimerkkinä

nyt. Hän kysyi samana päivänä järjestetyistä ilma-

myös yhdysvaltalaisille.

sotaharjoituksista ja Pentagonista iskujen edellä
Toimitus tiedottaa

Lisäys Thoreau
-suomennoksiin
Kulttuurivihkojen viime numerossa (3/2008) listattiin filosofi Henry David Thoreaun suomennettuja
kirjoituksia. Listaa on syytä täydentää sillä tiedolla,
että Kulttuurivihkot julkaisi numerossaan 3/1984
Thoreaun esseen »Kansalaistottelemattomuuden
velvollisuudesta». Sen oli Kulttuurivihkoille lyhentäen suomentanut kirjailija Matti Rossi. Samassa
yhteydessä oli Rossin laatima artikkeli Thoreaun
toiminnasta ja ajattelusta.

Kustantaminen
aiheena studiossa
Kulttuurivihkojen keväällä käynnistynyt studio e keskusteluohjelmien sarja saa jatkoa, kun pienten kirjankustantamojen edustajia kokoontuu
Elias Krohnin vetämään paneelikeskusteluun.
Keskustelussa pohditaan tämän lehden teemaan
nivoutuen pienkustantamisen nykytilaa ja näkymiä
Suomessa.
Noin tunnin mittainen keskustelu on viimeistään
lokakuun puolivälissä ladattavissa Kulttuurivihkojen internet-sivulla: www.kulttuurivihkot.fi
Sivulta voi ladata myös aiemmat keskustelut,
jotka käsittelevät Kulttuurivihkojen historiaa ja eurooppalaisten suhdetta Yhdysvaltoihin. Uusliberalismia käsittelevä ohjelma tulee katsottavaksi lähiaikoina.

McKinneyn kampanjan keskeinen iskusana on toAIVOLOHKONLÄMMITIN

Cynthia McKinneyn kampanjasivut:
http://votetruth08.com/

8

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

200 sanaa

Teksti Minna Sumelius
Kuva Niko Humalisto

Kulttuuripääkaupungin
alakulttuurit slummiutuvat
teria, kuvataidetta, runonlausuntaa, nukketeatte-

Turun taidemuseo sai naapurikseen

ria ja musiikkia. Ketään ei pakotettu passiiviseen

slummin, kun taiteilijat protestoivat

rooliin; osallistumaan pääsi monenkirjavien työpa-

kaupungin kulttuuripolitiikkaa vastaan.

jojen kautta.
»Taideslummin päätarkoitus on symbolisella
mielenosoituksella näyttää, mihin Turku ajaa taiteilijansa», sanoo Alakulttuuripääkaupunki-projektin

Joukko turkulaisia taiteilijoita ja alakulttuuritoi-

tiedottaja Suvi Auvinen, joka itse on viettänyt Tai-

mijoita on ollut pitkään tyytymätön vuoden 2011

deslummi-tilassa myös yönsä tapahtumaviikolla.

Poliisi totesi
kiinteistölaitoksen
syytösten olevan
täysin tekaistuja.

Euroopan kulttuuripääkaupungin tapaan kohdella

»Kaupungin talous on kuralla, ja kulttuuri kär-

omaehtoisia taiteilijoitaan. Tämän vuoksi virallisen

sii ensimmäisenä. Kestävää kulttuuripolitiikkaa ei

tä, eivätkä sulkea taidetta laitoksiin», Auvinen huo-

kulttuuripääkaupunkiprojektin rinnalle on syntynyt

ole harjoitettu sen jälkeen, kun kaupungin tilalai-

mauttaa.

hanke nimeltä Turku Euroopan alakulttuuripääkau-

tos perustettiin 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen

Taideslummin tapahtumapaikka on tarkoituksel-

punki 2011. Yhtenä sen näkyvimmistä muodoista on

kaikkien kaupungin tilojen tarkoitus on ollut tuot-

la sijoitettu laitoksen, Turun Taidemuseon viereen.

ollut elokuun viimeisellä viikolla Puolalanpuiston

taa voittoa.»

Myös museonjohtaja Kari Immonen kävi paikalla –

vallannut Taideslummi.

antamassa tukensa. Näyttäisi siltä, että kaupungin

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin toista ker-

Taiteilijoiden omat yritykset ratkaista tilaongel-

hallinnon, erityisesti sen tilalaitoksen poliittisen

taa. Siellä esiteltiin laajalti itsenäistä taidetta: teat-

mansa eivät myöskään ole saaneet kaupungin hy-

tahdon puute on ainoa este sille, ettei omaehtoi-

väksyntää. Autonominen kulttuurikeskus Jokikatu

nen taide saa virallista tunnustusta laitostaiteen

häädettiin ensimmäisen kerran toukokuun 2008

rinnalla tulevan kulttuuripääkaupungin julkisuus-

lopussa tilalaitoksen johtaja Martti Kuitusen mää-

kuvassa.

räyksestä. Taideslummikaan ei ole saanut olla rauhassa.
»Ensimmäisenä vuotenaan 2007 tapahtumaa

tään tarvetta käyttää esimerkiksi vallattuja taloja

syytettiin ’puiston valtaamisesta’, vaikka järjestä-

työskentelytiloinamme, jos kaupunki myöntäisi

jillä oli lupa ja puisto on julkista tilaa», Auvinen ker-

meille sellaiset muualta», sanoo Auvinen.

too. Poliisi totesikin kiinteistölaitoksen syytösten
olevan täysin tekaistuja.
»Pahiten mättää se, että kaikki kaupungin kult-

»Yhteisyöstä voisi tulla hienokin juttu, vuotta
2011 ajatellen. Ainoa ehto meille on, että saamme
itse hallinnoida tilojamme.»

tuurimäärärahat jaetaan taidelaitoksille. Tämä ei

Alakulttuurihanke ei kuitenkaan aio luovuttaa,

uudista tulevaa kulttuuripääkaupunkia, jonka in-

vaikkei tukea kaupungilta heruisikaan. Suunnitteil-

novatiivisuutta virallisilla Turku 2011 -sivuilla mai-

la on muun muassa yhteistyötä toisen vuoden 2011

nostetaan.»

kulttuuripääkaupungin, Tallinnan kanssa.

Yleisö sen sijaan on ollut omaehtoisen toiminnan
puolella.
»Kaikki keinot on käytetty», toteaa Turku Euroopan
alakulttuuri-pääkaupunki 2011 -hankkeen tiedottaja Suvi Auvinen pyrkimyksestä dialogiin kaupungin kanssa.

»Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että toimisimme Turun kaupungin kanssa yhteistyössä, eikä mi-

»Taideslummin tapahtumissa on ollut paljon kaiken ikäisiä ihmisiä. On selvästi havaittavissa, että
ihmiset haluavat tehdä itse ja nauttia itse tehdys-

Alakulttuuripääkaupunkihanke:
www.turku2011.info
Kulttuuripääkaupunkihanke:
www.turku2011.fi

aitiopaikka

Kolmen virheen esitys

tehnyt useita arvostettuja näytelmiä, mutta Rock ’n’

Tom Stoppard: Rock ’n’ roll.

roll lienee kirjoittajansa huonoin työ. Miksi tätä ei ole

Helsingin kaupunginteatteri.

kaupunginteatterissa käsitetty ja tilattu vaikkapa

Suomennos Kersti Juva. Ohjaus Kari Rentola. Lavastus
Pekka Korpiniitty. Puvut Elina Kolehmainen. Valosuunnittelu Juhani Leppänen. Äänisuunnittelu Mauri Siirala.
Rooleissa Rauno Ahonen, Kari Heiskanen, Heidi Herala,
Sami Hokkanen, Vuokko Hovatta, Santeri Kinnunen, Jouko Klemettilä, Pertti Koivula, Vappu Nalbantoglu, Sanna
Saarijärvi, Anna-Maija Tuokko.
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suomalaiskirjailijalta näytelmää merkkivuodeksi?
Rock ’n’ rollin miljöinä ovat Praha ja Cambridge,
keskiössä Cambridgen yliopiston marxilaisen filosofian professori Max (Kari Heiskanen) ja siellä opiskellut tšekki Jan (Santeri Kinnunen). Dialogi on niin
puisevaa ja ohjaus fokusoimatonta, että juonen

Helsingin kaupunginteatterin Rock ’n’ roll -näytelmää hallitsee kolme virhettä:

seuraaminen käy katsojalta ylivoimaiseksi.
Paradoksaalista on, että esityksessä on tavatto-

1) Tom Stoppard on kirjoittanut huonoimman

man hyvät näyttelijät, jotka hiki päässä (ja turhaan)

näytelmänsä. 2) Tuo teksti on valittu Helsingin kau-

yrittävät saada tekstiä elämään. Eritoten Santeri

punginteatterin ohjelmistoon. 3) Surkea teksti on

Kinnunen ja Jouko Klemettilä tekevät epäkiitollisis-

ohjattu lepsusti.

sa oloissa vaikuttavaa työtä.

Tšekkoslovakian miehityksestä on kulunut 40
vuotta, mikä selittää innon haalia noita surullisia ta-

Olisinpa nähnyt tämän ensamblen esittävän mitä tahansa muuta näytelmää.

pahtumia käsitteleviä näytelmiä suomalaiseen ohjelmistoon. Stoppard on nimekäs kirjailija, joka on

Ari Lahdenmäki

Dialogi on puisevaa ja ohjaus fokusoimatonta.
Tanssiryhmän välityö

nomien haastattelussa, ettei häntä kiinnosta niin-

Ikuyo Kuroda: Kaiku, nuoli ja ketju.

kään tanssijoiden teknisen osaamisen näyttäminen

Helsinki Dance Company.

vaan esityksen energisyys.

Koreografia Ikuyo Kuroda. Musiikki Jiro Matsumoto. Valosuunnittelu Kimmo Karjunen. Puvut Elina Kolehmainen.
Tanssijat Valtteri Raekallio, Inka Tiitinen, Sofia Hilli, Kai
Lähdesmäki, Mikko Lampinen, Jenni-Elina Lehto.

teoksessa, jonka vähäinen tanssillisuus ammentaa

Jouko Klemettilä, Heidi Herala ja Santeri Kinnunen
tekevät Rock ’n’ rollissa hyvää näyttelijäntyötä
epäkiitollisissa oloissa.

HDC:n loistavat tanssijat ovat hukassa Kurodan
klassisen baletin tekniikkasta. Koreografia on yksinomaan tylsä.

Helsingin kaupunginteatterin viime näytäntö-

Esityksen miljöönä on jonkinlainen lapsuuden sa-

kausi oli erinomainen, mutta tänä syksynä talo ei

tumaisema, jonka ääniä sävyttää Jiro Matsumoton

näytä kykenevän pitämään saavutetusta tasos-

tylsä musiikki.

ta kiinni. Näin on laita myös teatterin ansiokkaan

HDC esittää tänä syksynä toisenkin uutuuden,

tanssiryhmän, Helsinki Dance Companyn (HDC),

nuoren slovakialaiskoreografin Anton Lachkyn työn

uutuuden.

Softandhar. Siltä voi onneksi odottaa tämänkertais-

Kaiku, nuoli ja ketju on japanilaiskoreografin Iku-

ta välityötä enemmän.

yo Kurodan esitys, jossa pääosassa on angstinen
huutelu ja kehon tärinä. Kuroda sanoi Helsingin Sa-

Ari Lahdenmäki

Pääosassa on angstinen huutelu ja kehon tärinä.

Jenni-Elina Lehto, Inka Tiitinen, Valtteri Raekallio ja Sofia
Hilli tanssivat esityksessä myös mauttoman kohtauksen.

10
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200 sanaa

Teksti Jan Liesaho
Kuva Julija goyd

Viirus haasteiden edessä
1980-luvulla suomalainen teatterikenttä koki

Päänvaivaa aiheuttaa myös taiteellisen johtajan

voimakkaan murroksen, jonka peruja suomenruot-

irtisanoutuminen. Viiruksen yhteistyö liettualaisen

salainen Viirus-teatterikin on. Teatterin paljon pu-

teatteriohjaaja Cezariksen kanssa alkoi vauhdik-

huva nimi tulee sanoista vi i rus, »me kiihkossa».

kaasti vuonna 2005, jolloin tämä ohjasi esityksen

Vuosien varrella Viirus on onnistunut lunastamaan

No return, jota on esitetty myös suomeksi. Teatte-

asemansa suomenruotsalaisen teatterimaailman

rin kokopäiväiseksi taiteelliseksi johtajaksi Cezaris

villinä kokeilijana, joka ei kaihda riskejä, mutta ei

valittiin elokuussa 2007, jonka jälkeen hän ehti oh-

karkota yleisöäänkään. Viiruksen esityksistä aistii

jata kaksi ensi-iltaa. Cezariksen ja teatterin yhtei-

usein tekemisen riemun, ja teatteria onkin kuvail-

nen päätös taiteellisen johtajan irtisanoutumisesta

tu ammattiteatteriksi, jolla on harrastajateatterin

kypsyi kuitenkin nopeasti.

nälkä.

Viirus ei ole aiemminkaan pelannut
varman päälle.

Teatterin ohjelmisto on suunniteltu vuodeksi
eteenpäin, ja toistaiseksi teatteri toimii ilman tai-

Viiruksen monivuotinen punatiilinen koti Rajasaa-

teellista johtajaa.

ressa on hiljattain saanut runsaasti huomiota, kiitos talonvaltaajien. Teatteri lähti evakkoon Suvilah-

Nykyinen tilanne on teatterille hankala ja stres-

teen homevaurioituneesta tilastaan syksyllä 2007,

saava, mutta Viirus ei ole aiemminkaan pelannut

mutta on ensi vuoden lopulla jälleen vailla omaa ti-

varman päälle. Teatteri peräänkuuluttaa myös nuo-

laa. Suvilahteen kaavaillaan esittävän taiteen kes-

rempia voimia, jotka olisivat halukkaita ottamaan

kusta, ja Viirus olisi joutunut jakamaan tilansa ny-

omakseen ja jatkamaan teatterin toimintaa.

kysirkusryhmän kanssa, mikä ei sovi teatterille.

Viiruksen toiminta on ollut vauhdikasta ja kiihkeää.
Kuvassa Rasmus Slätis ja Cecilia Paul näytelmässä
Hjortkungen.

Teksti Rita Dahl

200 sanaa
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Brasilia mielessäin
Lontoolainen Curve-levymerkki levittää brasilia-

ole. Chico Buarquen tasolle on vielä matkaa, mutta

laisen musiikin ilosanomaa uusilla julkaisuillaan.

on tekijällä aikaa kehittyäkin.

Tupiniquim-niminen muusikko (nimi merkitsee
yksinkertaisesti brasilialainen) tulee yhdestä maa-

Ihan hyvää, mutta ei klassikkosarjaan painuvaa fuu-

ilman suurimmista metropoleista, yli 30 miljoonan

siojazzia ja jazz-funkia soittaa myös instrumenta-

asukkaan São Paulosta, ja hän on onnistunut se-

listi Carlos Pontual yhtyeineen. Hän tuo tuulahduk-

koittamaan myös musiikkiinsa Brasilian moninaisuuden. Tupiniquimin kappale voi alkaa akustisena balladina ja kehittyä sähkökitaran vetämäksi
rokiksi.
Tupiniquim tarjoaa myös rentoja bossarytmejä,
afro-sambaa ja Tropicáliaa: jokaiselle jotakin. Levy
viihdyttää, mutta maailmanmusiikin klassikko se ei

Tupiniquimin kappale voi
alkaa akustisena balladina
ja kehittyä sähkökitaran
vetämäksi rockiksi.

sen 1970-luvun rehellisestä fuusiomuzakista, jonka
tarkoituksena oli jammata ja toimia laadukkaana
taustamattona muulle tekemiselle.
http://www.curvemusic.net
http://www.myspace.com/tupiniquin
http://www.myspace.com/carlospontual

Teksti tuomo tormulainen

Folkswagen levyttää uraania vastaan
Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kan-

»Kehno luonnonsuojelija olen, vaikka Talaskan-

sanliike on saamassa arsenaaliinsa kaivoshankkei-

kaalla nuorena puuhun kiipesinkin. Uraanikaivos-

ta vastustavan äänilevyn. Tulevan talven mittaan

hanke 30 kilometrin päässä kotikaupungin torista

julkaistavan levyn musiikista vastaa joensuulainen

on kuitenkin saanut aktiiviseksi. Täytekakkua ei voi

folkrock-yhtye Folkswagen. Kappaleet on kirjoitta-

säilyttää ja syödä – Pohjois-Karjalan on turha luulla

nut Folkswagenin kitaristi-laulaja Suonna Kononen,

voivansa olla sekä luontomatkailu- että uraanikai-

päivätyökseen sanomalehti Karjalaisen kulttuuri-

vosmaakunta», Kononen toteaa.

»Pohjois-Karjalan on turha
luulla voivansa olla sekä
luontomatkailu- että
uraanikaivosmaakunta»

toimittaja.
»Esikoistyttäreni syntyi 10.10.2006, samana päi-

Folkswagenin ohjelmistossa on sellaisia uraanikai-

läyhdistykset sekä monet paikalliset puolue- ja po-

vänä, jolloin kauppa- ja teollisuusministeriö antoi

voshanketta ja ydinvoimaa kritisoivia lauluja kuin

liittiset nuorisojärjestöt.

ensimmäisen tutkimusluvan Pohjois-Karjalaan. En

»Jättäkää Pohjois-Karjalan uraani minne se kuuluu»

anna Arevalle anteeksi elämäni merkittävimmän

ja »Veisu Tshernobylin onnettomuudesta».

päivän pilaamista», Kononen toteaa.

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike vastaa levyn tuotantokustannuksista, ja

Kononen on luonnonsuojelijasukua. Ukki, toi-

myyntituotot tulevat lyhentämättöminä liikkeen

mittaja-kirjailija Reino Rinne vaikutti merkittävällä

toiminnan tukemiseen.

tavalla Kuusamon koskien suojelun käynnistymiseen.

Tällä hetkellä tukea ovat myöntäneet tai luvanneet Enon kunta, paikalliset luonnonsuojelu- ja ky-

Hanketta voi tukea tilaamalla levyn ja maksamalla
etukäteen. Levyn hinta on 20 euroa.
Tiedustelut: uraanitieto@tormunet.fi
Kansanliikkeen uraanitietosivut:
http://uraanitieto.tormunet.fi
http://www.folkswagen.fi
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levypalsta

Teksti Juuso Paaso

Hitaasti avautuvia maailmoja
Levypalsta esittelee neljä levyä, jotka Lal

kiinnostavaksi musiikilliseksi maisemaksi.
Howlin’ Magicin levyä The Dreaming kutsutta-

Lal Lal -levy-yhtiö julkaisi samana päivänä

koon kotikutoiseksi surrealistiseksi avaruusblue-

kuluvan vuoden alussa. Pölynimurirockia,

siksi. Kalifornialaisen Jesse Rakusin neliraituriääni-

salaviisasta tanssimusaa, primitiivistä

tyksissä vahvasti säröytetty kitara ja primitiivinen

avaruusbluesia, hyperahdettuja

rumpalointi välittävät aitoa innostuneisuutta ja

melumelodioita – näillä leveysasteilla
tätä voi hyvin juhlia Tapauksena.

kauniisti säkenöivän soinnin, jolla on selvää sukulaisuutta englantilaisen Matthew Bowerin Sunroof!levyihin. Valitettavasti levy ei tunnu kestävän pa-

Muotoaan jatkuvasti huomaamatta
muuttava hälymeri
kanavoi ajatuksia
uusille alueille.

neutuneempaa kuuntelua, sillä hienoudestaan
huolimatta uuvuttavan raskaasti kompressoitu-

Kevin Reganin sooloprojektilta on julkaistu jo muu-

Kauneinta Lal Lal Lalin toiminnassa on se, ettei

neen soundin taakse ei vielä ole löydetty kyllin rik-

tamia samalla vaivalla rakennettuja kasetteja. Re-

se ainakaan kotimaan kamaralla kosiskele ketään.

kaita musiikillisia ideoita.

gan säveltää aidon epäopportunistisen kuuloisia

Tällainen musiikki on maassamme toistaiseksi niin

Semimuumion Vamos on joukon paras bilelevy.

pop-instrumentaaleja, jotka tuntuvat syntyneen

suppean piirin harrastus, ettei sen julkaiseminen

Maamme riemastuttavimmaksi free-rumpaliksi tie-

hyvin rikkaasti inspiroituneessa musiikillisessa mie-

ole millään tapaa taloudellisesti järkevää. Tämä lie-

tämäni Jaakko Tolvi on uusilla leluillaan sekvens-

lessä välillä kuumeisenkin sisäisen palon ajamana.

nee edellytys iloisimmille yllätyksille – kun kerran

soinut lapsekkaan innostuneen kappalelajitelman,

Lähinnä sähkökitaralla, yksinkertaisilla kosketin-

voi luottaa siihen, että julkaisupäätökset perustu-

jossa mehukas hedonismi sekoittuu tekniseen köm-

soittimilla ja rumpukoneilla esitettyjen kappalei-

vat suurelle pieteetille ja sydämen vakaumukselle,

pelyyteen. Tolvi koristelee hilpeästi koikkelehtivaa

den voimakkaat melodiset ja rytmiset rakenteet se-

jaksaa myös nähdä vaivaa tunkeutuakseen ensi

breakbeatia puhesampleilla, jotka välittävät erilai-

kä särö- ja kaikuefektien kekseliäs käyttö tarjoavat

kuulemalta toisinaan hyvinkin läpitunkemattoman

sia lapsekkaita ja siten ikuisia fantasioita: halua

pohdittavaa ja iloittavaa pitkäksi aikaa – jos kuulija

oloisiin esteettisiin maailmoihin vailla lajityypityk-

olla rikas, rakastettu ja onnellinen. Kokonaisuus ei

vain pärjää niihin viritetyn jännitteisen, ristiriitai-

sen tarjoamia huojentavia suuntaviittoja.

kuitenkaan jää naiiviksi haaveiluksi – pikemminkin

sen tunnelatauksen kanssa.

Itselleni pakan vaikein levy on ollut Lal Lal Lal

levyä voisi luonnehtia salaviisaaksi.

-ydinporukasta koostuvan Maniacs Dreamin Turku

Selvästi pisimmälle työstetty nipun levyistä on

Hold ’Em. Levy on koostettu kolme vuotta sitten

Fricara Pacchun Midnight Pyre. Tältä Avarus-kitaristi

http://www.haamu.com/lallallal

kasettinauhurille äänitetyistä jameista rummuilla, bassolla ja kitaralla, mutta ensivaikutelma on pikemminkin pölynimurimainen. Kaksi noin puolen
tunnin mittaista kappaletta kihisevät hahmottomana keskitaajuusmetelinä, ja CD:n täyttäminen
kuuntelukelvottomalla metakalla on aluksi omiaan
raivostuttamaan vaateliaan kuluttajan. Mutta ystä-

Howlin’ Magic:

Semimuumio:

vän neuvosta oivalsin, että Maniacs Dreamin musiik-

The Dreaming.

Vamos.

ki on mitä parhainta taustamusiikkia kaikenlaiselle

LAL 38.

LAL 36.

puuhastelulle ja asioiden hoidolle, parempaa kuin
pesukoneen pesuohjelman yksitoikkoinen kierto,
kun muotoaan jatkuvasti huomaamatta muuttava
hälymeri kanavoi ajatuksia uusille alueille. Mieleen
tulee tarina Glenn Gouldista, joka löysi aivan uusia
ominaisuuksia harjoittelemastaan kappaleesta kun

Fricara Pacchu:

Maniacs Dream:

siivooja häiritsi imuroimalla pianistin soittoa – sillä

Midnight Pyre.

Turku Hold ’Em.

erotuksella, että sointisuodin paljastuu itsessään

LAL 39.

LAL 37.

Teksti Eero Hirvenoja

elokuvanurkka
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Vanhan kertausta
Omaperäiset ideat ovat kortilla
Hollywoodissa. Japanilaisen animaattori

hypetyksen arvoinen asia koko jutussa onkin äskettäin edesmennyt Heath Ledger, jonka roolityö
kaaosta ympärilleen kylvävänä nihilistisenä sosio-

Hayao Miyazakin elokuvat sen sijaan

paattina on suorastaan kylmäävä. Näin jälkikäteen

hurmaavat persoonallisuudellaan uusia

voi ajatella masennuksesta kärsineen näyttelijän

yleisöjä vuodesta toiseen.

kenties kuvastaneen roolissaan omaa sisäistä
tuskaansa, mikä tekee hahmosta entistä traagisemman. Ledger jättää täysin varjoonsa elokuvan
muut tähdet, myös Christian Balen, jonka käheä-

Kierrätys on nykypäivän kulutusvimmaisessa

ääninen Batman on ajoittain miltei surkuhupaisa

maailmassa jatkuvasti ajankohtainen, ja siksi il-

näky.

Christian Balen
käheä-ääninen
Batman on
ajoittain miltei
surkuhupaisa näky.
kään korkeampaan henkiseen totuuteen saati maa-

man muuta suositeltava asia. Elokuvan tapaukses-

Kuluvan vuosikymmenen suosituimpia trendejä

sa puolestaan kierrätys – kuluneiden ideoiden tois-

Hollywoodissa ovat olleet suosittujen tv-sarjojen

pallon ulkopuolisen elämään.

taminen kerta toisensa jälkeen – tuottaa yleensä

filmatisoinnit, mutta nämä yritykset ovat tuotta-

»Japanin Disneyksi» kutsutun Hayao Miyazakin

vain lisää roskaa. Näin ainakin Hollywoodissa, jossa

neet tyydyttäviä lopputuloksia vain ani harvoin.

uusimman elokuvan Ponyo rantakalliolla vetäessä

tuloskeskeisyys tuntuu polkevan jalkoihinsa lähes

Mel Brooksin ja Buck Henryn 1960-luvulla luoma Get

katsojia kotimaansa teattereihin, jatkaa Cinema

kaiken luovuuden. Elokuvan »unelmakaupungis-

Smart eli Salainen agentti 86 toimi aikanaan paljolti

Mondo Suomessa ohjaajan varhaisempien töiden

ta» löytyy kyllä lahjakkuutta ja ainakin kunnolli-

Don Adamsin (1923–2005) koomikonkykyjen ansi-

maahantuontia. Viimeisimpänä on vuorossa Miy-

set puitteet, mutta liian usein tuotantoyhtiöissä

osta, mutta silloinkin vain puolen tunnin jaksoissa.

azakin omaan manga-sarjakuvaan pohjautuva Tuu-

valitaan se kaikkein helpoin tie. Niinpä tuloksena

Sarjan mukaan nimetyssä ylipitkässä elokuvassa

len laakson Nausicaä (1984), joka nähdään täällä nyt

on kohtuuton määrä jatko-osia ja uudelleenfilma-

Steve Carell yrittää turhaan täyttää Adamsin pai-

ensi kertaa isolla kankaalla.

tisointeja.

kan alati töppäilevänä salaisen palvelun miehenä.

Kuvastoltaan apokalyptinen varhaistyö on tee-

Aivan kaikki elokuvien uudelleenkierrätykset ei-

Tutut tai uudetkaan vitsit eivät enää toimi päivite-

moiltaan tummasävyisempi kuin Miyazakin myö-

vät toki ole automaattisesti edeltäjiään kehnom-

tyssä versiossa, joka toiminnallisuudessaan muis-

hemmät, suomalaiselle yleisöllekin jo tutuksi tul-

pia. Poikkeuksena säännöstä mainittakoon jät-

tuttaa pikemminkin Bond-elokuvia.

leet elokuvat. Useimpien niiden tavoin päähenkilö

timenestykseksi osoittautunut Yön ritari, joka

Vieläkin turhanpäiväisempi lämmittely-yritys on

on tässäkin naispuolinen. Hamaan tulevaisuuteen

sentään on lepakkomieselokuvien terävintä kärkeä

X-Files: Usko koetuksella, jossa ysärisuosikit Scully

teollisen maailman tuhon jälkeen sijoittuvassa ta-

Tim Burtonin ekspressionistisen Batman – paluun

ja Mulder lähtevät vielä kerran pähkäilemään uni-

rinassa prinsessa Nausicaä haluaa estää uhkaavan

(1992) ohella. Ohjaaja-käsikirjoittaja Christopher

versumin selvittämättömiä mysteereitä. Tällä ker-

sodan sekä säilyttää alueen ainoan metsän, vaikka

Nolan taitaa Burtonin tavoin visuaalisen puolen,

taa päänvaivaa eivät tosin aiheuta ulkoavaruuden

paikka on kauttaaltaan saastunut, ja sitä asuttavat

joskin tarinankertojana hänellä on puutteensa.

alienit, vaan laiton elinkauppa ja selvännäkijäksi ju-

jättimäiset hyönteiset. Vahvasti sodanvastainen

Elokuva alkaa komeasti toteutetulla ryöstöjaksol-

listautuva pedofiilipappi. Kaikkein epäilyttävimpiä

ja ekologinen elokuva on sanomaltaan nykyään vä-

la, mutta loppua kohden kerronta on venytettyä,

tyyppejä X-Filesin maailmassa ovat kuitenkin lopul-

hintään yhtä ajankohtainen kuin valmistumisensa

eikä tarinan logiikkakaan aina aivan pelaa. Ainoa

ta ne houkat, jotka eivät suostu uskomaan mihin-

aikoihin.

Yön ritari

Salainen agentti 86

Tuulen laakson Nausicaä
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Teksti Tomi Toivio
Kuva Noomi Ljungdell
Kuvitus Päivi arenius

Politiikan
piraatit 
Suomeen ollaan
perustamassa
Piraattipuoluetta.
Tässä piraatilla viitataan henkilöön, joka
jakaa internetissä laittomasti kopiosuojattuja tiedostoja. Millaista
asiaa Piraattipuolue
oikein ajaa?

Piraattipuoleen tiedottaja Kaj Sotalan mukaan
Piraattipuolue on 2000-luvun uusi puolue,
joka tahtoo luoda selkeyttä ja tervettä järkeä
absurdiksi muuttuneeseen tekijänoikeus- ja
yksitysyyskeskusteluun.
»Varsinkin vuoden 2001 terroristi-iskujen

jälkeen Yhdysvalloista on lähtenyt trendi rajoittaa yksityisyyttä ja tehostaa viranomaisvalvontaa terroristien etsimisen nimissä.» Nimensä mukaisesti puolueen tärkeimpänä
tehtävänä on uudistaa ja rajoittaa tekijänoikeuksia.
»Tekijänoikeus jatkuu nykyisin 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Tekijänoikeudet palvelevat suuryhtiöitä, sillä pitkä tekijänoikeus
ei palvele alkuperäistä tekijää eikä kannusta
tekijöitä luomaan uutta kulttuuria. On kyse
eräänlaisesta Disney-ilmiöstä: Disney lobbaa
tekijänoikeudet 20 vuotta pidemmiksi aina,
kun Disneyn vanhojen elokuvien tekijänoikeus on päättymässä», pohtii Sotala.
Tällä hetkellä puolue on hakemassa hyväksyntää Patentti- ja rekisterihallitukselta. Piraattipuolue on hakeutumassa rekisteröidyksi
yhdistykseksi, jotta puolueen kannattajakortit
voidaan kerätä. Kannattajamäärää on vaikea
arvioida, koska jäseneksikään ei voi rekisteröityä ennen kuin puolue on rekisteröity. Piraattipuolue tulee keskittymään europarlamenttivaalehin ja eduskuntavaaleihin, koska
kunnallistasolla voi olla vaikea ajaa puolueen
ohjelmaa. Sotalan mielestä yksi tekijänoikeusjärjestelmän suurimmista ongelmista on
tiedostonjakaminen. »Ihmisiä jahdataan netissä, koska he jakavat tiedostoja. Kuitenkaan
tiedostojen jakamisen laillisuus ja laittomuus
ei vaikuta kovin merkittävästi tiedonjaon mää-

rään. Taloustieteilijät ovat vertailleet myös 14
vuotta ja 70 vuotta kestäviä tekijänoikeuksia,
eikä tekijänoikeuksien pidentyminen näy kulttuurintuotannon tilastoissa.»
»Esimerkiksi Saksassa oikeusjärjestelmä ei
enää hoida tiedostojenjakamiseen liittyviä juttuja, koska resurssit eivät enää riitä siihen ja
vakavampaakin rikollisuutta on olemassa. Yhdysvalloissa yksinhuoltajaäiti sai usean vuoden
palkkaansa vastaavan sakkorangaistuksen tiedostonjakamisesta. Kuitenkaan rangaistukset
eivät ole vaikuttaneet tilastollisesti tiedostonjaon määrään.»
»Eliniän ja 70 vuotta kestävä tekijänoikeus
on perusteltavissa vain suuryhtiöiden halulla
rahastaa ikivanhoilla teoksilla. Tekijänoikeuden pitäisi Piraattipuolueen mukaan kestää vain 5–10 vuotta. Tarkoitus on kannustaa
ihmisiä luomaan uutta kulttuuria. Tekijän on
tärkeää saada rahaa, jolla voi maksaa huomisen laskun, ei niinkään saada rahaa 30 vuoden päästä.»

Luovaa kierrätystä
Erilainen kulttuurituotteiden kierrätys on
myös yleistymässä. Sotala mainitsee esimerkkinä luovasta uusiokäytöstä netissä julkaistavan Garfield minus Garfield -sarjakuvan, josta Karvinen on poistettu. Esko käy yksinäistä
monologia.
»Alkuperäisen Karvisen piirtäjä Jim Da-
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vis pitää Karvinen ilman Karvista -sarjakuvaa
hienona, vaikka voisi periaatteessa vaatia koko sarjakuvan poistamista netistä.» Toisaalta
jotkut kirjailijat tahtovat kieltää fanien kirjoittamat tarinat. »Tekijänoikeuskonsepti on vanhanaikainen. Se perustuu aikaan ennen nettiä.
Ennenkin tehtiin fanitarinoita, mutta niitä ei
jaettu netissä, kuten nyt. Nyt mediateollisuus
tahtoisi olla ainoa kulttuurintuottaja.» Mutta miten tekijänoikeudeton kulttuuri edistyisi
käytännössä?
»Tavoitteena on tiedonjakamisen laillistaminen ja tekijänoikeuksien leikkaaminen
lyhyemmiksi. Tekijöille tulisi keksiä muita
ansaitsemiskeinoja. Neuvonamme on esimerkiksi lunnasmalli, eli tekijä ilmoittaa teoksesta
ja pyytää maksua ennen kuin näyttää teoksen.
Lunnassumman täyttyminen vapauttaa teoksen kaikille: jos tekijä on tarpeeksi tunnettu,
niin rahaa tulee. Tai teoksesta voisi julkaista
aluksi keskeneräisen version netissä ilmaiseksi.»
Mutta kuinka tuntematon taiteilija voi saada rahaa lunnasmallissa?
»Aloittelevien taitelijoiden on joka tapauksessa vaikeaa saada suuria voittoja. Taiteilija
voi jaella aluksi ilmaiseksi joitain teoksia, joita
ihmiset näkevät, ja suosio kasvaa. Tekijänoikeudettomuus ei tarkoita, että taiteilija ei voi
saada rahaa. Dresden Codak ja monet muut
nettisarjakuvien tekijät elävät esimerkiksi
myymällä t-paitoja ja oheistuotteita.» Piraattipuolueen mukaan tiedostonjakoa ei voi poistaa lainsäädännöllä. Mutta onko se epäreilua
kulttuurin luojille? Sotalan mukaan asiaan on
useampi vastaus.
»Tekijät hyötyvät saadessaan mainetta teosten ilmaisesta jakelusta, muiden teosten uusiokäyttö on helpompaa, kun käytöstä ei joudu
hakemaan lupaa. Tekijät hyötyvät, kun muiden tekemää kulttuuria saa vapaasti hyödyn-

»Sananvapaus tuntuu
olevan hyökkäyksen
kohteena», Kaj Sotala
suomii aikamme henkeä.

tää.» Tekijänoikeudettomuudesta on olemassa
historiallinen esimerkki.
»Yhdysvalloissa ei ollut tekijänoikeuksia
ulkomaisille kirjoille, julkaistu kirja maksoi
40 kertaa vähemmän kuin Brittein saarilla
julkaistu kirja, kilpailu veti hinnan alas. Brittikirjailija sai silti Yhdysvalloissa isomman
maksun kuin Britanniassa. Kustantajat tahtoivat Yhdysvalloissa ostaa käsikirjoituksia
etukäteen ollakseen markkinoilla ensin, joten
kirjat olivat halvempia. Kirjojen ja kulttuurin
halpuus johti lukutaidon yleistymiseen nopeasti. Tällaisessa mallissa useampi kustantaja
voisi saada kustannuksesta varansa, kun halpakustantajat voisivat myydä kirjoja. Ostajat
saisivat kirjat halvalla.»
»Viiden–kymmenen vuoden suoja-aika kirjallisuudelle antaisi kirjoittajalle voittoja. Jos

»Disney lobbaa tekijänoikeudet 20
vuotta pidemmiksi
aina, kun vanhojen
elokuvien tekijänoikeus on päättymässä»
kirja ei kymmenen vuoden aikana myy hyvin,
on epätodennäköistä, että teos painettaisiin
kymmenen vuoden päästä.»

Sananvapaus hyökkäyksen
kohteena
»Sananvapaus tuntuu olevan hyökkäyksen
kohteena. Esimerkiksi vuoden 2005 Lex Karpela kielsi organisoidun keskustelun kopiosuojauksen purkamisesta. Murhasta keskustelu ei
ole kiellettyä, mutta nyt puhe kopionsuojauksen murtamisesta on laitonta.»
Piraattipuolue paheksuu myös nettikeskusteluista annettuja kovia tuomioita. »On kyseenalaista, voiko vanhaa kunnianloukkauslainsäädäntöä soveltaa nykytilanteeseen. Lait
on laadittu aikoinaan valtamedian yksilöön
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kohdistuvia loukkauksia hillitsemään. Yksilön oli vaikea puolustautua sanomalehden
hyökkäystä vastaan. Internetissä ihmisillä on
mahdollisuus puolustautua ja korjata asioita.
Keskustelupalstoja lukevat monet, mutta sitä
pidetään kapakkakeskustelun tapaisena epävirallisena keskusteluna.» Ruotsissa on tulossa
voimaan salakuuntelulaki, joka sallii Ruotsin
puolustusvoimien salakuunnella myös lähes
kaikkea suomalaista tietoliikennettä.
»Sananvapaus ja yksityisyys liittyvät toisiinsa. Mikä tahansa yksityisyyttä rajoittava rajoittaa sananvapautta, koska ihmiset joutuvat varomaan sanomisiaan.»

Lääkepatentit pois
Sotala kertoo Piraattipuolueen ajavan myös
lääkepatenttien poistamista.
»Tilastojen mukaan Euroopassa julkinen
taho maksaa 80 prosenttia koko Euroopan
lääkekuluista eli käytännössä rahoittaa koko
lääketeollisuuden. Lääketeollisuus käyttää tuloistaan vain 15 prosenttia lääketutkimukseen.
Patentittomassa mallissa lääkkeisiin nykyisin
menevistä varoista 20–30 prosenttia voitaisiin
sijoittaa suoraan tutkimukseen. Ilman lääkepatentteja lääkkeiden hinnat putoaisivat ainakin puolella.»
»Lääkepatentit tappavat ihmisiä kehitysmaissa, kun esimerkiksi hiv-tartuntoihin ei
saada kalliita lääkkeitä. Jossain maissa hallitukset rikkovat patenttilakeja valmistaakseen
halpoja korvaavia lääkkeitä, mihin lääketeollisuus ei mielellään anna lupaa. Patenttien
poistaminen antaisi myös lääketieteellisen tutkimuksen tulokset avoimeen käyttöön ja tutkimus helpottuisi.»
Ohjelmistopuolella patenttien hyödyistä ei
Sotalan mukaan ole näyttöä.
»Firmoilla on tuhansia patentteja, joita käytetään oikeudessa, mikäli yhtiö haastetaan patenttirikkomuksesta. Käytännössä mikä tahansa ohjelmisto rikkoo joitain patentteja. Kaikki
hyötyisivät eniten, jos ohjelmistopatentteja
ei olisi. Niistä hyötyvät vain lakimiehet. Euroopassa ohjelmistopatenttien pitäisi olla
kiellettyjä, mutta Suomessa patenttitoimisto
hyväksyy ohjelmistopatentteja, joissa ei ole patentoitu ohjelmaa, vaan ohjelman suorittama
toimenpide.»

Kuvitus sac magique

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

17

Vaaliteemana kulttuuri
Kunnallisvaalit lähestyvät. Kulttuurivihkot kysyi neljältä vasemmistopuolueita ja vihreitä edustavalta ehdokkaalta eri puolilta
Suomea heidän näkemyksiään vaalien kulttuuri- ja sivistyspoliittisista kysymyksistä. Vaikka markkinalähtöiset palveluntuotantomallit tekevät kovaa vauhtia tuloaan, kaikki vastaajamme lupasi-

3. Tampereen ja Rovaniemen kaupunginkirjastoissa on
otettu käyttöön niin sanottu tilaaja–tuottaja-malli, jossa kirjaston tuotteeksi on määritelty lainat ja kaupunki tilaa kirjastolta tietyn määrän lainoja tiettyyn hintaan. Soveltuuko
tällainen malli mielestäsi kirjastotoiminnan järjestämiseen?

vat puolustaa kuntiensa julkisia ja maksuttomia sivistyslaitoksia.
Pieniä sävyeroja suhtautumisessa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja tilaaja–tuottaja-malliin voi kuitenkin havaita. Kulttuurin

4. Millä tavalla haluaisit muutoin kehittää kunnallista kirjastolaitosta?

kehittämispyrkimyksissä jokaisella tuntuu olevan omat painopisteensä, jotka riippuvat ehkä enemmän kunnasta ja henkilökohtaisista mieltymyksistä kuin puoluekannasta.

Kysymykset

5. Mitä kunnallisia kulttuuripalveluja tulisi mielestäsi
rahoittaa pelkästään verovaroilla ja mitä myös käyttäjiltä
perittävillä maksuilla?

1. Mitkä ovat kuntasi keskeiset kulttuuri- ja sivistyspoliittiset haasteet tällä hetkellä?

6. Miten oman puolueesi linjaukset kulttuuri- ja sivistyskysymyksissä eroavat muista puolueista?

2. Miten arvelet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikuttavan kulttuuri- ja sivistystoimen alalla?

7. Miksi kulttuuri- ja sivistyspalveluita arvostavien tulisi
äänestää kunnallisvaaleissa juuri sinua?

»Lähikoulujärjestelmää
puretaan kovaa tahtia.»
Jari Heinonen, Tampere
sosiaalityön professori, YTT
55-vuotias, SKP/Punavihreä Tampere -lista

1. Ongelmat liittyvät erityisesti koulujen toimintaedellytysten heikentymiseen. Lähikoulujärjestelmää puretaan kovaa tahtia. Ja toisaalta kulttuuripalveluja kaupallistetaan kovaa
tahtia. Uusliberalistinen toimintatapa ulottuu
tilaaja–tuottaja-mallin käyttöönoton myötä
koko kulttuurin kenttään.
2. Ilman muuta kupru vaikuttaa myös kulttuurin alalla siten, että suuntana on markki-

nakunta. Bisnesajattelu vahvistuu kuntaken- kirjastolaitoksessa toimitaan.Palvelumaksujen
tässä, ja tämä näkyy myös kulttuuripolitiikan lisääminen johtaa eriytyvässä yhteiskunnassa
alueella.
huono-osaisten jäämiseen palvelujen ulkopuolelle.
3. Tiltu ei sovi kirjastotoiminnan alueelle. Se
ei ylipäätään ole hyvä tapa organisoida hyvin- 6. Työväenliike ja vasemmisto ovat aina olleet
vointi- ja kulttuuripalveluja/sivistyspalvelu- sivistysliikettä, Raoul Palmgrenin kiteyttäja. Tampereen yhden vuoden esimerkki kertoo mällä »suurella linjalla». Tässä mielessä jatkyllä jo tämän. Olen Tampereella pormesta- kamme vanhaa ja vahvaa perinnettä. Kulttuuriehdokkaana ja oman pormestariohjelmani ri on olennainen osa yhteiskuntapolitiikkaa ja
eräs keskeisin tavoite on päästä irti tiltusta hy- hyvän yhteiskunnan olennainen ja tärkeä osavinvointi- ja sivistyspalveluissa.
alue. Kulttuuri ei koskaan saa olla pelkkä bisneksen ja rahan tekemisen väline.
4. Kirjastoja tulisi kehittää tärkeinä omien
asuinalueidensa kulttuurikeskuksina ja yh- 7. Johdonmukainen ja selkeä kultturimyönteiteisölllisinä kohtaamispaikkoina. Kirjastojen nen linja on nähtävssä viimeisen neljän vuomaksuttomuus on turvattava ja samalla kehi- den valtuustostyösssä, niin aloitteissa, putettävä edelleen myös alueellisesti kattavaa lä- heenvuoroissa kuin muussakin toiminnassa.
hikirjastojen verkostoa. Kirjastojen hankinta- Tavoitteena on punavihreä Tampere, ihmisiä
määrärahat tulisi saada kasvu-uralle.
kuunteleva, ympäristöstään huolehtiva kulttuurikaupunki. Jos tällaista unelmaa haluaa
5. Pääosin Pohjoismaiseen malliin tietenkin edesauttaa, minua voi ääänestää. Mutta Punakuuluu niin sanottu universalismi; verovaroil- vihreä Tampere -listalla on myös muita erinla tuotetaan julkiset palvelut, myös kulttuuri- omaisia kulttuuriväen ehdokkaita. Se sisältää
palvelut. Tällöin niistä perittävät maksut ovat nimittäin aivan oman kulttuurilistansa.
joko hyvin alhaiset tai sitten ne ovat ilmaispalveluja, kuten esimerkiksi hienossa kansan-
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»Kirjastoilla on paljon
annettavaa elävinä ja
matalan kynnyksen
kulttuuriareenoina.»

2. Kulttuuripalvelujen muodot tulevat muuttumaan ja institutionaaliset kulttuuripalvelut
kapenevat. Palvelutarjonnassa tapahtuu rakenteelllinen muutos nykyistä avoimempaan
ja monenkeskeiseen palvelutuotantoon. Areenat aukeavat yhdistyksillä, taiteilijoille ja kulttuuritoimijoiden verkostoille.

Antti Brunni, Rovaniemi | projektipäällikkö,
27-vuotias, Vihreät

3. Lainausmäärät ovat vain osa kriteeristöä,
jonka mukaisesti kirjastot saavat rahat palvelunsa tuottamiseen. Erilaisten mittareiden
luominen auttaa seuraamaan palvelujen kysyntää. Malli soveltuu mielestäni vielä nykyisellään aika huonosti kirjastopalvelujen järjestämiseen. Jos järjestelmästä halutaan toimiva,
täytyy kirjastopalvelujen osalta yhä syvemmin
miettiä miten kirjastosta saatava »tuote» määritellään.

5. Jo nykyisellään suuri osa kulttuuripalveluista on maksullisia. Kirjaston peruspalvelun eli
lainauksen on säilyttävä maksuttomana. Samoin keskeisten lastenkulttuuripalvelujen.
Muissa palveluissa ja käyttäjien viiteryhmissä kustannuksia on tarpeen mukaan pystyttävä
kompensoimaan ja kunnallisten kulttuuripalvelujen on ajoittain pidettävä avointen ovien
päiviä.
6. Vihreät ovat rohkeasti uudelleen pohtimassa kulttuuripalvelujen luonnetta ja tuotantotapoja nykyisessä tilanteessa, jossa valtion osallisuus ja kuntien kyky kulttuurin rahoituksessa
yhä heikkenee.

7. Tunnen kulttuurikentän haasteet kulttuurin
tuottajana ja kuntapäättäjänä. Intohimoni on
edistää moniarvoista kulttuurimyönteistä po1. Miten hyvät kulttuuripalvelut saadaan 4. Kirjastoilla on paljon annettavaa elävinä ja litiikkaa. Tiedän, mikä on kulttuuripalveluitaattua pidemmällä aikavälillä kustannusten matalan kynnyksen kulttuuriareenoina. Kir- den merkitys muun muassa osana ihmisten
noustessa. Miten kulttuuripalvelut pystytään jastojen tulisi avautua yhä enemmän kult- hyvinvointia, paikkakunnan menestystekijänä,
tarjoamaan erittäin laajassa kunnassa, jonka tuuripalvelujen tarjonnassa ja kehittää uusia, osana matkailua ja vireää arkea.
läpimitta on jopa 180 kilometriä.
maksullisiakin palveluja, jotka tukevat niiden
asemaa moniarvoisina kulttuurikeskuksina.

»Kuntaliitosten myötä paine
palvelujen keskittämiseen
todennäköisesti kasvaa.»
Aaron Kallinen, Joensuu | opiskelija
26-vuotias, Vasemmistoliitto

1. Painotan etenkin ruohonjuurikulttuurin
merkitystä, mikä edellyttää muun muassa tiloja omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Kulttuuri pitäisi ymmärtää nykyistä laajemmin asiana,
jota on kaikkialla ja jota jokainen voi tehdä.
Kulttuuripolitiikassa usein painotetaan liikaa
korkeakulttuuria, joskaan en halua vähätellä
senkään merkitystä. Popmuusikoiden rockklubi olisi saatava pystyyn mitä pikimmin. Lisäksi

kuntaliitosten myötä tulee käytännön haastei- järjestettävä ilman pääsymaksua. Osallistavaa,
ta, kuten kirjastoverkon pitäminen kattavana ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa tarvitaan
myös Joensuuhun liittyvissä kunnissa.
lisää – tällaisessa toiminnassa pääsymaksuja
ei voi kerätä.
2. Kuntaliitosten myötä paine palvelujen keskittämiseen todennäköisesti kasvaa. Toden- 6. Vasemmistoliitolle tärkeää on kulttuurillinäköisesti myös kustannuustehokkuutta ha- nen monipuolisuus, jossa myös vaihtoehtolutaan enemmän, jolloin on tärkeää katsoa, kulttuurit saavat näkyvyyttä. Kulttuurilla on
etteivät kulttuurin elinmahdollisuudet huo- myös itseisarvo, eikä pelkkää välinearvoa kaunone tämän takia.
pallisen tuoton saamiseksi. Meidän mielestämme kulttuurin ei tarvitse olla kaupallisesti
3. En kannata tilaaja–tuottaja-mallia patent- kannattavaa, jotta sillä olisi oikeus olemassatiratkaisuna kunnallisiin palveluihin. On vai- oloon. Tämän takia vasemmisto haluaa tukea
kea nähdä, miten tuollainen malli parantaisi kulttuurielämää ja taiteilijoita.
kirjastojen toimintamahdollisuuksia ja kuntalaisten palveluita.
7. Kannatan kulttuurillisesti vireää Joensuuta, jossa on monipuolinen tarjonta kaupun4. Ei oikeastaan tule mieleen mitään uutta. ginteatterista aina ruohonjuuritason toiminKehittäisin edelleen nettiasiointia ja kauko- taan saakka. Haluan etenkin rohkaista ihmisiä
lainapalveluita.
omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Tarvitaan
tiloja, joissa voi kokoontua ja järjestää kulttuu5. Kirjastopalvelujen maksuttomuus käyttä- ritoimintaa ilmaiseksi ja omilla ehdoilla. Tijille on tietysti itsestäänselvyys. Osassa teat- laaja–tuottaja-mallin sijaan kannatan mallia,
teriesityksiä ja konsertteja voi mielestäni ol- jossa kaikki ovat tuottajia.
la pääsymaksu, mutta myös näitä olisi joskus
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»Aloitteestani kaupunkimme
kyläkeskusten kulttuuritapahtumat ovat saaneet oman
määrärahansa ja Uusikaupunki julistautui Rauhankaupungiksi.»
Johanna Ruoranen, Uusikaupunki
työttömyysturvakäsittelijä,
kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
32-vuotias, SDP

1. Kulttuuri on tutkitusti ihmisen hyvinvointia
ja terveyttä edistävä tekijä. Kulttuuripalvelujen
tulisi olla osa kaupunkilaisten peruspalvelua.
Kulttuurin asemaa tulisi vahvistaa, ja kulttuuri- ja sivistystoiminta tarvitsee lisää määrärahoja. Kaupunkimme kulttuuritarjonnasta
suurin osa on tällä hetkellä yhdistysten ja järjestöjen tuottamaa.
Kansalaisopisto tukee ihmisen elinikäisen
oppimisen mahdollisuutta. Jotta kurssitarjottimella on monipuolisia mahdollisuuksia
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oppimiselle, on määrärahat turvattava ja säi- 5. Kirjastopalvelujen, museoiden ja taidelytettävä vähintäänkin nykyisellä tasolla.
näyttelyjen tulisi olla maksuttomia. Maksuttomuus voisi madaltaa kynnystä astua sisään
2. Uudistus edistää ja toisaalta myös hanka- museoihin ja taidenäyttelyihin. Konsertteja ja
loittaa yhteistyötä. Kuntaliitosselvitysten ai- teatteri- ynnä muita esityksiä voi osin rahoitkaan ovat uudet keskusteluavaukset ja yhteis- taa lipputuloilla.
työmahdollisuudet »jäässä». Uusikaupunki
on ollut mukana rakentamassa seutukunnan 6. Mielestämme kulttuuri ja sivistysmahdolyhteistä kansalaisopistoa, Vakka-opistoa. Uu- lisuudet kuuluvat kaikille iästä ja tuloeroista
sikaupunki on mukana myös viiden kunnan huolimatta. Kulttuuri nähdään osana perusyhteisessä kirjastojen aineistokannassa, Kir- palvelua, ja siksi maksuttomuus on tärkeää.
vakassa. Kirjastoyhteistyö tosin lähti käyntiin
jo ennen rakenneuudistusta.
7. Olen toiminut Uudenkaupungin kulttuurilautakunnassa kaksi kautta; ensin varapu3. Ei sovellu ainakaan Uudenkaupungin kokoi- heenjohtajana ja nyt puheenjohtajana. En ole
sessa kaupungissa. Meillä on oltu yhtä miel- hukannut saamaani tehtävää, vaan olen toitä siinä, että kirjaston tulee säilyä puhtaasti minut aloitteellisesti, sekä lautakunnassa että
kunnallisena, verovaroin järjestettynä, mak- myös kaupunginvaltuustossa. Muun muassa
suttomana palveluna. Kulttuurilautakunta on tällä kaudella aloitteestani kaupunkimme kylaajempi päätäntäelin, eikä moniportaisuutta läkeskusten kulttuuritapahtumat ovat saaneet
oman määrärahansa ja Uusikaupunki julistaupäätöksentekoon pääse syntymään.
tui Rauhankaupungiksi. Aloitteestani olem4. Kirjasto on kaikkien kuntalaisten helposti me tavanneet naapurikaupungin lautakunnan
saavutettavissa oleva tietokeskus. Pääkirjasto kanssa ja olemme järjestäneet kulttuurintekisijaitsee yleensä kaupungin tai kunnan sydä- jöiden »kuulemistilaisuuksia».
messä, jolloin se toimii myös kohtaamispaikKokemukseni ja puuhakkuuteni on edelkana. Kirjastoissa voisi olla enemmän myös leen käytettävissä; uudet haasteet tarvitsevat
kulttuuri-iltoja ja tekijävierailuja. Jotta kir- tekijänsä ja kulttuuri puolustajansa. Olen
jastot säilyttävät tehtävänsä lukutaidon kehit- valmis.
tymistä tukevana voimana, on määrärahoja
lisättävä. Rahaa tarvitaan myös aineistokokoelmien turvaamiseen. Henkilöstön ammattiKunnallisvaalit pidetään sunnuntaina 26.10.
taidosta on myös huolehdittava.
Ennakkoäänestys on kotimaassa 15.–21.10. ja
ulkomailla 15.–18.10.
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Teksti Turkka Ylinen
Kuva Noomi Ljungdell

Paisunut Flow
Viimeistään nyt pienimuotoisina klubi-iltoina aloittanut
Flow on kasvanut ihan oikeaksi ja täysimittaiseksi
festivaaliksi – hyvässä ja pahassa.

Viime vuonna Flow-festivaalia vaivasi lähinnä kaksi asiaa: tilanpuute ja hiphop-vaje.
Nyt asioita oltiin korjattu ja festivaali toimikin miltei kiitettävästi. Tila oli toki taas tiukalla: kävijöitä oli 22 000 viikonlopun aikana, ja
sen kyllä huomasi paikan päällä – ahdasta oli.
Hermot meni hetkeksi ainakin siinä vaiheessa, kun klubilta astui hetkeksi ulos vilvoittelemaan ja takaisin sisään pyrkiessä turvamiehen
ääni komensi: »jonon perään!».
Perjantain ensimmäisen todella nimekkään
yhtyeen Kings of Konviniencen keikka meni
puihin siinä mielessä, että soitosta ei kuulunut takarivin hälinään tuon taivaallista, ja yhtye joutuikin ikävästi hyssyttelemään yleisöä.
Bändi edustaa musiikkityyliä, joka toimisi parhaiten intiimissä baarissa, tai pikemminkin
kahvilassa, joten päälava ei ollut se suotuisin
areena. Seuraavana päälavalla esiintynyt islantilainen múm toimi huomattavasti paremmin,
vaikkei sekään esitys ollut intensiivisimmästä
päästä.
Perjantain myöhäisillan pääesiintyjä Crystal Castels aloitti miltei tunnin myöhässä, mikä koetteli jonkin verran yleisön hermoja. Itse
keikka oli nopeasti ohi ja vaisuhko, ja tällä kertaa areenana toiminut telttalava oli liian pieni
eikä äänitekniikka loistanut sielläkään toimivuudellaan. Perjantain parhaat kemut löytyivätkin ehkä täpötäyden Tiivistämö-klubin
dubstep-jameista.

ja pienille yleisöille soitettavia. Yksi tällainen
oli lauantain iltapäivässä kotimaisen Kuusumun Profeetan lyhyehkö mutta tyylillisesti kattava setti, jota kokoontui kuuntelemaan päälavan edustalle hyvin rajallinen määrä ihmisiä.
Yhtye luovi tihkusateisessa iltapäivässä upealla

Usein parhaat
keikat ovat vähiten
mainostettuja

tavalla progen, hevin ja folkin välimaastoissa. Uuden Lyhtykuja-albumin kokeellisemmat
kappaleet toimivat hyvin, mutta tähtihetki oli
eittämättä säätilaan ja vuodenaikaan kuin valettu Syysaika-balladi, jonka filosofisessa tarinassa Syksy ja Aika keskustelevat ja murehtivat
kohtaloitaan.
Lauantai oli musiikillisesti muutenkin kauttaaltaan antoisa. Sébastien Tellier tarjosi
täyslaidallisen mieletöntä karismaa, joka ei
missään nimessä rajoitu pelkkään camp-efektiin. Eroottista diskoa, tai mitä ikinä, soittanut
yhtye oli, ehkä yllättävästikin, myös musiikillisesti festivaalin vahvimpia, svengaavimpia ja
sympaattisimpia esiintyjiä.
Viime vuoden hiphop-puutosta oli nyt lähdetty korjaamaan kotimaisin voimin Asalla ja
kansainvälisesti The Rootsilla. Siinä missä
Syysaika oli tähtihetki
Asa ja jätkäjätkät vetävät poikkisuuntaan, The
Flow’lle alkaa olla tyypillistä myös se, että usein Roots on yhdysvaltalaisen valtavirtarapin laaparhaat keikat ovat niitä vähiten mainostettuja dukkaimpia ja myös tasalaatuisimpia esiin-

tyjiä. Rutiinillakin tulee hyvää jälkeä, ja The
Rootsin flow-keikka säväytti kauttaaltaan tuhatpäistä yleisöä.
Myös lauantain parhaat jytkeet löytyivät nimensä mukaiselta Tiivistämö-klubilta, jossa
käytiin illan aikana kiitettävästi läpi teknon
kirjoa. Samuli Kempin tyylipuhdas ja viihdyttävä setti aloitti bileet, joita jatkoi muiden
muassa kotimainen Mr Velcro Fastener -duo
rauhallisemmalla, miltei elokuvamaisella fiilistelyllä sekä Jori Hulkkonen juhlistaen
20-vuotista taiteilijanuraansa. Illan päätti huikeasti Robert Hood tiukalla, hyvin aggressiivisella ja eleettömällä Detroit-soinnilla.

Teknojytkeestä briljantti päätös
Sunnuntai oli onnistuneesti letkeä, musiikillisesti huoleton päivä. Päälavan Señor Coconut ja telttalavan Plutonium 74 ja Ane Brun
toimivat kaikki hyvin päivän hengen mukaisesti, vaikka Brunin hissuttelu ei aivan takariviin kuulunutkaan. Motown-legenda Martha
Reevesin viihdyttävän revittelyn koskettavin
hetki oli Marvin Gaye -laina What’s Going
On.
Yksi festivaalin ylimainostetuimmista esiintyjistä oli kenties sunnuntai-illan Cut Copy.
Australialaisyhtyeen vanhakantainen tanssipop on toki täynnä mielenkiintoisia vivahteita, mutta sen vaahtomaisesta olemuksesta on
mahdoton löytää särmiä, joista ottaa kiinni.
Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos -tyyppiselle musiikille on toki tilauksensa sekä aikansa ja paikkansa, ja yleisö tuntuikin ottavan
yhtyeen mielihyvin vastaan. Kunnon päätös-
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Martha Reevesin keikka oli
hyväntuulinen ja koskettava – niin
kuin hyvä Motown-musiikki aina.

yhtye se ei kuitenkaan osoittanut olevansa.
Festivaalille saatiin kerrassaan briljantti
päätös kuitenkin toisaalta. Teltalla yli puolenyön jatkunut saksalaisen Moritz von Oswald
-trion hyvin vähäeleinen, minimalismista ammentava ja Vladislav Delayn perkussioilla
terästämä sykähdyttävä teknojytke sai aikaan
tunteen, että flow ei ikinä lopu.
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Teksti Jantso Jokelin
Kuvat sodankylän
elokuvajuhlat

		Vapautta
ja vahvoja
		visioita

Sodankylän elokuvajuhlien yöttömässä
yössä omistautuneen
harrastajan ei auttanut
muu kuin jälleen
kerran vetää leffaöverit.
Erityisesti Milos
Formanin paljonpuhuttu vierailu
herätti mielenkiintoa.

Elokuvamaraton sekoittaa draaman,
unen, yön ja päivän, lavatanssit ja keskiyön
auringossa käydyt keskustelut psykedeeliseksi kollaasiksi. Viiden päivän ajaksi todellisuus
vaihtuu ja aika menettää merkityksensä. Sodankylän elokuvajuhlat muuntavat tajunnan
1970-luvun rocktähden taajuudelle. Jälkeenpäin pitää oikein luntata elokuvakartasta ja
ohjelmatiedotteiden takapuolille kirjoitetuista oudoista merkinnöistä, mitä on festivaalin
aikana katsonut, tuntenut, ajatellut ja ylipäätään tehnyt.
Varmaa kuitenkin on, että tämänkertaiset
päävieraat, tšekkiläissyntyinen mestariohjaaja
Milos Forman sekä valovoimainen amerikkalaisnäyttelijä Seymour Cassel jättivät elokuvakansaan syvän vaikutuksen. Sodankylän
23. elokuvajuhlat tekivät yleisöennätyksensä, ja
loppuunmyytyjä näytöksiä oli ennätykselliset
kahdeksantoista.
Julkilausuttua teemaa Sodankylän elokuvajuhlilla ei ole perinteisesti ollut. Elokuvavieraat tuovat kuitenkin mukanaan omat aivoituksensa ja historiansa, ja jokainen festivaali
on takuuvarmasti omanlaisensa. Sodankylässä
on viime vuosina nähty runsaasti iranilaista

elokuvaa, mutta tänä vuonna pääpaino vaihtui amerikkalaiseen tuotantoon ja sitä kautta
vapauden ja ikuisen taistelun teemoihin. Etenkin Formanin elokuvissa, joiden keskipisteessä
on lähes aina ollut kapinallinen.

Puolue isohoitajana
Saavun liftaten Sodankylään torstaina aamupäivällä. Vuolas Kitisenjoki ja hitaasti vilkastuva kylänraitti lämmittävät mieltä harmaudesta huolimatta. Vettä sataa kuin aisaa ja teltta
nousee pystyyn ennätysajassa. Olisi mukava
jäädä sen sisuksiin lepäämään, mutta Formanin lehdistötilaisuus on juuri alkamaisillaan.
Siirrymme vilauksessa Hotelli Sodankylään,
jossa Forman avaa hiljalleen sanaisen arkkunsa eurooppalaisella mietteliäisyydellä.
Milos Formanille elokuva on tarjonnut keinon kuvata konfliktia yksilön ja instituution
välillä. Tämä vastakkainasettelu on hänen mukaansa ollut läsnä ihmiskunnan alusta saakka.
Konfliktin muoto vaihtelee, mutta perusluonne on pysynyt samana.
»Me tarvitsemme instituutioita ja me annamme niille vallan. Instituutiot vain alkavat
käyttäytyä sen mukaan», Forman toteaa.
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Forman sanoo pitävänsä kapinallisista, koska on itse pelkuri. Hänen elokuvansa puhuvat
runollisen aktivismin kieltä ja asettuvat aina
eksentrisen vapaustaistelijan puolelle. Kapinallinen edustaa elämää, koneisto puolestaan
luutumia ja kuolemaa.
»Emme koskaan pääse byrokratian idiotismista, mutta jos emme taistele, ne voittavat.»
Formanin ura on täynnä kuolemattomia
elokuvia. Näistä ikimuistoisimpia ovat eittämättä Hair ja Yksi lensi yli käenpesän. Hippileffoja, voisi sanoa. Huumeet, hullut ja huivit
ovat kuitenkin vain pintaa, johon itse viesti
on kiinnitetty. Sanomaa Forman ei kuitenkaan halua julistaa. »Minä en laita tietoisesti
mitään viestiä elokuviini. Me vain aina näemme elokuvassa sellaisen. Oikeastaan haluaisin
lopulta vain kertoa totuuden olematta pitkästyttävä.»
Käenpesästä Formanilla on painavia muistoja. Natsien ja kommunistien »oudon paranoian» keskellä kasvaneelle nuorukaiselle
Ken Keseyn romaani oli muutakin kuin tarina muiden joukossa. Ehkä juuri tämän vuoksi
hänet valittiin ohjaamaan kirjasta elokuva.
»Minun iso hoitajani oli kommunistipuo-

lue. Amerikkalaisille Käenpesä oli kirjallisuutta, mutta minulle se oli elämää.»
Forman puhuu työstään tunteikkaasti. Elokuvista on tullut hänelle kiinteä osa elämää.
Niiden tekeminen on tuonut häntä lähemmäs
itseään ja ihmisiä. Forman on usein hyödyntänyt amatöörinäyttelijöitä saadakseen elokuviin
luonnollisuutta, sillä valkokankaalla ihmisten
täytyy olla »alastomia kuin sielut». Kompromissit merkitsevät hänelle aina kärsimystä.
Intohimoisuudesta huolimatta mestariohjaajan jalat ovat tiukasti maassa. »Elokuvan
voimaa yliarvioidaan. Ei sillä ole kykyä muuttaa maailmaa. Elokuva on vahva elämys sen
kaksi tuntia, kun istumme pimeydessä. Kun
ovet avataan, siitä tulee vain yksi kokemus
muiden joukossa.»
Lehdistötilaisuuden jälkeen on luonteva siirtyä telttaan katsomaan Formanin
tšekkiläistä varhaistuotantoa ja ohjaajalle itselleen rakkainta elokuvaa Palaa, palaa (The
Fireman’s Ball). Amatöörinäyttelijöitä ja oikeita palomiehiä hyödyntävä elokuva kertoo
palokuntalaisten juhlagaalasta, joka muuttuu
vääjäämättä silkaksi farssiksi. Riemastuttava
komedia sai neuvostosensuurilta rankan tuo-

23

mion: elokuva kiellettiin ikuisiksi ajoiksi.
Elokuvan valmistuttua ja Varsovan liiton
joukkojen miehitettyä Tšekkoslovakian Milos
Forman emigroitui Yhdysvaltoihin. Palomieskomedian kieltotuomio jäi käytännössä noin
kahteenkymmeneen vuoteen kommunismin
sortuessa.
Elokuvako ei kykene muuttamaan maailmaa? Ainakin jotkut tahot näyttävät vankasti uskovan taidemuodon rappiolliseen vaikutukseen.

Näyttelijä ei korvatulppia kaipaa
Juon väljähtynyttä kahvia Hotelli Sodankylän ravintolassa. Taustalla soi vaimeana Vengaboysin
eurotekno. Olen uupunut, raukea, nääntynyt. Mutta kun Seymour Cassel lopulta istuu pöytääni ja alkaa puhua, kaikki kyseenalaiset tuntemukset katoavat kuin iskusta. Mikään
ei näytä vähentävän hänen intoaan työhönsä,
eikä loputon sadekaan juttua hidasta. »Asun
Kaliforniassa, onhan siellä vähän erilaista kuin
täällä», Cassel nauraa.
Elokuvajuhlien toinen amerikkalaisvieras
on indie-elokuvan suuruus, joka tunnetaan
parhaiten legendaarisen John Cassavetesin
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Formanin elokuvien
keskipisteessä on
lähes aina ollut
kapinallinen.

luottonäyttelijänä. Cassavetes luonnehtikin
Casselia omaksi elokuvalliseksi alter egokseen. Cassel on käynyt kuuluisan Actor’s Studion ja näytellyt yli sadassa elokuvassa. Hän
ei miellä näyttelemistä edes työksi, vaan tekee
sitä omaksi huvikseen.
»Tietyssä mielessä se on älyllistä hommaa,
mutta ennen kaikkea tahdon näytellä, koska se
on minusta hauskaa. Elämässä on kyse vapaudesta, joten miksei myös työssä?»
Cassel vaikuttaa viimeiseen piirtoon saakka
oman tiensä kulkijalta. Hienoimmat roolisuoritukset ovat valtavirralle tuntemattomampia,
mutta niissä loistaa taiteellinen ehdottomuus,
inspiraatio, yllättävyys ja luonnollisesti myös
huumori.
»Kohtaus on sinun, sinä näyttelet sen.
Yleensä ohjaajat ovat ratkaisuistani pitäneet,
vaikka teen omia ratkaisuja ja luotan improvisaatioon. Myös huumori on aina tärkeä
muistaa.»
Sodankylässä Cassel esiintyy paitsi lukuisissa Cassavetes-klassikoissa myös Alexandre
Rockwellin pienimuotoisessa kulttielokuvassa In The Soup. Steve Buscemi esittää epäonnista Aldolpho Rolloa, jonka 500-sivuinen

elokuvakäsikirjoitus ei meinaa löytää tietänsä
tuottajien suosioon. Elokuvansa alkuun Rollo
ehdottaa 20 minuutin pimeää valkokangasotosta, minkä olisi tarkoitus kuvata päähenkilön sokeutta. Muutenkaan tarinassa ei ole
päätä eikä häntää. Seymour Casselin esittämä
lipevä hämäräheikki Joe innostuu tuottamaan
elokuvan, mutta rahoitus näyttää toteutuvan
vain pöyristyttävien rikosten avulla.
»In The Soup on taianomainen elokuva.
Meillä oli todella hauskaa sitä tehdessä, ja
mielestäni se näkyy. Jos näyttelee hyvin ja
luonnollisesti, katsoja tuntee olevansa itse
paikalla.»
Cassel on jossain määrin stanislavskilainen
näyttelijä, ja henkilökohtaisen kokemuksen ja
tunnemuistin käyttäminen on hänelle tärkeää. Hän ei ymmärrä näyttelijäkäsitystä, jossa rooliin vaaditaan paljon itsensä ulkopuolelta. Olosuhteiden ei pitäisi antaa vaikuttaa
liikaa, vaan luottaa itseensä ja inspiraation
voimaan.
»Ei näyttelijän tarvitse nähdä tauluja seinällä voidakseen näytellä olevansa kahvilassa.
Ne pitää nähdä, vaikkei niitä olisikaan. Kerran
minun piti esittää huonokuuloista, ja ohjaaja

määräsi minut laittamaan korvatulpan toiseen
korvaani. Otin sen pois, kun hänen silmänsä
vältti. Mihin minä sitä tarvitsen? Minun pitäisi näytellä kuuroa, ei olla kuuro.»

Kuvallinen musiikkitarjonta ja
merkillinen ihmiskoe
Tuttuun tapaan Sodankylässä nähtiin myös
elävällä musiikilla ehostettuja mykkäfilmejä.
Jakov Protazanovin Aelita on alun perin Leo
Tolstoin romaani ja elokuvanakin jonkin sortin scifi-klassikko. Insinööri hurauttaa Marsiin pakoon petturivaimoa ja murhasyytettä,
rakastuu Marsin ruhtinattareen ja perustaa
punaiselle planeetalle vielä sosialistisen yhteiskunnan. Ääniraidan elokuvalle tarjosi lähestulkoon Sodankylän hoviorkesterin maineen saanut The Cleaning Women, joka hoiti
työnsä ihailtavalla pieteetillä. Pojilla on Aelitaniminen levykin.
Toinen mykkäfilmi oli King Vidorin Ihmiset
väkijoukossa (The Crowd). Viime vuoden festivaaleilla pankin räjäytti yhden ihmepianistin säestämä huikea Vidor-filmi Suuri paraati, eikä tämänkertainenkaan esitys tuottanut
pettymystä. 1920-luvun näennäisestä pinnal-
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lisuudesta huolimatta elokuvassa käsitellään
rankkoja teemoja: amerikkalaisen unelman
muotoutumista, muurahaiskeossa vaeltavien
yksilöiden halua tulla joksikin.
Elokuvan suurin ansio on kuhisevan
1920-luvun kaappaaminen henkeäsalpaavalla tarkkuudella, töihin, kotiin ja kauppoihin
kulkevien työläisten arjen kuvaaminen askel
askeleelta. Säestyksestä vastasi Otto Donnerin jazzorkesteri, joka soitti muun muassa
Charles Mingusin tuotantoa.
Tämän lisäksi juhlilla nähtiin yksi karaokeelokuva. Varsin toisenlaista meininkiä entisvuotisten, kotimaisten rillumarei-klassikkojen rinnalla oli irlantilainen soul-komedia The
Commitments. Karaoke-aspektin hauskuus tuli siitä, ettei juuri kukaan osannut kappaleita. Heti salin pimentyessä kaikkialta kuuluva
korkkien aukeileminen on aina tae siitä, että yleisö viihtyy. Kippis törkyiselle soul-musikaalille!
Omalta osaltani The Commitments aloitti mielenkiintoisen jakson lauantai-illassa.
Erittäin surkeasti nukutun viikon jälkeen menin vielä kolmeen peräkkäiseen näytökseen.
Ensimmäinen oli Mika Kaurismäen Sonic

Mirror, musiikkidokumentti legendaarisesta
rumpali Billy Cobhamista. Henkilödokumenttina elokuva oli ehkä liian etäinen, mutta kaikenkirjavaa äänen tuottamista esiteltiin
kiitettävästi.
Loppumaratonin kolmas elokuva oli päävieras Andrei Konchalovskyn amerikkalaistuotanto Pakojuna (The Runaway Train).
Konchalovsky muistetaan erityisesti Andrei
Tarkovskin käsikirjoittajaparina. Hänen
mestarillisia suorituksiaan ovat muun muassa
Andrei Rublev ja Ei paluuta. Omalle ohjaajanurallekin mahtuu lukuisia menestyksiä.
Siksi olikin hämmentävää nähdä tämä Jon
Voightin tähdittämä, absurdeihin mittasuhteisiin kasvava vankilarymistely. Testosteronilla pumpattu näyttelijäntyö, kovan luokan
dumb-linerit ja suoranainen camp-uho kirvoittivat täydessä katsomossa monet naurut.
Itse nauroin kyyneleet silmissä välillä omaa
tilaani etäisesti kauhistellen. Kolmen aikaan
aamuyöllä homma ei enää ollut hallinnassa.
Hysteerisen yön saldo ei ollut kuitenkaan
vielä tässä. Kello 03.45 pyörähti käyntiin festivaalin omalta osaltani viimeinen elokuva, Guy
Maddinin My Winnipeg. Kanadalaisohjaajan
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kotikaupungista kertova dokumenttifantasia
hyödyntää lukuisia eri formaatteja digikuvasta animaatioon, yhdistelee lapsuudentraumoja, uutiskuvaa, outoa psykodraamaa ja mustaa
runoutta.
Mitään tällaista maailma ei todennäköisesti
ole ennen nähnyt. Intiimi ja samalla oudon
etäinen kasvukertomus on suorastaan mullistava. Se esittelee aivan uudenlaisen tavan
kannatella tarinaa ja syöksyy syvälle erään
kaupungin pimeisiin tasoihin.
Onnistuin kuin ihmeen kaupalla pysymään
hereillä koko elokuvan ajan refleksinomaisista
nuokahduksista huolimatta. Uskoakseni juuri näin My Winnipeg piti nähdäkin – unen ja
valveen sumeassa välitilassa, jatkuvasti sinnitellen ja hämmästellen.
Sodankylän elokuvajuhlat päättyivät siis
melko houreiseen kimaraan, mutta eiköhän
Lappiin juurikin elokuvien takia vääntäydytä.
Levätä ehtii taas etelässä ensi kesään saakka.
Toivottavasti suurin toiveeni toteutuu ja Sodankylään saadaan jonain vuonna houkuteltua
eeppisen elokuvan mestari Werner Herzog.
Miksipä ei, sillä yllätyksistähän Sodankylä
tunnetaan.
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Teksti Pentti Stranius
Kuvitus johanna rojola

Tarina
takapiruna
Kärsämäellä

Tyhjilleen jääneeseen pappilaan ja osuusmeijeriin
syntyi EU-rahojen turvin Elämäntarina-akatemia,
joka pyrkii edistämään henkilökohtaisen historian
tallennusta ja elämäkerrallista ilmaisua. Akatemia
järjestää vuosittain Elämäntarinafestivaaleja, joissa
kuultiin tänäkin kesänä sekä tieteellisiä alustuksia
että koskettavia ja hauskoja tarinoita.

Kärsämäellä, Suomen maantieteellisessä keskipisteessä, on tarinoitu ja pidetty Elämäntarina-akatemiaa vuodesta 2000. Ensimmäinen
kokoontuminen oli romanttisessa ympäristössä, vanhassa meijerissä. Professori J. P. Roos
oli tuolloin tietynlainen moottori ja ideapankki. Tosin elämäntarinoiden ja tarinaniskentäkisojen todellinen takapiru on alusta lähtien
ollut nyt jo eläkkeelle siirtynyt opettaja Anja
Vähäaho. Hän on myös pienen, mutta virkeän
Elämäntarina-lehden päätoimittaja.
PS: Anja, kerropa miksi Elämäntarina-akatemia syntyi juuri Kärsämäelle.
AV: Viime vuosituhannen lopulla Kärsämäki oli kahden valtatien risteyksessä sijaitseva
pikkukunta, josta oli helppo lähteä kaikkiin ilmansuuntiin ja jonka ohi kaikki ajoivat, vaikka kunnan rajoille oli pystytetty vetoava kyltti:
»Kärsis pysähtyä Kärsämäellä». Kun kunnan
päättäjät alkoivat miettiä, kasvattaisiko kulttuuri kunnan vetovoimaa, huomasin olevani
mukana ideoimassa, mitä voisi tehdä tyhjilleen
jääneessä pappilassa ja lakkautetussa osuusmeijerissä. Mieleeni tuli, että omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja kuvien tekeminen
voisivat sopia rakennusten imagoon, olihan
ihmisten kiinnostus omaan historiaansa jo
siihen aikaan kovassa kasvussa.
Elämäntarina-akatemian syntysanat lausuttiin tupamme pöydän ääressä vuosituhannen
vaihteessa – pöytä on muuten peräisin Kärsämäen ensimmäisestä ja jo edesmenneestä ravintolasta. Noin vuoden kuluttua syntysanoista käynnistyi EU-rahoitteinen esiselvityshanke
ja Elämäntarina-akatemian toiminta saattoi
alkaa. Elämäntarina-akatemia toimi viitisen
vuotta EU:n tuella. Sen jälkeen rahoituksen ja
henkilöresurssien rajallisuus ovat sammuttaneet akatemian lyhtyjä, mutta 1999 perustamani ja johtamani vapaaehtoisvoimin toimiva
Suomen Elämäntarinayhdistys voi olosuhteisiin katsoen hyvin.

Kordelinin rahasto palkitsi
PS: Millaiset ovat muistosi menneiden vuosien akatemioista?
AV: Elämäntarina-akatemian alku oli aika
absurdia kunnallisen byrokratian ja EU-jargonin siivittämää hässäkkää, jolle elämäntarinan
kirjoittajien »hyvänä haltiattarena» toimimi-
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nen antoi oman sädekehänsä. Olin lähtenyt
soitellen sotaan, tietämättä etukäteen juuri mitään hankkeenvetäjä-toimenkuvastani. Tapahtumat etenivät lumivyöryn lailla. Osa-aikainen
pesti laajeni lähes ympärivuorokautiseksi. Oli
joustettava, venyttävä, jaksettava ja taivuttava,
kannettava vastuuta – ja ennen kaikkea taottava silloin kun rauta oli kuumaa.
Kirkkaimpiin tähtihetkiin kuuluvat tietysti
Elämäntarina-akatemian avajaiset 26.4.1999,
joissa akatemian suojelijaksi lupautunut professori ja suomalaisen elämäkertatutkimuksen pioneeri J. P. Roos kertoi Italiassa sijaitsevasta ja vuosittaisia päiväkirjafestivaaleja
järjestävästä Pieve Santo Stefano -nimisestä
pikkukaupungista ja innosti seuraamaan esimerkkiä. Kärsämäen ensimmäiset Elämäntarinafestivaalit järjestettiin heinäkuussa 2000
mainitsemassani maidonjalostuslaitoksessa,
joka oli juhlan kunniaksi verhoiltu 50 metrillä
jokamiehen lakanakangasta.
Suomen Elämäntarinayhdistys eli huippuhetkeään marraskuussa 2005, jolloin sain olla
vastaanottamassa Alfred Kordelinin rahaston
kannustuspalkintoa suomalaisten elämäkertakirjoittamisen lisäämiseen.
PS: Miten menivät vuoden 2008 elämäntarinafestivaalit?
AV: Kärsämäen kahdeksannet festivaalit olivat toki vaatimattomammat kuin ensimmäiset kahdeksan vuotta sitten, mutta suhteessa
järjestäjä- ja rahoitusresursseihin ne ylittivät
odotukset. Festivaalit ideoitiin ja toteutettiin
täysin talkootyönä ja tiukalla budjetilla – onneksi saimme sentään jonkin verran avustusta opetusministeriöltä ja valtion kirjallisuustoimikunnalta. Kävijämäärä tuplaantui viime

Omakohtainen
muistelu liikutti
kertojaakin
niin, että yleisö
ympärillä hiljeni
kuin kirkossa.

vuodesta: elämäntarinatyöpajat täyttyivät, Tarina takapiruna -seminaarissa kuultiin uusia
ja uskomattomiakin näkökulmia, jotka virittivät vilkkaan keskustelun. Tarinaniskennän
SM-kisan 12 kertojalle mikään inhimillinen
ei tuntunut olevan vierasta. Heidän tarinansa
tarjosivat huikean elämänkaarellisen matkan
1800-luvulta nykypäivään.

Keho muistaa, tarina suojelee
Kärsämäen elämäntarinafestivaalien ohjelmaan on kuulunut alusta pitäen päivän kestävä seminaari, jossa on ollut usein mukana
myös kansainvälisiä vieraita. Tänä vuonna,
heinäkuun toisena viikonloppuna, selvittiin
kotimaisin voimin. Saimme kuulla punnittua
puhetta ja alustuksia tarinoiden vaikutuksesta
mieleen ja maailmaan. Teemana oli »Tarina
takapiruna» ja yleisön joukosta kajahti kenties
osuvin määritelmä »takapirusta»: »Se on taustalla kuiskutteleva neuvonantaja, hankkeen tukija, joka on aina viaton, ei vastuussa, itse asiassa se on toiselta nimeltään konsultti.»
»Ruumiin muisti on pitkä» , väitti Oulun
yliopiston kulttuuriantropologian lehtori Taina Kinnunen. Hän valotti elämäntarinaa kehon kielenä ja muistina ja kertoi, että jo ennen
kielen hallintaa tapahtuneet kokemukset ovat
tallentuneina ruumiin muistiin. Piilossa pysynyt trauma voi vanhemmiten nousta esiin
ja aiheuttaa ruumiillisia reaktioita, kun jokin
ärsyke muistuttaa siitä.
Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen
professori Seppo Knuuttila puhui suojaavista
tarinoista, joiden varjossa hyvät tekevät hyvää
ja pahat pahaa. Knuuttila pohti nykyaikaamme, jona vaaditaan yksityisyyden suojelua, kun
samaan aikaan julkisuuden ihmisten yksityiselämää revitellään mediassa.
Seminaarissa oli mukana myös yleisradion
tv-uutisten uutispäällikkö ja dekkarikirjailija Matti Rönkä, joka paljasti Viktor Kärpän
– dekkarihahmonsa – sukutarinan ja syntyperän. Rönkä kertoi paljon mainetta saaneiden dekkariensa alkuperämaisemista, tarinoita Karjalasta ja kirjojensa mielenkiintoisesta
henkilögalleriasta. Faktat ja fiktio sekoittuivat
iloisesti, kun tarinassa vilahteli agentteja ja
loikkareita sekä viime vuosikymmenten paluumuuttajia jälkeläisineen.

27

Jo ennen
kielen hallintaa
tapahtuneet
kokemukset ovat
tallentuneina
ruumiin muistiin.
Tarinaniskentäkisat laajenevat
Eniten yleisöä keräsivät Kärsämäellä jo perinteeksi muodostuneet Tarinaniskennän SM-kisat. Niistä on tullut niin suosittuja, että tänä
vuonna täytyi järjestää myös karsintakilpailuja
ympäri Suomea. Joensuussa karsinnat voitti
kevättalvella Viljo Kettunen, 94-vuotias sotaveteraani, jonka työhistoria on koostunut pääasiassa erilaisista maa- ja metsätöistä. Hänen
tarinansa aiheena oli anopin temput sulhasen
vaihtamiseksi. Omakohtainen muistelu liikutti kertojaakin niin, että yleisö ympärillä hiljeni
kuin kirkossa. Kettunen oli kautta aikojen kisojen vanhin osanottaja.
Kärsämäen tarinaniskentäkisojen säännöt
ovat tiukat: periaatteena on kertoa omakohtainen juttu ilman rekvisiittaa ja näyttelemistä. Aikaa on vain 7 minuuttia, ja aikarajoista
pidetään tiukasti kiinni. Tänä vuonna palkittiin tukholmalaisjuttu. Sen kertoja Ahti Räisänen on kotoisin Jyväskylästä. Hän on tyypillisen keski-ikäinen tarinaniskijä, vuonna 1951
syntynyt insinööri ja yrittäjä. Kokemusta esiintyjänä Räisänen on hankkinut muun muassa
kesäteatterissa.
Tarinaniskennän SM-mitalistin tyyli miellytti niin raatia kuin yleisöä – hän oli rento ja
sulava puhuja, joka ei häpeillyt erikoista aihettaan. Kesätyössä Tukholmassa Räisänen
tuhlasi vuonna 1971 ensi tiliään iskemällä rotevankauniin naisen Slussenilta. Kun päästiin sänkyhommiin saakka, kaunotar paljastui
mieheksi ja kertoja suoritti elämänsä amokjuoksun, mikä oli myös mestaruuden tuoneen
tarinan mukaansatempaava kliimaksi.
http://www.karsamaki.fi/elamantarina
Kirjoittaja on Elämäntarina-lehden toimittaja.
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Teksti Satu Taskinen

Särkyneen sydämen joukko-oppia
Dramaturgi Maria
Kilven palkittu teos
Harmin paikka
käsittelee
sukupolvien välistä
kommunikaatiota.
Teatterirkorkeakoulusta dramaturgiksi valmistunut Maria Kilpi, 28, voitti vuoden 2007 Berliinin Stückemarktin nuorten
näytelmäkirjailijoiden palkinnon teoksellaan
Harmin paikka. Näytelmä kertoo mummin
ja tyttärentytön yhteisestä joulusta itäisessä
Suomessa. Berliinin ja Wienin jälkeen Harmin paikka saa ensi-iltansa 19. marraskuuta
Kansallisteatterissa.
Dialogimuotoisessa näytelmässä ei tapah-

du päältä katsottuna paljon. Helsingistä tuleva tyttö ja mummi ovat molemmat aidosti
iloisia tapaamisesta, mutta heti alkuun on
selvää, etteivät naiset kohtaa. Tyttärentytär
haluaisi kuulla mummilta Karjalasta karkotetun perheen menneisyydestä. Mummi keskittyy rieskaan.

näytelmän yksi esteettinen viesti onkin, ettei
yleisöä aina tarvitse tyydyttää taustoin ja selityksin. Tehokas näytteillepano voi laukaista
monin verroin kiinnostavamman ja tehokkaamman prosessin kuin jos ongelmat kuitataan lopussa valmiilla ratkaisuilla. Näin näytelmää jää työstämään mielessä pitkään, ja se
on suuri ansio.
Kysymykset panevat ajattelemaan
Tekstinä Harmin paikka tarjoaa kiinnosHarmin paikka on minimalistinen ja hienovi- tavan lisän keskusteluun nykysuomalaisen
reinen dialogi, jossa tulee sanotuksi enemmän kirjallisuuden aiheista, muodosta ja tehtärivien väleissä kuin suoraan. Tiedetään, että västä.
isoisä on kuollut, naapurissa asuu venäläinen
ja mummi on käynyt Riihimäen lasimuseossa, Nollan molemmin puolin
Jo heti näytelmän alussa ollaan samanoloisjosta ei ole raaskinut ostaa mitään.
Sen sijaan, että kertoisi perinteisellä tavalla ten, tunnelmalliselta lämpötilaltaan haaleiden
tarinan vastauksineen, näytelmä vie keskel- valintatilanteiden alati polveilevassa ketjussa.
le tilannetta, joka synnyttää jatkuvasti uusiin Syödäkö nyt vai myöhemmin? Mennäkö hausuuntiin versovia kysymyksiä. Miksi nämä ih- tausmaalle bussilla vai taksilla?
Sää on Harmin paikka -näytelmässä tärmiset eivät auta toisiaan, vaikka ovat samassa
keä elementti. Se ympäröi elollista ja elotonveneessä? Voisivatko he? Pitäisikö heidän?
Olivatpa vastaukset mitä hyvänsä, aina ta, tapahtumia ja tekijöitä. Sen muutoksia ja
tullaan takaisin kysymykseen, miksi. Kilven vivahteita dokumentoidaan kiinnepisteenä.

Tyttärentytär ja isoäiti,
Emilia Sinisalo ja Anja
Pohjola, eivät kohtaa
Harmin paikassa.
Kuva Kansallisteatteri
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»Voidaan keskustella
siitä, ovatko nämä
henkilöt itsekkäitä
vai eivät.»

Maria Kilpi kertoo
yrittäneensä etsiä näytelmää kirjoittaessaan
ihmisen autenttista ja
ehyttä minää – huonolla
menestyksellä.
Kuva Noomi ljungdell

Säästä puhutaan kuluvan ajan kehyksenä, ja
se vertautuu elämään, kun siihen ei itse voi
vaikuttaa.
Päähenkilöiden välinen tunnelma ei sekään
ota lämmitäkseen, vaan pysyy leudon joulusään tapaan vähän yli tai alle nollan. Mummi
ei enää halua edes yrittää vaikuttaa mihinkään
suureen, vaan keskittyy rieskaan. Tyttärentytär
rimpuilee ja etsii. Molemmat ovat rauhattomia, sahaavat pienellä alueella edestakaisin.
Jäljelle jää sydämen kokoinen kaipaus.

Pitääkö ihmisen avautua?
Näytelmän maailma on täynnä mahdollista
tarttumapintaa. Sopivien osien yhteensaattaminen vaikuttaa antavan turvaa: kun kahvipannu mainitaan, kuvaan tulee heti sen pesu,
alkuun kuuluu loppu ja matkantekoon väline.
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Esineet ja ihmiset haluavat kuulua johonkin,
asettua järjestykseen.
Silti mummi ja tyttö puhuvat toisensa ohi.
Välillä he sörkkivät, esittävät jopa vaatimuksia
ja tunnustelevat lähentymistä, mutta lopulta
valitsevat sittenkin puolustusasemat haavoittuvan kohtaamisen sijaan. Pelkäävätkö he
toisiaan? Eivätkö he pidä toisistaan? Pitäisikö
heidän haluta tai uskaltaa koskettaa ja antautua kosketettaviksi?
Harmin paikka laajenee tutkielmaksi henkisestä ja fyysisestä ajelehtimisesta, pakolaisuudesta, kodittomuudesta ja kaipauksesta. Se
kertoo tunteiden kestotalvehtimisesta, pelosta
ja särkyneen sydämen logiikasta, kun loukattu
ihminen ei itsekään osaa päättää, kuka kuuluu
joukkoon ja kuka ei. Ketä pitää varoa? Kehen
kannattaa luottaa?

»Ihmisellä on oikeus unohtaa»
Dramaturgi Maria Kilpi kertoo, että ihmisen sisäi-

kuvatun kaltainen tilanne on paha, ongelmallinen,

set ristiriidat ovat olleet hänelle tärkeä elementti

ja siitä osallisten pitäisi pystyä purkamaan solmun-

mentoi.

isoäidin ja tyttärentytön suhteen kuvauksessa näy-

sa itsensä ja toistensa kanssa, jotta voisivat avoi-

telmässä Harmin paikka. Toista on vaikea pelastaa

memmin ilmaista keskinäisiä tunteitaan. Jos asiaa

»Harmin paikassa ajattelin henkilöitä enemmän-

silloin, kun ongelmana ovat hänen sisäiset ristirii-

katsotaan sosiaalipsykologian kautta – jossa ollaan

kin sen kautta, mikä niille, tai niiden välisessä tilan-

tansa.

käsittääkseni vähemmän kiinnostuttu oikeasta ta-

teessa, on mahdollista tai mahdotonta.»

»Niin kutsutussa valtavirtateatterissa henkilöt
rakennetaan usein tämän kysymyksen pohjalta.»

Kilpi viittaa saksalaiseen Peter Szondiin. Szondin

vasta elää ja enemmän ilmiöiden kuvailusta – voi-

mukaan alun perin draamassa on käsitelty ihmisten

daan todeta, että tällaista on, ilman että asiaintilaa

Molemmilla naisilla on omat ongelmakenttänsä. He

välisiä asioita. Vuosisadan vaihteessa yksilön sisäi-

täytyy ensisijaisesti pyrkiä muuttamaan.»

eivät yksinkertaisesti voi, eivätkä haluakaan, eläy-

set asiat hiipivät niiden tilalle, mistä on esimerkkinä
August Strindbergin tuotanto.

tyä toisen elämään.
Saksankielisellä alueella kiinnostusta näytelmää

»Sitten voidaan keskustella siitä, ovatko nämä

»Tämä tietysti on tapahtunut muuallakin kuin

kohtaan on herättänyt erityisesti sukupolvien väli-

henkilöt itsekkäitä vai eivät.»

draamassa, kaikessa ajattelussa. Draamassa kehi-

nen kommunikaatio ja historialliset haavat. Siitä on

»Toinen olennainen asia liittyy loputtomaan

tys ei vain ole ollut niin näkyvää, kun siinä on aina

lyhyt askel vastuun ja velvollisuuden kysymykseen.

menneisyydestä vastausten etsimiseen, joka Har-

kuitenkin dialogimuoto hämäämässä.»

Pitäisikö mummin yrittää avata kipeät muistot, jos

min paikassa loppujen lopuksi tematisoitui. Yritin

»Näytelmän Kansallisteatteriin ohjaava Minna

tieto menneisyydestä auttaisi tyttärentytärtä pää-

menneisyyteen tuijottamisen kautta harjoittaa au-

Nurmelin puhui näytelmän kuvaamasta maisemas-

semään eteenpäin elämässään tai välttämään jokin

tenttisen ja ehyen minän etsimistä, mutta kun siitä

ta tietynlaisena toimintakulttuurina, jossa, kuten

pelottava ja kielteinen kohtalo? Vai pitäisikö tytön

hommasta ei koskaan tuntunut valmista tulevan,

kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä, nou-

antaa mummin olla rauhassa ja mukautua hänen

niin tuntui hedelmällisemmältä siirtyä katsomaan

datetaan tiettyjä kirjoittamattomia sääntöjä ja ta-

arkeensa?

eteenpäin. Päädyin kirjoittamisen loppuvaiheessa

poja», Kilpi kertoo.

»Olen syntynyt 1970-luvun lopussa Helsingissä.

tai sen jälkeen jopa kirjoittamaan ylöskin sellaisen

»Jos tätä ajattelee psykoanalyysiväritteisen yk-

Olen koko ikäni elänyt sellaisessa maailmassa, jos-

lauseen kuin ’Ihmisellä on oikeus unohtaa mennei-

silöpsykologian, halun ja defenssien dynamiikan

sa ensimmäinen kysymys ei ole ollut ’mikä on mah-

syys ja elää eteenpäin’. Tämä on, tai ainakin alun pe-

kautta päästään nopeasti siihen, että näytelmässä

dollista’ vaan ’mitä sinä haluat’», Maria Kilpi kom-

rin oli, minulle näytelmän sanoma.»
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Kuvat mari mäkiö
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Teksti Rosa rönkkö
Kuvat mari mäkiö ja noomi ljungdell

Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho nimeää pienkustantajien suureksi
ongelmaksi näkymättömyyden etenkin kirjakaupoissa. Toisaalta pienkustantaja voi kääntää
pienen nimekemäärän edukseen vastaamalla vähistä teoksistaan täydellä sydämellä.

Valtteina notkeus ja nopeat liikkeet
Suomen Kustannusyhdistys viettää tänä vuonna 150-vuotispäiväänsä. Juhlavuoden teemana on suomalainen lukija. Alun
perin kirjamyyntiä etelän suurten keskusten
ulkopuolelle tehostamaan perustettu yhdistys toimii nykyään noin sadan suomalaisen
kirjankustantajan yhteistyö- ja edunvalvontajärjestönä.
Viime vuoden maaliskuusta alkaen Suomen Kustannusyhdistystä on luotsannut Sakari Laiho, WSOY:ltä kustannustoimittajan
työstä »kymmenvuotismerkkiä karkuun» lähtenyt juristi. Laiho kommentoi Kulttuurivihkoille aitiopaikalta suomalaisen pienkustantamisen näkymiä.

Uutuudenviehätys karisee äkkiä
Pienkustantamoja on viime aikoina perustettu
enemmän kuin koskaan. Julkaisemisen taloudellinen kynnys on madaltunut, eikä painosten tarvitse olla suuria.
»Ei tarvitse omistaa kirjapainoa niin kuin
sataviisikymmentä vuotta sitten ollakseen
kustantaja», Laiho kiteyttää.
Pienkustantamoiksi lukeutuvat yritykset
saattavat olla keskenään hyvin erilaisessa
asemassa. Tietyn alan akateemiseen kirjallisuuteen keskittynyt pienempi kustantamo
voi pärjätä tahollaan oikein hienosti; laadukkaan kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantajat joutuvat kilpailemaan sitäkin enemmän.
Onko realistista ajatella, että yksinomaan laadukasta kaunokirjallisuutta kustantamalla voi
pysyä pystyssä näin pienellä kielialueella?
»Syvästi ainakin toivon niin, mutta kilpailu
ei missään nimessä ole muuta kuin kovaa»,
Laiho vastaa. Hän tuskailee hieman kysymyk-

senasettelua: »Suomessa alan hankaluutena
on, että aina kun puhutaan kirjallisuudesta,
joku huudahtaa heti: ’Ahaa, kotimainen kaunokirjallisuus!’ Sehän kattaa vain noin 10 prosenttia markkinoista.»
Pienkustantamisen ongelmat ovat pohjimmiltaan samat kuin kaikessa muussakin

»Entä jos
bestsellerit ja
kesädekkarit
olisivatkin
myymälän
takaosissa?»

pienyrittämisessä: mitä järjestelmällisemmin kustantamisesta aletaan tehdä taloudellista toimintaa, sitä enemmän vaikeuksia ilmenee.
Alkuvaiheessa monet kustantamot ratsastavat perustamisen aikaansaamalla julkisuudella. Uutuudenviehätys karisee kuitenkin

pian, jos kiinnostavia julkaisuja ei synny riittävästi ja riittävän usein. Pelkkä myönteinen
julkisuus tai kukaties palkitun esikoiskirjailijan löytäminen ei välttämättä elätä.
»Yksinkertainen aritmetiikka paljastaa, että
jos nimekkeitä ilmestyy joka vuosi enemmän,
mutta kirjojen kokonaismyynti ei kasva, yksittäiselle nimekkeelle jää vähemmän rahaa.»
Kustantaminen on kuitenkin yllätysten ala.
»Pienkustantamo, joka löytää uuden päätalon,
elää leveästi pitkänkin aikaa», Laiho laskeskelee. »Mutta jos ei puhuta fantasialöydöistä, niin pieniä löytöjä täytyy tehdä urakalla.
Kysyy kustantamisen taitoa, kutsuttakoon sitä
vaikka vainuksi, että pienkustantaja pystyy tekemään volyymiinsa nähden riittävän paljon
hyviä löytöjä.»

Pieni jää helposti huomaamatta
Merkittävin ero pienkustantajien ja suurten
kustantajien välillä on niiden resursseissa
tehdä yritystään ja kirjojaan tunnetuiksi. Näkyvyys on keskeinen tekijä, jopa kirjailijoiden
kiinnittämisessä. Laihon mukaan marginaalisen pienkustantamon valitseminen saattaa
vaatia kirjailijalta »poliittisen päätöksen».
»Ovatko pienkustantamot esillä? Jos katsotaan päivälehtien mainoksia, niin eivät
ole», Laiho tokaisee. Tuskin moni kuluttaja
on edes huomannut uusien kustantamoiden
suurta määrää.
Kirjakaupoissa näkymättömyys vaivaa eniten. »Näkyvyydellä on valtava vaikutus ostajan käyttäytymiseen. Entä jos bestsellerit ja kesädekkarit olisivatkin myymälän takaosissa?
Maitokauppa on tehnyt näin vuosikymmenet:
maitopurkin hakijan täytyy kävellä koko myy-
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»Suomalainen
kustannusmaailma toimii
pikemminkin
kirityksen kuin
kyräilyn varassa.»

kuuttaa, että suomalainen kustannusmaailma toimii pikemminkin kirityksen kuin kyräilyn varassa.
»Ilokseni olen saanut Kustannusyhdistyksessä huomata, että meillä ei ole suurkustanmälän läpi ja nähdä matkalla kaikki kaupan tajien ja pienkustantajien puoluetta, vaan
ihanat herkut. Jos kirjakaupan asiakas näkisi täällä ollaan hyvin sopuisasti yhdessä ja tunenemmän hyllymetrejä, hän voisi kiinnittää nustetaan myös erot.»
huomiota myös pienkustantajien kirjoihin.
Muutoksiin täytyy vain löytyä tahtoa, ja tämä Koko ala hyötyy uuden etsijöistä
on tietysti enemmän kirjakauppojen päätös- Tulevaisuudessa Laiho soisi pienkustantajivallassa. Ongelmakohdista keskusteleminen en luovan uraauurtavia menestystarinoita.
on kuitenkin koko alan asia.»
»Toivon, että pienkustantajat nopealiikkeisinä
Laiho vertailee myös isojen kustantamoiden menisivät paikkoihin, joihin kirjallisuudella
keskitettyä toimintamallia ja pienkustanta- ei vielä ole ymmärretty mennä, ja löytäisivät
mista, jossa kaikki tekevät kaikkea: »Isot pys- aivan uudenlaisia lukijoita», hän sanoo.
tyvät esittelemään tuotteitaan one stop shop
Hän huomauttaa lisäksi koko alan hyöty-tyyliin: tästähän te täytätte kaikki hyllynne. vän siitä, että pienet kustantamot voivat muita
Tällöin kaupan sisäänostaja pääsee vähällä notkeammin kokeilla erilaisia vaihtoehtoja.
vaivalla. Toisaalta pienkustantaja voi kääntää »Alan kehitykselle ja terveydelle on välttämäasetelman edukseen. Hänen ei tarvitse kertoa,
että tässä ovat meidän lastenkirjamme, niitä
on 180 kappaletta, vaan voi vastata kolmesta tuoreesta teoksestaan täydellä sydämellä
ja antaumuksella.» Pienkustantaja voi todella tuntea kirjansa, ja tätä etua hänen pitäisi
käyttää hyväkseen.

Pienet ja suuret sopuisasti yhdessä
Pienkustantamoilla on Laihon mukaan suuri
kulttuurinen merkitys, mutta hän haluaa ehdottomasti välttää antamasta helppoa harhakäsitystä, että vain ne tekisivät kulttuuria.
»Yhden vuoden tähdenlento voi kustantaa
korkealentoista laatua, jota kriitikot ylistävät,
mutta jos kukaan ei sitä osta ja lue, niin kuinka suuri palvelus kirjallisuudelle on lopulta
tehty?» Laiho kärjistää.
»Pienkustantamon täytyy toimia sellaisten
reunaehtojen varassa, että se pystyy jatkamaan
myös seuraavina vuosina ja kehittämään lukijakuntaansa. Vasta silloin tehdään palvelus
ja ihmiset kiinnostuvat korkeakulttuurisesta
kaunokirjallisuudesta.»
Pienkustantajien selviytymiskeinoja pohdittaessa lienee vaikea välttyä vertailuilta ja
vastakkainasetteluilta. Laiho kuitenkin va-

33

töntä, että on olemassa eri tavalla ajattelevia ja
uutta etsiviä. Tämä on siinä mielessä mukava
ala, että se koituu myös kulttuurin ja sivistyksen hyväksi.»
Kustannusyhdistyksen juhlavuoden iskulause kuuluu »paras tawara maailmassa».
Vuosia elätellyistä teknologiauhkakuvista ja
-utopioista huolimatta painettu sana on pitänyt sitkeästi pintansa sähköisten medioiden aikakaudella. Selvimmin sähköistymisen
haasteet näkyvät tietokirjallisuuden puolella:
oppimateriaalien kustantaminen vaatii uusia
ratkaisuja, ja internetin tiedonhakujärjestelmät ovat syrjäyttämässä suurteokset, ensyklopediat ja sanakirjat.
Muutoksia kaunokirjallisuudessa on vaikeampi ennakoida, mutta minään paperisten
ja sähköisten alustojen välisenä kamppailuna
Laiho ei tilannetta näe. »Kirjalla on varmasti
edessään loistava tulevaisuus», hän povaa.
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Teksti juri nummelin ja elina teerijoki
Kuva Noomi ljungdell
Kuvitus päivi arenius

Kustantaminen
hakee suuntaa
Perinteistä kirjojen täyskustantamista täydentävät uudet, kustantajan riskiä pienentävät toimintatavat. Niiden avulla esiin pääsee myös markkinapotentiaaliltaan marginaalista kirjallisuutta.
Pitkän linjan kokeellisena runoilijana
tunnettu Leevi Lehto perusti viime syksynä ntamo-nimisen kustantamon, joka toimii toisin kuin muut: kirjaa ei ole fyysisesti
olemassa ennen kuin joku ostaa sen. Marginaaliasemaa korostaa, että ntamo keskittyy
kokeelliseen runouteen.
Ntamon kirjoja valmistetaan yksi tai useampia kappaleita sitä mukaa kuin niitä netin
kautta tilataan. Yhdysvaltalainen digipaino
Lulu.com painaa kirjan tilauksesta ja lähettää
lukijalle. Edes tekijä ei saa ilmaiskappaleita.
Kustantaja ei kierrä messuilla myymässä kirjoja eikä lähetä niistä tiedotteita. Kirjojen tekemiseen menee kuulemma riittämiin aikaa.
Kyse on kustannusten painamisesta minimiin; ntamon nettisivutkin on tehty ilmaisella blogipohjalla.

Monet ovat
tottuneet siihen,
että uutuuskirjat
saa siivellä sieltä
ja täältä.

»Runokirjoissa suurtenkin kustantamoiden suurin kustannuserä ovat vapaakappaleet. Monet ovat tottuneet siihen, että uutuuskirjat saa siivellä sieltä ja täältä», Lehto
selittää.
Hän sanoo huomanneensa, etteivät runojen
lukijatkaan osta itse kirjojaan.
»Kun olen kysellyt ihmisiltä, koska he ovat
viimeksi ostaneet runokirjan, he joutuvat
usein todella miettimään.»

Kirjoille on tarve, vieläkin
Vaikka tekijät eivät saa kirjojaan ilmaiseksi,
ntamo maksaa heille palkkiota. Jokaisesta
myydystä kirjasta tekijä saa kaksi euroa, riippumatta myyntihinnasta. Osansa saa myös
graafikko.
»Näin ei tarvitse miettiä, voiko jonkun kirjan julkaista, jos esimerkiksi painolasku on
vielä maksamatta», Lehto sanoo.
ntamo on julkaissut monta esikoisrunokokoelmaa. Myös jo aiemmin julkaisseet runoilijat, kuten Karri Kokko, ovat saaneet kokeellisempia teoksiaan läpi ntamolla.
Kirjojen menestys on ollut Lehdolle yllätys. Kirjoja on julkaistu 22 ja niitä on myyty yhteensä 862 kappaletta. Myös kirjastoille aineistoa välittävä BTJ ja kirjakauppojen
Kirjavälitys ovat huomanneet ntamon kirjat.

Myyntiluvut ovat suurempia kuin monilla
pienkustantamojen kirjoilla.
»Usein pienkustantamoiden vaikeuksien
taustalla voikin olla se, että on yritetty toimia
vanhojen mallien mukaan», Lehto analysoi.
»Yritän kehua kaikille ntamon mallia, jotta muutkin innostuisivat ja perustaisivat vastaavia. »
Lehto on pitkään puhunut nettijulkaisemisen puolesta, joten hänelle ntamo on kompromissi – yksi askel taakse, niin kuin hän itse
sanoo. Kirjoja esineinä tarvitaan yhä.

Palvelukustannus pienentää riskiä
Kustannusalan toista päätä edustaa palvelukustantaminen, jossa kirjailija osallistuu teoksen kustannuksiin ostamalla itse tietyn määrän kirjaansa ja myymällä niitä eteenpäin.
Yhdysvalloissa palvelukustantaminen on
suurta bisnestä, Suomessa vielä melko vähän
tunnettua. Alan uranuurtaja on vuonna 1999
aloittanut Pilot-kustannus, joka tekee palvelukustanteiden lisäksi myös oma- ja täyskustanteita.
Kustannuspäällikkö Timo Määttä kertoo,
että palvelukustantamisen konsepti sekoitetaan usein omakustanteeseen. Omakustanteessa tekijä maksaa kaiken ja huolehtii levityksestä, palvelukustanteessa kustantajakin
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Kynnys nousussa kaikkialla
Palvelukustanteen idea on Määtän mukaan
antaa mahdollisuus kirjoille, joille ei olisi tiedossa laajoja markkinoita.
»Esimerkiksi paikallinen myynti on tärkeää. Kirjailija saattaa ostaa parisataa kappaletta
tietäen, että saa kirjat myydyksi itse. »
Pilotin palvelukustannehittejä ovat olleet
muun muassa Pyynikin ajoista kertova historiateos, jota on myyty yli tuhat kappaletta,
ja omaelämäkerrallinen romaani, jota tekijä
itse myi yli 700 kappaletta. Palvelukustanteen
tavalliset myyntiluvut asettuvat 200–500 kappaleeseen.
Tietoisuus kustantamisen eri vaihtoehdoista on Määtän mukaan kasvamassa. Mo-

ni Pilotiin käsikirjoituksen lähettävä toivoo
täyskustannetta, mutta sanoo palvelukustanteenkin kelpaavan.
Pilot julkaisee nyt 20–40 täyskustannetta ja
140 palvelukustannetta vuodessa. Käsikirjoituksia tulee koko ajan enemmän, ja kustannuskynnys on palvelupuolellakin nousussa.
Nyt viisi prosenttia hyväksytään palvelukustanteiksi suoraan ja 75 prosenttia kustannustoimittajan muutosehdotusten jälkeen.
Pilot on tuotteistanut kirjantekoa pitemmällekin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös
mahdollisuus tehdä itse oma kirjansa netissä
valmiille sivupohjalle, ja Pilot toimittaa kirjan
painettuna noin viikossa.
Omakustanteiden myynnin tueksi Pilot
on avannut sivuilleen nettikirjakaupan, jossa
omakustanteiden tekijät saavat mainostaa ja
myydä kirjojaan ilmaiseksi. Pilot tarjoaa myös
maksullisia lisäpalveluita; kirjasta saa halutessaan vaikka äänikirjaversion.

Jasso-kissakin
jäi rannalle
Kustantamisen ja
kirjakaupan kriisi
koskee myös
viihteellisempää
tarjontaa. Suomalainen
Kirjakauppa ei kelpuuttanut
hyllyihinsä Jii Roikosen Aamugirjaa.
Sarjakuvakustantamo Egmontin ja Suomalaisen
Kirjakaupan välit kiristyivät, kun Suomalainen kieltäytyi ottamasta myyntiin Jii Roikosen suositusta
Jasso-kissa-sarjakuvasta koottua aforisminomaista
Aamugirjaa.
»En tiedä, mitä tehtiin väärin. Samaan aikaan kirjaa oli Akateemisen ikkunat täynnä», Egmontin kustannustoimittaja Asko Alanen sanoo.

Haastattelu on tehty keväällä 2008. Kesäkuussa
Egmont on viime vuosina joutunut muuttamaan
Pilot-kustannus ilmoitti jättävänsä konkurssi- monien tuotteidensa formaattia. Huumorilehti
hakemuksen tilauskannan yllättävän romah- Mad ilmestyy nykyään albumina, koska esimerkiksi
tamisen vuoksi.
R-kioskeissa lehtien myyntitilaa on Alasen mukaan
»trimmattu».
»Valitukset siitä, että jotain tiettyä lehteä ei
enää löydä, ovat lisääntyneet.»
Tilaajat ovat Egmontille arvokkaita. Esimerkiksi
Korkeajännitys ja Tex Willer olisivat ehkä lakanneet ilmestymästä jo kauan sitten ilman uskollisia tilaajia.
»Kummankin tilaajamäärät ovat kasvaneet viime aikoina, varmasti siksi, että myyntipisteitä on
vähennetty», Alanen pohtii.
Alanen ei halua korostaa Egmontin ja Suomalaisen Kirjakaupan välisiä ristiriitoja, mutta toteaa,
että välikäsien tekemät päätökset jäävät perusteiltaan hämäriksi. Hän näkee, että kirja-alan kriisi on
normaalia aaltoliikettä. Syypäitä ovat markkinointi ja media, jotka korostavat liikaa tiettyjä nimiä ja
nimikkeitä.
»Silloin unohtuu se tosiasia, että ostajakunta
vähenee, kun valinnanvara kapenee. Taiteellisempaan nautiskeluun tottuneet eivät siirry kulutta-

»Pienkustantamoiden
vaikeuksien taustalla
saattaa olla se, että
on yritetty toimia
vanhojen mallien
mukaan.», Leevi
Lehto miettii.

maan megabestsellereitä. Kun pääkanavilla on aallonpohjaa, vaihtoehtopuolella on kuhinaa.»
Suomalainen marginaalisarjakuva elääkin nyt kukoistuskautta ja julkaisuja myydään ripeästi omien levityskanavien välityksellä. Saatavuus suuressa kirjakaupassa toisi kuitenkin monien mielestä
lisää lukijoita.

Teksti juri nummelin

tekee töitä. Kirjat käyvät läpi myös kustannustoimitusprosessin.
»Kirjailijalla on ensiostovelvollisuus, minimissään 85 kappaletta kirjaa. Sen jälkeen kirjaa
kohdellaan kuin täyskustannetta. Kustantaja
markkinoi kirjaa, ja tekijä saa myös tekijänpalkkion kustantajan myymistä kirjoista.»
Ensiosto ei kata kaikkia kustantajan kuluja,
eli kirjaa on myytävä enemmänkin. Kustantajan riski ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin
täyskustanteessa.
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Daada/ Marko Turunen

Tommi Musturi

Marko Turunen

Boing being/ Amanda Vähämäki

 !LIEN UNDERSTOOD INSTANTLY HOW MUCH HE LOVES ME AND HOW HIS LIFE WOULD BE EMPTY AND MEANINGLESS WITHOUT ME
 4HAT|S WHAT HAPPENED

Boing being/ Tommi Musturi

Boing being/ Anders Nielsen

Teksti elisa helenius
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Kuvat mari mäkiö ja kustantajat

PAM!
KRUNTS!
TSIM PUM!
Kuvassa ryöppyää neonvärejä, kieppuu
viivoja ja väkkäröitä sekä esiintyy kymmeniä
omituisia ja irvokkaitakin hahmoja. Katselijan
olo on yhtä aikaa kuin painajaisten huvipuistossa, mielikuvitusmaassa ja hallusinaatiossa.
Tommi Musturin piirrokset tuovat mieleen
ennemmin abstraktin taiteen kuin perinteisen sarjakuvan, sillä Musturin töistä puuttuvat puhekuplat ja tarinaa kuljettavat ruudut.
Musturi vierastaa sekä omien sarjakuviensa että julkaisemiensa teosten kohdalla sanaa
»vaihtoehtoinen», joka on hänen mielestään
elähtänyt ja turhan amerikkalainen termi.
»Käytän mieluummin määritelmää ’uutta
sarjakuvaa aikuiseen makuun’. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa oli ennen vain supersankarisarjakuva ja ’se muu’.»
Hän on Ruovedellä syntynyt ja nykyisin Helsingissä asuva 32-vuotias sarjakuvapiirtäjä, jo-

ka on valmistunut maisteriksi Taideteollisen
korkeakoulun graafiselta linjalta. Partasuu vaikuttaa myös Boing Being -taidekustantamossa, Huuda Huuda -sarjakuvakustantamossa ja
Kutikuti-taideyhteisössä. Helsingin Kallioon
toukokuussa avattu Sarjakuvakeskus kokoaa
nämä kaikki kustantamot yhteen.
Kutikuti painattaa neljä kertaa vuodessa
noin 10 000 painoksen omaa Kuti-ilmaissarjakuvalehteä. »Kuti-lehti julkaisee sellaista sarjakuvaa, mistä meidän kollektiivimme
pitää», Musturi toteaa.
Kolmannella linjalla sijaitsevassa Sarjakuvakeskuksessa on Suomen sarjakuvaseuran ylläpitämä galleria, jossa on parasta aikaa esillä
tuoreen sarjakuvaneuvoksen Reija Niemisen
kokoama näyttely. Huoneen seinät on tapetoitu sarjakuvilla ja tiiliseinässä olevista aukoista
työntyy rullattuja lehtiä. Samassa tilassa on

Sarjakuvien pienkustantajilla on enemmän alan
tietämystä ja tuntemusta
kuin isoilla yrityksillä,
mutta voittoa tulee
harvoin. Voimia tekijöille
antaa halu rikastuttaa
maamme sarjiskenttää.
maamme suurin sarjakuvakirjasto.
Sarjakuvakeskuksen toisessa huoneessa on
Pitkämies-puoti, jota pyörittää Musturin ystävä Jelle, 31. Ja kyllä, hän on erittäin pitkä
mies! Belgiasta Suomeen rantautunut Jelle on
Huuda Huuda -kustantamon toinen osapuoli
Musturin rinnalla. Myynnissä olevia sarjakuva-albumeja saa selailla samalla kun istuskelee nojatuoleilla. Puodista voi myös ostaa indie-musiikkia ja t-paitoja.

Glömp ja uusi sukupolvi
Hakaniemen Rytmi-pubissa kahviaan juova
Musturi sopii värikkäässä raitapaidassaan
hyvin yhteen pöydällä olevan uuden ja värikylläisen Glömp9-antologiansa kanssa. »Sarjakuva-antologiamme painosmäärä on tuhat
kappaletta, joten se ei ole enää pienkustantamista. Kirja julkaistaan kerran vuodessa ja sen

Boing being/ Lee Jung Hyoun
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www.daadabooks.com
www.huudahuuda.com
www.boingbeing.com
www.sarjakuvantoivo.fi
www.sarjakuvaseura.fi

Martin tom Dieckin
esikoisteos ja
90-luvun klassikko,
Viaton matkustaja
ilmestyy suomeksi
Helsingin sarjakuvafestivaaleille Daadan
kustantamana.

takana on massiivinen toimitustyö. Glömpissä on piirustuksia kolmentoista eri maan taiteilijoilta, joiden teoksia ei muuten julkaista
Suomessa», kertoo Musturi, palkitun antologian luoja.
»Julkaisujen tekeminen lähti liikkeelle
alakulttuureissa vuonna 1994, jolloin Boing
Being perustettiin. Julkaisin silloin levyjä ja
lehtiä, joita ystäväni tekivät tai joita väsäsin
yhdessä heidän kanssaan. Huuda Huuda taas
syntyi myöhemmin turhautumisestani siihen,
ettei Suomessa julkaistu silloin juuri mitään,
mitä olisin itse halunnut lukea.»
Huuda Huuda pantiin alkuun vuonna
2006, käännöskirjallisuuden julkaisemista
varten. »Suomalaisen sarjakuvan kenttä on
virkeä, mutta se ei elä itsestään. On tarpeellista julkaista hyvää käännössarjakuvaa, jotta
uusi tekijäsukupolvi näkee, mitä kaikkea sarjakuvalla voi tehdä.»
Musturi kiertää runsaasti ulkomailla omien
sarjakuvanäyttelyidensä takia sekä tavatakseen
alan tuttujaan ja viedäkseen kustantamojensa kirjoja Suomen ulkopuolelle. »Matkoilla
meidän kirjojamme päätyy ulkomaisten kustantajien ja tekijöiden käsiin, samoin ulkomaista materiaalia kulkeutuu minun käsiini.
Tunnen paljon sarjakuvaväkeä sieltä täältä
maailmalta.»

»Joka päivä
mietin, miksi
teen tätä. Vähän
kuin lottoaisi
koko elämänsä
samalla rivillä.»

Leiville ruutujen kustantaminen ei lyö.
»Tavoite on päästä nollille ja maksaa tekijöille palkkiot. Voihan tämä tulevaisuudessa
muodostua rahallisesti kannattavaksi.» Huuda Huuda julkaisee tänä vuonna kuusi kirjaa
ja Boing Being neljä.
Suomalaisten pienkustantamojen tulevaisuus näkyy Musturin mukaan Turkuun juuri perustetussa Sarjakuvan Toivo Oy -tukussa, joka on vain jälleenmyyjille. Sen takana
on muun muassa Zum Teufel, Huuda Huuda, Asema, Daada, Apollo ja Absolute Truth
Press. Isot kirjakaupat ympäri Suomea voivat
kerralla tilata sarjakuvatukusta useita pienkustantamojen sarjakuvia.
»Tärkeintä on nyt saada kirjojamme kauppoihin. Sarjakuviamme myydään tällä hetkellä noin viidessätoista kaupassa Helsingissä,
Tampereella ja Turussa, mikä on tosi vähän.
Muissa kaupungeissa sarjakuviamme voi saada ehkä kirjastoista.»
Sarjakuvalla, kuten muillakin ilmaisumuodoilla, voi Musturin mukaan käsitellä ihan mitä tahansa asioita, isoja ja pieniä.
»Sarjakuvia voi lukea viihteenä, mutta niissä
voi käsitellä myös hankalia asioita. Suomessa tosin tehdään vähän ajankohtaisia asioita
käsittelevää sarjakuvaa. Suomessa ja muualla on tällä hetkellä paljon sarjakuvabloggaa-

jia, jotka tekevät pitkälti omaelämäkerrallista
sarjakuvaa.»

Mies Daadan takana
Lahtelaisen Daada-sarjakuvakustantamon takana oleva Marko Turunen on Musturin tavoin mukana Sarjakuvan Toivo Oy:ssä. Turun
Piirustuskoulusta (nykyisestä Turun Taideakatemiasta) valmistuneen miehen itse tekemiä
sekä myös kustantamia kirjoja myydään muun
muassa Pitkämiehessä Helsingissä.
Turunen, 35, pyörittää Daadaa yksin. »Joskus mukanani on ihmisiä auttamassa. Välil-lä joku tekee ilmaiseksi esimerkiksi käännöshommaa tai myymistä. Jotkut kirjat tuovat rankasti tappiota, toiset voittoa», toteaa
Turunen.
Kolmivuotias Daada julkaisee muutaman
kirjan vuodessa. »Artistit ovat sen verran pitkämielisiä, että malttavat odottaa palkkioitaan.
Toiminnassa on mukana ihmisiä, jotka ymmärtävät, että rahaa tulee vähän tai ei ollenkaan.»
Turunen saa tämän vuoden taiteilija-apurahaa. Hän tekee myös keikkaluontoisesti piirustusopetustyötä kouluissa ja kansanopistoissa. »Daadassa ihmiset tekevät hommia
ilmaiseksi ja vain minä saan siitä toimeentulon. Kustantamomme tulos syntyy graafisesta
suunnittelusta ja kuvituksesta, tilaustöistä.»
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Sarjakuva sai keskuksen Helsingin Kolmannelta Linjalta,
Tommi Musturi seisoo siellä.

Syksyisin pidettävä Helsingin sarjakuvafestivaali on piirtäjän mielestä ylivoimaisesti
tärkein sarjakuvatapahtuma Suomessa. »Se
on myös ainoa tapahtuma, jossa voi tienata
rahaa. Tosin tienasimme myös Lahden kirjamessuilla, vaikka ne ovat vain kaksipäiväiset. Helsingin messuilla hukkuu helpommin
massaan ja ihmiset hakevat sieltä niin erilaisia
juttuja.» Kemin sarjakuvapäivät kesäkuussa
taas on Euroopan kolmanneksi vanhin sarjakuvafestivaali.
Turunen kävi viimeksi myös Tampereen
festivaalilla ja matkasi sitten heti perään Tukholman festivaalille, jossa hän ei tienannut
rahaa. »Molemmista festareista tuli huonoa
tulosta. Uusi sarjakuvatukku on nyt Daadalle
kenties viimeinen oljenkorsi.»
»Joka päivä mietin, miksi teen tätä. Vähän
kuin lottoaisi koko elämänsä samalla rivillä ja
odottaisi, että kyllä joskus tärppää.»
Sarjakuvien pienkustantaminen ei silti ole
Turusen mukaan katoamassa minnekään.
»Jostain syystä jokainen sukupolvi haluaa kokeilla tätä hommaa itse. Uusi sukupolvi keksii
aina pyörän uudestaan.»

Vaihtoehtoisuuden ongelmat
Turunen uskoo, että pienkustantaminen voi
tulevaisuudessa hyvinkin olla taloudellisesti

kannattavaa. »Marjane Satrapin Persepolis
pelasti 10 vuotta pyörineen ranskalaisen kustantamon, joka oli jo sitä ennenkin julkaissut
useita sarjakuvakirjoja vuodessa. Kyllä Daada
vielä joskus saa Viivin ja Wagnerin kaltaisen hitin, mutta siihen voi mennä vuosikymmeniä.»
Pienkustantamot eivät Turusen mielestä
häviä isommille. »Isommat kustantamot eivät ole ajan hermolla, eivätkä ne uskalla julkaista kuin sellaista materiaalia mikä on jo
muualla yleisesti todettu hyväksi ja myyväksi.
’Kansanvalistustyö’ on jätetty pienille kustantamoille. Markkinoinnissa ja investoinnissa
me taas jäämme isompien jalkoihin. Molemmilla puolilla on opittavaa toisiltaan.»
Kustantaja jää miettimään sitä, mikä tekee
jostakin sarjakuvasta »vaihtoehtoista». »Varmaankin se, että sarjakuva poikkeaa sisällöllisesti siitä, mitä tarjotaan jokaisessa supermarketissa. Vaihtoehtoisuus liittyy myös
myyntiin, eli kyseessä on sellainen sarjakuva,
jota on vaikea löytää kirjakaupoista. Periaatteessa Milla Paloniemen Kiroileva siilikin oli
alun perin vaihtoehtosarjakuva, josta on tullut kysyttyä. En tiedä, onko Kiroileva siili vielä
vaihtoehtoinen vai ei, koska nyt se on suosittu», Turunen pohtii.
Maailma on kansainvälistymisen ja viestintätekniikan ansiosta yhä pienempi paikka,

Leiville ruutujen
kustantaminen
ei lyö: »Tavoite
on päästä
nollille.»
minkä Turunen näkee tämän päivän kustantajien etuna. »Meillä on kontakteja ulkomaille. En tiedä, onko tulevaisuudessa maailman
jatkuva pieneneminen haitta, eli hukkuuko
joukkoon.»
Turunen kokee sarjakuvien tehtävän olevan
saman kuin taiteen tehtävän yleensäkin. »Sarjakuvan tarkoitus on viihdyttäminen, ja sen
ohella kerrotaan asioista, joilla on merkitystä. Parasta olisi, jos koko ihmiskunta hyötyisi. Itse saan sarjakuvista henkistä tyydytystä:
tekemällä itse sekä lukemalla ja katsomalla
muiden töitä.»
Pienkustantajalle syys- ja lokakuu ovat vuoden tärkeintä aikaa, koska silloin Helsingissä
on lukuisia sarjakuva- ja kirjafestivaaleja sekä sarjakuvamessuja. »Syksyllä pienkustantamoilta on tulossa paljon teoksia. Toivottavasti ei mennä kaikki konkurssiin, koska
julkaisemme nyt kerralla niin paljon», Turunen hymähtää.
Helsingin 23. sarjakuvafestivaali järjestetään
12.–14.9.2008.

40

��������������� 4–5 / 2008

Teksti ����� ��������� �� ���� ��������
Kuvat ���� ����� ja vera savivuori

HARVA
NÄYTEIKKUNAAN
KIRJAPÄÄSEE
PATTERIN
VÄLISSÄ
Kirjoja julkaistaan enemmän kuin koskaan, mutta
pienet laatukustantamot
ovat pulassa. Kirja ja lukija
eivät kohtaa. Kustantajat syyttävät välikäsiä.

Professori ja kustantaja Hannu Salmi.

P��������������� ����������� �� muhinut kapina Suomalaista kirjakauppaa ja
Kirjavälitystä vastaan, mistä esimerkkinä on
sarjakuvapiirtäjä Ville Rannan syksyllä Kutilehdessä ilmestynyt manifesti Tappakaa Kirjavälitys! Saman tyyppistä kritiikkiä esittävät
myös perinteisemmät kustantamot.
»Pienkustantajan tilanne näyttää vaikeutuvan entisestään», sanoo Turun yliopiston
kulttuurihistorian professori Hannu Salmi,
joka vetää sivutyönään laatuklassikoita ja humanistista tietokirjallisuutta julkaisevaa Faros-kustantamoa.
Faros on jaksanut jo viisi vuotta, mutta
kovin paljon kauemmin ei sinnitellyt Niko
Aulan luotsaama Loki-kirjat. Loki lopetti toimintansa vuosi sitten, juuri saatuaan ensimmäisen kirjansa myydyimpien listalle. Päätös
lopettamisesta oli muhinut pitkään.
»Kyllästyin tappelemaan ainaisen kassakriisin kanssa», Aula kertoo.
Loki ei ole ainoa viime vuosina lopettanut
laadukas pienkustantamo; niihin kuuluvat
myös esimerkiksi Desura, Pequod ja Plataani.

Kuihdu, jos et menesty
Kirjakauppojen tulisi Salmen mukaan olla
kulttuuri-instituutio niin kuin kirjastojenkin.
Kirjastoalan vanha slogan »jokaiselle kirjalle
pitää löytyä lukija ja jokaiselle lukijalle kirja» ei kuitenkaan enää päde, vaan kirjat jäävät
helposti pölyttymään.
»Kustantaminen ei ole pelkkää kirjojen tekemistä, vaan myös lukijoiden löytämistä»,
Salmi sanoo.
Hän ajoittaa pienkustantajan kriisin alun
1990-luvulle, kun kustantajille osoitettu vähälevikkisen kirjallisuuden laatutuki lakkautettiin.
»Nyt kustantamisen kaltaista kulttuurialaa
kohdellaan kuin mitä tahansa yritystoimintaa:
jos kustantaja ei menesty, se saa tarpeettomana kuihtua. Monet harrastuspohjalta
toimivat kustantamot takaavat kuitenkin

kustannusmaailman monimuotoisuuden.
Niillä on itseisarvo.»
Selviämisestään eivät kamppaile vain pienimmät, 5–15 kirjaa vuodessa julkaisevat tekijät, vaan myös keskisuuret, viitisenkymmentä kirjaa vuodessa julkaisevat kustantamot.
Salmen mukaan näiden tilanne voi olla pahempikin, koska kustantaminen on kokopäivätyötä.
»Jos me olisimme kokopäiväisiä kustantajia, olisimme jo lopettaneet.»
Monille pienkustantajille Suomalainen
Kirjakauppa ja sen suuri asema kirjamarkkinoilla muodostavat keskeisen ongelman.
Suomalaisen Kirjakaupan sanotaan keskittyvän vain tiettyjen bestsellerien esilläpitoon ja
unohtavan kaikki muut kirjat. Vaihtoehtoja
kaipaava kuluttaja ei löydä haluamaansa ketjun kaupoista.
Suomalainen Kirjakauppa on ottanut Faroksen kirjoista myyntiin selviä klassikoita,
kuten Cervantesin Opettavaisia kertomuksia, mutta esimerkiksi Heinrich Heinen runovalikoima ei kiinnostanut.
Salmi sanoo ymmärtävänsä Suomalaisen
kirjakaupan toimintaa.
»Jos he ottavat kirjan myyntiin, sen pitää
kiinnostaa laajalti.»
Muista kirjakauppaketjuista Info ei Hannu
Salmen mukaan osta koko ketjun kattavasti.
Akateeminen kirjakauppa taas on hyvä asiakas, mutta ketjuna pieni.
Pienkustantajilla ei ole mahdollisuutta laajaan markkinointiin. Kirjaesittelyjä sisäänostajille ei järjestetä, vaan kirjat myydään kauppoihin sähköpostiesittelyn perusteella – jos
myydään.
Pari Faroksen kirjaa on saatu kirjakerhoihin. Hyvän uutisen kääntöpuoli on, että kustantaja saa kerhokirjoista alehinnan. Kirjakerho on kuitenkin
hyvä myynninlisä
maassa, jossa Suo-

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

malainen Kirjakauppa on käytännössä ainoa
kirjakauppaketju.
Lokin Niko Aula pitää Suomalaisen Kirjakaupan vahvaa asemaa monimutkaisena
ongelmana. Laaja, kirjoihin keskittyvä kirjakauppaketju on myös hyvä asia.
»Vaihtoehtohan voisi olla, että valtaosa kirjoista menisi markettien kirjaosastojen kautta,
jolloin valikoima olisi vielä suppeampi.»
Aula näkee kuitenkin, että Suomalaisella
olisi paljon voitettavaa, jos se laajentaisi valikoimaa.
»Kirjakaupat voivat selviytyä nettikaupan
kehittyessäkin, mutta se vaatii sitä, että kaupassa on paljon kirjoja nähtävänä», Aula lataa, mutta sanoo samaan hengenvetoon epäilevänsä, että Suomalaisen kaltaisessa isossa
yksikössä laajentamista pidettäisiin kalliina.
»Toisaalta myynti lisääntyisi, jos valikoima
olisi laajempi.»

Kirja voi jäädä patterin väliin
Myöskään kirjojen jakelujärjestelmä ei palvele
kustantajia niin kuin pitäisi.
Salmen mukaan vikaa on eritoten niin sanotussa näytevarastosysteemissä, jossa Kirjavälitys tilaa kustantajalta yhden kappaleen kutakin
kirjaa järjestelmässä mukana oleviin kirjakauppoihin. Vuonna 2007 niitä oli 238 kappaletta
Suomen noin 300 yleiskirjakaupasta.
Kustantajia on mukana noin 300. Näytevaraston laajuus on kaupasta riippuen 2 000–5
000 nimekettä. Ajatus on, että kirjat ovat esillä ja kauppa tilaa uuden heti, kun näytekap-

80 prosentissa
kirjaostoksista
asiakas tulee
kauppaan tietämättä, mitä
aikoo ostaa.

pale on myyty, mutta asiassa on Salmen mukaan ongelmia.
»Ensinnäkään kirjat eivät ole näkyvästi esillä, ja toiseksi kaupat jättävät helposti tilaamatta uuden kappaleen myydyn tilalle.»
Näytevaraston postikulut ovat kustantajan
harteilla, eli kustantaja rahoittaa järjestelmän.
Rahaa saa vain, jos kirja myydään. Jos kirja
jää myymättä, se palautetaan vuoden–kahden kuluttua.
»Usein sellaisessa kunnossa, että sitä ei voi
enää myydä.»
Ketjulevitykseen liittyy myös se ongelma,
että jos kirjaa ei ole Kirjavälityksen näytevarastossa, sitä ei oteta ketjun myyntiin.
Näytevarasto on Kustannusyhdistyksen ja
Kirjakauppaliiton vuosia sitten sopima järjestelmä. Kustantaja tarjoaa kirjojaan näytevarastoon ja Kirjavälityksen kanssa sovitaan,
mihin näytevaraston kolmesta laajuusluokasta
se otetaan.
Suomessa ilmestyy vuosittain viitisentuhatta kauno- tai tietokirjallista teosta, jotka
täyttävät näytevarastokriteerit. Kirjavälityksen
palvelujohtaja Tuula Pelkonen-Tiri kertoo,
että vuonna 2007 niistä 2 72 kuului näytevarastoon. Kappalemääräisesti näytevaraston kirjoja
on kaupoissa noin miljoona kerrallaan.
Kaupoilla on järjestelmässä vastuu varaston ylläpidosta, kirja taas pysyy kustantamon
omaisuutena. Ylläpitoa valvotaan, ja Pelkonen-Tirin mukaan rikkeitä eli tilaamatta jättämistä sattuu harvoin.
Sen sijaan on kaupan vastuulla, onko näytevaraston kirja näyteikkunassa vai patterin välissä. Hannu Salmen mukaan kirjakaupat pitävät esillä vain pientä osaa
uutuuksista.
Harva lukija taas menee kirjakauppaan
ostamaan tietyn kirjan. Peräti 80 prosentissa kirjaostoksista asiakas tulee kauppaan tietämättä, mitä aikoo ostaa. Tässä
törmätään taas siihen, että Suomalaisen Kirjakaupan syytetään
keskittyvän vain niihin kirjoihin,
jotka varmasti myyvät.
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Haaveena uusi kirjakauppaketju
Pienkustantajat ovat selviytyäkseen alkaneet
etsiä yhteistyömalleja. Faros on mukana varsinaissuomalaisten pienkustantajien Lukuvalo-projektissa.
Viime syksynä perustetulla Lukuvalolla
on Turussa oma myyntipiste yliopiston kirjakaupassa. Markkinointikustannuksia jaetaan kustantamoiden kesken.
»Yksinäisellä pienkustantajalla on pieni valikoima, mutta tällaisella yhteenliittymällä jo
monta kymmentä nimikettä», Hannu Salmi
kertoo.
Mahdollisuutena kangastelee myös uuden
kirjakauppaketjun synnyttäminen.
»Kirjat halpenevat, jos pystytään ohittamaan tämänhetkiset välitysratkaisut», Salmi
sanoo viitaten Kirjavälitykseen.
Saman tyyppistä omaa levityssysteemiä suunnittelevat myös sarjakuvakustantamot, kuten
Ville Rannan ja Mika Lietzenin Asema ja
Puupää-palkitun Marko Turusen Daada.
Niko Aulalla on haave, joka tuskin koskaan
toteutuu: määrähintajärjestelmän paluu. Silloin kaikki kaupat myisivät kirjoja suunnilleen
samalla hinnalla.
»Kaupoille ei muodostuisi paineita myydä
helvetisti juuri niitä kymmentä kirjaa, joita on
otettu valtavat määrät ja joissa katekin voi olla
ohut. Ennen kaikkea tämä tasoittaisi itsenäisten kauppojen tietä ja antaisi niille mahdollisuuden kilpailla asiakkaista. Kustantajatkin
hyötyisivät, kun kirjoja ostettaisiin laajemmalla valikoimalla.»
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Teksti satu virtanen
Kuvat galleria koppelo ja jouko järvinen

»Siinä kaikki mitä en
ole saanut sanotuksi»,
Jukka-Pekka Anttila.
Teos Sanasadon
yhteydessä toimivan
Galleria Koppelon
näyttelystä Fraaseja
rakkaudesta.

ikuinen humanisti
Sanasato-kustantamon perustaja Erkki Kiviniemi haluaa tarjota
lukijoille laatukirjallisuutta, vaikkei julkaiseminen aina kannattaisikaan.
Runous ja klassikot ovat kestävää, kiireetöntä kulttuuria.

Tamperelaisen Sanasato Oy:n kustannusjohtaja Erkki Kiviniemi saapuu tapaamiseen
kansanedustaja Pertti »Veltto» Virtasen
kanssa pidetystä palaverista. Tekeillä on Virtasen väitöskirja-aiheeseen pohjautuva tutkielma, jonka Sanasato julkaisee loppuvuodesta.
»Olen aina ollut pohjimmiltani humanisti», Kiviniemi toteaa. Kirjallisuuden ja suomen kielen opinnot johtivat toistakymmentä vuotta kestäneeseen opettajan uraan, joka
päättyi 1990-luvun taitteessa yliopiston tuntiopettajana. Kustannusalallakin työskennellyt Kiviniemi perusti Sanasadon vuonna 1996.
»Tavoitteena oli julkaista runoutta ja laatukirjallisuutta.»
Toimintaa pyörittää pieni työryhmä, jossa ei ole päätoimisia palkattuja työntekijöitä,

ja julkaisutahti on kahdeksasta kymmeneen
kirjaa vuodessa. Kiviniemi luonnehtiikin kustantamoa enemmän yhdistysmäiseksi kuin
osakeyhtiöksi. Pääkirjasto Metsoa vastapäätä
sijaitsevan kustantamon yhteydessä on myös
kuvataiteilija Paula Puikkosen ateljee sekä
Galleria Koppelo vaihtuvine taidenäyttelyineen.
Sanasadon toinen julkaisu, Heini Päivärinteen novellikokoelma 22 päivää, nimettiin
Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkintoehdokkaaksi. Muutenkin kustantamo on saanut
toivottua huomiota ja tunnustusta. Käännöskirjallisuustoiminta nauttii Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus FILIn tukea, ja lisäksi
Lorca-käännöstyön myötä Espanjan kulttuurirahasto on myöntänyt Sanasadolle apurahan.

Kiviniemi itse sai edellissyksynä Pirkanmaan
taidetoimikunnan kulttuurityöpalkinnon.

Klassikoita ja lyriikkaa
Kovin helppoa pienkustantaminen ei kuitenkaan ole.
»Noin kymmenen vuoden kokemus osoitti,
että uusia kirjailijoita on vaikea tehdä. Arvostelijat eivät huomioi heitä riittävästi.» Sanasato päättikin ryhtyä julkaisemaan 2000-luvun puolivälissä vanhojen klassikkoteosten
Genius-sarjaa.
Kirjailijoista ja muista kirja-alan ihmisistä koostuvan toimikunnan suunnittelemana
on julkaistu jo useita kirjoja, kuten Anton
Tšehovin ensimmäinnen romaani Turha
voitto, Arvid Järnefeltin naisen nimellä kir-
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toisena kustantamona. WSOY:n runoilija Risto Ahti on kirjoittanut Sanasadolle
runo-oppaita, ja esimerkiksi Juhani Kellosalo ja Mirkka Rekola ovat osallistuneet pirkanmaalaisten runoilijoiden Runoilija puhuu -sarjaan.
Erkki Kiviniemi

»Muutama prosentti
ihmisistä lukee
laatukirjallisuutta.
Tarjoamme sitä
heille.»
joittama Onnelliset ja Eino Leinon alunperin
sanomalehden jatkokertomuksena ilmestynyt
jännitysromaani Rikos.
»Tarvittiin kirjalijoita, joilla on valmiiksi
nimeä. Lisäksi kirjastot ottavat mielellään sarjakirjoja», kirjastolaitoksia arvostava ja niiden
säilyttämistä puolustava Kiviniemi kertoo.
Runouden nykytila kirvoittaa kirjoituskilpailuraadeissa ja kirjoittajakouluttajanakin
toimineelta Kiviniemeltä kommentteja. Hän
iloitsee siitä, että kustantajalle tarjottujen
runoteosten taso on viime vuosina selvästi
noussut.
»Kyseessä on vaativa laji, jolla on oltava
tiukka sisältö.»
Silti runojen kustantaminen on riskialtista.
Sanasadolta ilmestyy keskimäärin kaksi runokirjaa vuodessa, ja Kiviniemi sanoo suoraan,
ettei niiden julkaiseminen ole taloudellisesti
kannattavaa.
Sanasato toimii muutamien runoilijoiden,
kuten Panu Tuomen ja Juhani Ahvenjärven

Kiireetön kirjailija
Kiviniemellä itselläänkin on ollut jo nuoresta kirjailijakutsumus. Vuonna 2002
häneltä ilmestyi esikoisromaani Paljain
jaloin, fiktiivinen elämäkerta runoilija
Uuno Kailaasta. Runokokoelma Toinen
metsä (2005) syväluotaa miehen tunneelämää. Suunnitteilla on myös anomalia-tematiikkaan liittyvä teos.
Kiviniemestä huokuu kokemuksen tuomaa rauhallista varmuutta ja realistista
idealismia. Kirjallisuus- ja kulttuuriseura Kirjon jäsen ja Kirjo-lehden toimittaja
ilmoittaa, ettei kestävällä kulttuurilla ole
kiirettä.
Hän esittää myös kiinnostavan ajatuksen, kuinka vuosikymmeniä sitten ilmestyneistä kirjoista voidaan kirjoittaa
nykypäivänä uusia, täysin ajankohtaisia
arvioita. Kiviniemi peräänkuuluttaa ihmiselle tärkeää kirjallisuutta.
»Sanasadon linja on selkiytynyt vuosien myötä. Vaihtoehdon viihteellisemmästä kirjallisuudesta olemme ainakin kuopanneet. Muutama prosentti ihmisistä
lukee laatukirjallisuutta. Tarjoamme sitä
heille.»
Kiviniemi on ammentanut elämänkatsomuksensa idän uskonnoista. Säännöllinen meditointi auttaa jaksamaan mielenkiintoisten ja vaativien projektien parissa.
Kustannusala on voimakkaasti eteenpäin
katsovaa työtä, ja humanisti tarvitsee
suunnitelmia hengissä pysymiseksi.
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Teksti ville hänninen

Sarjakuvantekijät
kohottavat arjen pyhiin
korkeuksiin. Ja siellä,
taivaissa, meitä katselee ihmeellisin kuviteltavissa oleva asia: lapsi.

my

viimein e

Mitä taiteilija alkaa tehdä maailmassa, jossa ei enää tunnu
olevan utopioita ja dystopiatkin on kerrattu moneen otteeseen? Luonteri Surf -yhtyeen 30 vuotta -kappaleen (1993)

mukaan hän »kääntyy aina sisäänpäin ja alkaa laulaa rakkaudesta».
Ehkä näin oli ennen, nyt lemmenlurituksia tärkeämpää on
perhe – ja lapsi. Vanhemmuussarjakuvan buumin aloitti Ville
Rannan Isi on vähän väsynyt (Asemakustannus, 2005), intensiivinen kuvaus tunnemyrskyjen vallassa elävän koti-isän elämästä. Nyt se on saanut seuraajia.. Anne Muhosen Sydänääniä käsittelee raskausaikaa, Katja Tukiaisen Rusina raskautta,
synnytystä ja sen jälkeistä paria vuotta ja Karri Laitisen Kafkan Tutti arkea jo vähän vanhemman lapsen kanssa.

Kohdusta kodin keskipisteeksi
Anne Muhonen keskittyy Sydänäänissä (Egmont Kustannus)
lapsen odotukseen ja raskausajan fyysisiin muutoksiin. StriKatja Tukiainen muistuttaa,
että raskaana olevan
naisen maailmankaikkeus
muuttuu vauvakeskeiseksi

peissä hormonit hyrräävät mutta vatsa kasvaa kasvamistaan.
Sävyltään albumi on yltiöpositiivinen, täynnä odotuksen onnea
ja »masuasukin» toilailujen ihmettelyä. Äiti kuuntelee vauvan
sydänääniä jogurttipurkkipuhelimella, vaatii poikaystävältä
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ysteeri

n en maailman
lettuja ja pitää itseään koppakuoriaisena, kun ei pääse

elää omaakin elämää Samalla on kuitenkin opittava

sängystä ylös vatsansa kanssa. Hauskaa ja melkein huo-

mukauttamaan omat elämäntavat uuteen maailman-

letonta, vielä.

järjestykseen. Matkustaminen Intiaan onnistuu, mutta

Katja Tukiaisen päiväkirjamaisesti etenevä mutta toteutukseltaan hallitun viimeistelty Rusina (Like) puoles-

edellyttää valmisteluja ja jatkuvaa huolenpitoa: »Goa
on entisensä, mutta minä en.»

taan kuvaa, mistä raskausajassa ja sen jälkeisissä kuukau-

Karri Laitisen niin ikään päiväkirjana toteutettu Kaf-

sissa on todella kyse: ajan suoranaisesta pysähtymisestä ja

kan tutti (Kreegah! Bundolo!) puolestaan muistuttaa,

elämän rajautumisesta rutiinien hallintaan. On vain me, ei

että kun sota on ohi, ruotuväki palaa takaisin turrutta-

muita, tässä ja nyt. Tulevaisuutta on turha suunnitella, sil-

vaan arkeen eikä siinä oikeastaan ole mitään sen kum-

lä kahden tunnin päähänkään ajattelu ei tahdo onnistua.

mempaa kuin aikaisemmassakaan elämässä.

Kaikki on kuin päivästä toiseen jatkuvaa sumeaa unta.

Elämä lapsen kanssa ei välttämättä eroa vanhasta

J.R.R. Tolkienin Taru sormusten herrasta päättyy lukuun,

mitenkään muuten kuin että kaikki on vähän vaikeam-

jossa hobitit palaavat vuosien pituiselta retkeltään ja huo-

paa kuin ennen. Aikataulujen rukkaaminen ja työn ja

maavat, että kaikki on paikallaan mutta mikään ei ole en-

perheen yhteen sovittaminen ovat yhtä helvettiä. Elä-

tisensä. He ovat muuttuneet, peruuttamattomasti. »Oi

mä lapsen kanssa on muuttunut jännittävästä seikkai-

täällä on alkanut kevät! Ihan kuin palaisimme jostain kau-

lusta tavalliseksi tohinaksi.

kaa», toteaa Tukiainenkin lähtiessään miehensä kanssa
synnytyslaitokselta vain parin päivän oleskelun jälkeen.
Hetken perhe keskittyy vain lapsen selviämiseen hen-

Paljon puhetta mahtuu
maailmaan, ja Karri Laitisen
ja Kati Rapian perheessä
vasta mahtuukin modolesse

Perheen äidin uusi raskauskaan ei oikeastaan tunnu missään, kun pitää ajatella elämää. Ei ole vain meitä
vaan muitakin, tässä ja nyt.

gissä, ensin synnytyksestä ja sitten elämästä. Pieniä

Kun perhe saa ensimmäisen lapsensa, se elää tunteet

ikuisuuksia myöhemmin vanhemmat voivat yrittää taas

vereslihalla. Kaikki on uutta ja ihmeellistä. Pian on ihan

Anne Muhosen pilakuvat
kuvaavat tapahtuvia
muutoksia, niin henkisiä
kuin fyysisiä. modolesse
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luonnollista, että selästä löytyy aamulla tutti tai et-

ihanampaa tai ylevämpää kuin se, minkä omilla sil-

tä kakkavaippaa kutsutaan »lapsiperheen wunder-

millään näkee ja kokee. Miksi keksiä vieraita mieli-

baumiksi».

kuvitusmaailmoja, kun tämänpuoleisessakin on riit-

Äiti tekee isän piereskelyn ja sohvalla istuskelun lomassa raskaustestin ja hihkaisee: »Saa onnitella!»

tävästi ihmeteltävää?
Huippuunsa arjen pyhittäminen on kohotettu

Vaikka Kafkan tutti on alkuhuumasta etäänty-

niin sanotuissa blogisarjakuvissa, joita on lyhyen

neen taiteilijan näkemys lapsiperheen elämästä, ar-

ajan sisällä putkahdellut sata- jollei tuhatmäärin.

jen idealisointia sekään ei vältä. Oma sohva on aina

Suomessakin muun muassa Milla Paloniemi, Olli

paras: »Kun olet siinä vatsan päällä lämpimässä, tun-

Hietala ja Hanna Koljonen käsittelevät elämänsä

tuu kuin olisin tärkeässä työssä. Voi samalla katsoa

kolhuja ja kohokohtia sen kummemmin etäännyt-

telkkaria hyvällä omallatunnolla. Eikä ole kiire min-

tämättä. Lukija pääsee lähelle.

nekään.»

Blogi on luonteva, päiväkirjamainen väline arjen

Viimeistelemätön tuntuu
todemmalta
Mikä on saanut niin monet piirtäjät kuvaamaan

käsittelemiseen, joten sikäli ei yllätä, että nuoret
piirtäjät haluavat käsitellä elämäänsä ja sen erikoisia tai erikoisen autuaita hetkiä. Mutta miksi me haluamme lukea?

uuden elämän ihmeellisyyttä ja parisuhteen muut-

Koska tarinat tuntuvat tosilta. Sarjakuvablogeille

tumista perhe-elämän puurtamiseksi? Luonnolli-

on ominaista muita julkaisufoorumeja viimeistele-

sesti kyse on siitä, että piirtäjät ovat tulleet »siihen

mättömämpi, usein luonnosmainen ja jopa revit-

ikään». Kyse ei kuitenkaan ole vain siitä. Raskaus,

televä tyyli.

synnytys- ja kasvatus-

Lisäksi piirtäminen on perinteisesti ollut yksinäis-

kuvaukset sarjakuvis-

tä työtä ja sarjakuva taiteen ja viihteen lajina yksi-

sa ovat osa laajempaa

suuntaista viestintää. Blogeille ominaisesti lukijat

ilmiötä.

voivat kommentoida tarinoita ja kuvia, mikä tekee

Omaelämäkerralli-

sarjakuvien lukemisesta ja tekemisestä äkisti yhtei-

suudesta tuli viimeis-

söllistä puuhaa. Taiteilija on lihaa ja verta, yhden ni-

tään 1990-luvulla suoranainen sarjakuvan normi.

mimerkin takaa viskatun viestin päässä itsestä.

Samaan aikaan yhä useammat nuoret tekijät ovat
alkaneet vaalia elämänsä pieniä, hienoja hetkiä kuin

Kirjoittaja tunnustaa pitäneensä pari vuotta Isiblo-

vanhaa kaunista kaulanauhaa. Maailmassa, jossa

gia, jossa hän glorifioi arkeaan ja vanhemmuuttaan

kaikki pysyvä sortuu alta, ei välttämättä ole mitään

kirjoittamalla siitä.
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Teksti Jan Liesaho
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Kuvitus sac magique

Eurooppalaiset
Amerikassa
merkkejä
etsimässä

Jean Baudrillardin Amerikka-matkakertomus on
ylilyövä ja kulttuurisovinistinen – niin kuin Amerikkakin.
Ranskalaiselle kulttuurikriitikko Jean
Baudrillardille Amerikka rinnastuu kuumaan ja kuivaan erämaahan, jonka äärettömyys pyyhkii kaikkien merkkien erot ja merkitykset. Erämaan tyhjyys on tunnusomaista
kaikelle amerikkalaiselle, yhtä lailla tunteille
kuin kulttuurille.
Itse asiassa Baudrillard väittää, ettei Amerikassa edes ole kulttuuria. »Amerikassa on toteutettu utopia ja siellä ollaan toteuttamassa
myös antiutopiaa: järjettömyyttä, territorioista
irrottautumista, subjektin ja kielen määrittämättömyyttä, kaikkien arvojen neutralisoimista ja kulttuurin kuolemaa.»
Amerikassa ei ole menneisyyttä sen enempää kuin tulevaisuuttakaan, ainoastaan jatkuva
nykyhetki.
Baudrillardin tunnetuin käsite lienee hyperreaalisuus, jonka hän katsoo toteutuneen juuri

fi-matkakertomuksen, Amériquen, englanninkielinen käännös otettiin innokkaasti vastaan
Yhdysvaltojen yliopistokampuksilla julkaisuvuonna 1988.
Kun kirja julkaistiin kaksi vuotta aiemmin
Euroopassa, se sai todennäköisesti närkästyneen vastaanoton. Onhan närkästyminen
perieurooppalaista, reaktio pikemminkin hyvän maun kuin jonkin eettisen arvon loukkaukseen.
Amerikka saattaa vaikuttaa omahyväiseltä
eurooppalaiselta sarkasmilta, mitä se kenties
onkin. Teos arvostelee kuitenkin Eurooppaa
Euroopan ennustava peili
siinä missä Amerikkaakin, mikäli se arvoste»Antakaamme tälle maalle sen ansaitsema lee yhtään mitään. Baudrillard yksinkertaisesti
ihailu ja kääntäkäämme katseemme kohti si- toteaa Amerikan toteuttavan käytännössä kaitä, mikä omissa tavoissamme ja tottumuksis- ken, minkä Eurooppa, toisin sanoen intellektuellit, tekopyhässä siveellisyydessään uskaltaa
samme on naurettavaa.»
Baudrillardin runollisen ja filosofisen sci- toteuttaa vain käsitteissä.
Amerikassa. Hyperreaalisuudessa mikään ei
ole enää suhteessa alkuperäänsä. Merkkien
erot ovat mielivaltaisia ja todellisuus on simuloitua.
Simulaatio lumoaa, ja hyperreaalisina merkeistä tulee jälleen houkuttelevia. Itse asiassa yhteiskunta toimii kitkattomammin ilman
»vanhan todellisuuden» häiritsevää läsnäoloa.
Hyperreaalissa kaikki on läpinäkyvää, joten
vastustuksen mahdollisuus on neutralisoitunut: esimerkiksi kaiken politisoiminen johtaa
kaiken epäpolitisoitumiseen.
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Amerikkalaisilta on turha vaatia kohtuullisuutta, hyviä tapoja tai mitään muutakaan.
Amerikassa toteutetaan kaikki mikä on mahdollista. Amerikka on Euroopan ennustava
peili ja myös eurooppalaisen projektin looginen päätepiste.
Baudrillardin tyyli on armoton ja väitteet
kohtuuttomia. Juuri sen vuoksi yhdeltäkään
lukijalta ei pitäisi jäädä huomaamatta, että
Amerikka on hulvaton fiktio. Kauhukuvani on,
että Amerikka luetaan otsa kurtussa.
Jo teoksen nimi on täysin harhaanjohtava. Amerikka käsittelee USA:ta, ei Amerikan
mantereita. Montrealissa Baudrillard poikkeaa vain haukottelemassa.
Baudrillardin Amerikka on fiktiota ja niin se
luettakoon. Todennäköisesti kirja on kirjoitettu meskaliinihumalassa. Nojatuolimatkailuun
se on mitä mainioin teos, niin vihjaa kirjailijakin: »On astuttava sisään Amerikan fiktioon,
Amerikkaan fiktiona. Sillä juuri tässä ominaisuudessa Amerikka hallitsee maailmaa.»

Linja-autoterminaalien Amerikka
»Ajakaa kymmenentuhatta mailia Amerikan
halki ja tiedätte maasta paljon enemmän kuin
kaikki sosiologit ja valtiotieteilijät yhteensä.»
Baudrillard lähestyy Amerikkaa kiitettävän
epäakateemisesti muttei kovin omaperäisesti – autolla.
Täpötäydessä Greyhound-bussissa pohdin,
mitä Baudrillard mahtaa tarkoittaa vauhdin
synnyttämillä »puhtailla objekteilla». Ei ainakaan Detroitia, jonka punatiiliset tehdas- ja
toimistorakennukset seisovat hylättyinä kuin
mädät hampaat. Kaupunkia hallitsee menneisyyden raskaus, mykkä tyhjyys ja ilottomat
graffitit. Kadut ovat autioita. Kun lopulta löydän ihmisen jolta tiedustelen ravintolaa, hän
neuvoo minua menemään kasinoon.
Illalla kadunkulmaan on ilmestynyt neljä tatuoitua rock-henkistä nuorta. Minun on
pakko mennä kysymään, mitä he tekevät. He

kertovat järjestävänsä bikerallya, eräänlaista
fillarikaupunkisuunnistusta, ja vakuuttavat,
että Detroit on hyvä ja elävä paikka – kun tietää, mistä etsiä.
Nashvillen laitakaupungilla on vuodesta 1939 toiminut Elliston place soda shop on
diner, jonka ruokalista ja sisustus ovat pysyneet
lähes muuttumattomina sitten ravintolan perustamisen. Pirtelöt ovat taivaallisia ja toastit
rapeita ja rasvaisia. Dinerin ilmastoitu viileys,
vanhat jukeboksit ja punavalkoiset nahkasohvat: autenttisuus on lähes epätodellista.
Suomessa kehitys on kadottanut maitobaarit, mutta mitä on historia ja kulttuuri, jollei
juuri sitä itseään, kermaisia vaniljapirtelöitä
ja upporasvan katkua?

Manhattanilla luonnonlait on
syrjäytetty
»Amerikka ei kuulu unen eikä todellisuuden
vaan hyperreaalisen alueeseen. Amerikan hyperreaalisuus tulee siitä, että se on alusta asti
toteutuneena eletty utopia.»
Atlantassa päämajaansa pitävät Coca-Cola
ja CNN, jotka ovat onnistuneet myrkyttämään
vähänkin julkisemmat sisätilat. CNN:n puhuvat päät muodostavat horisontin, joka on läsnä
kaikkialla.
Baudrillardille on helppo hymähtää hänen
väittäessään, että Kalifornian koskematonkin luonto on hypertodellista, mutta USA:n
etelässä sateet ovat dramaattisia kuin rakastavaisten intohimonpurkaukset Hollywoodelokuvissa.
Yhdysvaltalaisista kuusi ja puoli prosenttia
asuu trailereissa ja heistä puolet etelävaltioissa, kuten Georgian rämeissä. Erään renkaille nostetun homeisen parakin pihalla seisoo
kyltti »power of being proud». Autojen puskurit kehottavat yksimielisesti tukemaan omia
joukkoja, mitä ikinä se käytännössä tarkoittaakaan. »Amerikalla ei ole identiteettiongelmia»
Baudrillard kirjoittaa, ja minua huimaa.
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Mutta mitä on
historia ja kulttuuri,
jollei juuri sitä
itseään, kermaisia
vaniljapirtelöitä ja
upporasvan katkua?

Etnisyydet, pilvenpiirtäjät, keltaisten taksien loputon virta: Manhattanilla luonnonlait
on syrjäytetty. New Yorkissa universumi ei laajene, vaan tiivistyy.
Ensimmäisen New York -aamuni valjetessa koen Baudrillardin tapaan voimakkaan
tunteen ihmeen läsnäolosta. Eikö Helsingin
niemen kokoisen Manhattanin, jolla asuu ja
työskentelee lähes kolme miljoonaa ihmistä,
pitäisi hautautua logistiseen ja mentaaliseen
mahdottomuuteensa?
Elokuvateatterissa yksinäinen mies taputtaa Woody Allenin Manhattanin avainkohtauksille. Ostoskärryissä omaisuuttaan lykkivät
asunnottomatkin elävät jonkinlaisessa fataalissa liitossa taivasta kurottelevan kaupunkinsa kanssa. »New Yorkissa tavoittaa jälleen
suuruuden tunteen sikäli, että kokee itsensä
muista ihmisistä huokuvan energian ympäröimäksi. Kyse ei ole Euroopalle ominaisesta
kolkosta muutoksen spektaakkelista vaan mutaation esteettisestä muodosta.»
Entä jos nälkäinen ja elämänmyönteinen
New York – tai USA – on kylläisen ja melankolisen Euroopan vastakohta? Entä jos Amerikka
on Euroopan edellytys, ja päinvastoin?
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rajankäyntiä 2

Varsovan
tiellä

Teksti ja kuvat Martti puukko
Kuvitus ville salonen
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Lech Walesa (vas.)
ja Mihail Gorbatšov
Roomassa Nobelin
rauhanpalkinnon
saaneiden symposiumissa syksyllä 2002.

Masurian järvialueella aurinko kitsastelee valoaan,
Hitlerin Sudenpesässä saisi yöpyä 26 eurolla.
Näkyvyys on huono. Taivas heittää lunta ja
räntää. Tallinna. Marraskuu. Kello on kaksikymmentä yli yhdentoista, kun suuntaamme
auton keulan kohti etelää.
Matka kohti Varsovaa alkaa. Kaverini Jussi on matkalla kotiinsa ja toimii kuljettajana. Ohitamme hotelli Palacen, jonka pizzeria
oli jonkinlainen sensaatio itsenäisyydestään
kamppailevassa Virossa seitsemäntoista vuotta
sitten. Minäkin kävin syömässä siellä. Uskomattominta oli silloin se, ettei pizzoista tarvinnut maksaa edes länsivaluutassa, vaan Neuvostoliiton ruplat kävivät maksuvälineenä!
Nyt Tallinna on täynnä mitä erilaisempia
ravintoloita, suuria kauppakeskuksia, uusia
autoja. Viro on edennyt neuvostomiehityksen
aikaisesta alennustilastaan valtavin harppauksin. Lisääntynyt hyvinvointi näkyy, mutta silti ei kaikilla mene vieläkään hyvin. Tallinnan
liepeillä on yhä suuria, ankeita ja ränsistyneitä
asumalähiöitä.

Alussa tie on nelikaistainen, kaksi kaistaa
tien kummallakin puolella. Kun olemme tulleet noin 30 kilometriä Tallinnasta etelään, tie
kapenee kaksikaistaiseksi.
Liikenne on tänään vilkasta, surkeasta ajosäästä huolimatta. Neuvosto-Virossa näillä
teillä ei juuri ollut liikennettä. Tien reunassa
oli sen sijaan vartioasemia. Muistikuvat en-

simmäiseltä kohta kahdenkymmenen vuoden
takaiselta Viron ja Latvian matkaltani palaavat
mieleen. Silloin elettiin vuoden 1988 talvea.
Ensi vierailuni kesti vain pari päivää, mutta
asuin myöhemmin vuosina 1988–1989 yhteensä puolen vuoden ajan Riiassa ja sain seurata
läheltä, kuinka Latvian pyrkimys kohti itsenäisyyttä kasvoi päivä päivältä. Latvialaisten
yhtäkkiä syntyneeseen optimismiin sekoittui
pelkoa. Neuvostojoukot olivat maassa, ja KGB:n
valvova silmä ulottui yhä lähes kaikkialle. Itsekään en olisi saanut käydä ilman erityistä lupaa Riian kaupungin ulkopuolella. Kävin siitä
huolimatta useammankin kerran latvialaisten
tuttavieni luona maaseudulla ja joissakin pienemmissä kaupungeissa. Kerran, vuoden 1989
juhannuksena, KGB:n upseeri kyseli minulta
hotelliin palattuani, missä olin viettänyt edellisen yön. Kerroin sammuneeni Daugava- eli
Väinä-joen rantaan. Se ei tienkään ollut totta.
Olin viettänyt edellisen yön järven rannalla,
kokkotulen loisteessa. Mukana olleet latvialaiset naiset tekivät itselleen kukkaseppeleitä.
Söimme juhannusjuustoa ja kaikki, niin
miehet kuin naisetkin, lauloivat tyynessä yössä
haikeita latvialaisia lauluja. Kun joukko, jonka
mukana olin, lopetti välillä laulamisen, aloitti
jokin toinen ryhmä järven vastarannalla. Ilma
oli täysin tyyni.
On muuten lisättävä, etteivät latvialaiset
tuttuni päässeet sisään hotelli Latvijaan vie-
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railemaan minun luonani, hotellin ovivahdit
pitivät siitä huolen. Hotellin yökerhossa ja
baareissa pyöri sen sijaan valuutan vaihtajia
ja prostituoituja, joista jälkimmäisiä latvialaiset kutsuivat nimellä »Intermeitenes» eli
kansainvälisiksi tytöiksi. Heidän läsnäolonsa
ei häirinnyt hotellin KGB:tä. Ehkäpä he tekivätkin yhteistyötä.
Nyt Latvian rajan ylitys sujuu mutkattomasti. »Lab dien» (»hyvää päivää»), sanoo naispuolinen passintarkastaja, ja matka jatkuu.
Kun lähestymme Riikaa, räntäkeli vaihtuu
vesisateeksi. Toteamme lähes yhteen ääneen,
että ehkä sittenkin on parasta jäädä yöksi Riikaan.

Riika. Majoittaudumme kaupungin keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Jätämme auton parinsadan metrin päässä sijaitsevaan
vartioituun Europarkiin.
Käymme syömässä vanhan kaupungin kupeessa sijaitsevassa pihvipaikassa. On lauantai-ilta, ja paikka on melko täynnä. Viereisistä pöydistä kantautuu englannin-, saksan- ja
venäjänkielistä puheensorinaa. Paikan hintataso on täysin verrannollinen Suomen hintatasoon, joten ei ole mikään ihme, etteivät tavalliset latvialaiset käy täällä syömässä.
Joku tarjoilijoista vääntää musiikin niin kovalle, että keskustelu käy vaikeaksi.
»Neuvostoaikojen perua», sanoo kaverini
pieni virne kasvoillaan, »silloin hämättiin
kuuntelulaitteita kovaa soivalla musiikilla.»
On jo myöhäinen ilta. Televisiossa näytetään kuvia suuresta Riiassa tänään pidetystä
hallituksen vastaisesta mielenosoituksesta.
Ministeri toisensa jälkeen on joutunut eroamaan korruptioepäilyjen takia. Tämän hotellin televisiossa on monta venäjänkielistä kanavaa. Ajatukseni siirtyvät venäjän ja latvian
kieliin. Kävin juuri täällä Riiassa sekä latvian
että venäjän kielen kursseilla. Muistan kuinka vanha venäjän kielen opettajani ihmetteli
sitä, miksi halusin oppia myös latviaa. Hän
sanoi asuneensa Riiassa jo neljänkymmenen
vuoden ajan ja osaavansa sanoa latviaksi vain
hyvää iltaa eli »Lab vakar». Hänen mielestään
se riitti. Totuuden nimessä on sanottava, että asioiminen latvian kielellä olikin hankalaa esimerkiksi Riian kaupoissa. Nyt se sujuu hyvin.

»Missä on latvialainen Dostojevski, missä
Gogol, missä Puškin, missä Tolstoi?» venäjän kielen opettajani kysyi minulta. Lopetin,
tyhmää kyllä, venäjän kurssilla käymisen heti.
Opettajani ei ollut ainut Latvian venäläinen,
joka suhtautui latvian kieleen tuolla tavoin.
Kuulin samantyyppisiä kommentteja monelta
muultakin.
Jotkut täkäläiset venäläiset eivät koskaan
väsyneet kertomaan, kuinka juuri Neuvostoliitto toi mukanaan kulttuurin ja vaurauden
Latviaan. He uskoivat itse niin. Riian laitamilla oli vielä silloin »kansantalouden saavutusten näyttely». Kävin siellä minäkin katsomassa kaikkia niitä tavaroita, joita ei voinut
kaupasta ostaa, paitsi ehkä valuuttakauppa
»Berjoshkasta», siis kaupasta, jossa maksuvälineinä käytettiin länsivaluuttoja. Eivät siellä
kelvanneet sosialististen »veljesmaiden» rahat, vaan pelkästään »imperialistien» maksuvälineet. Se oli kummallinen ja kauttaaltaan
sairas systeemi. Kun Inturistin opas esitteli ainakin näennäisen ylpeänä neuvostoliittolaisia
kodinkoneita, kysyi samalla bussilla kanssani
näyttelyyn saapunut japanilaisturisti häneltä:
»anteeksi, onko tämä tekniikan museo?»

Yhtäkkiä mieleeni tulvii jo kauan sitten
unohdetuiksi luulemiani latvian kielen sanoja
ja lauseita. Mielikuviini nousee latvian kielen
kurssikirjan eräs sivu. Se alkoi näin: »Musu
dzimtene ir Padomja Savieniba. Vina ir liela
un skaista.» (»Neuvostoliitto on isänmaamme. Se on suuri ja kaunis.»)
Muistan taas syksyn 1988, sen valtavan innostuksen joka syntyi, kun kauan vaietuista
tapahtumista uskallettiin jälleen puhua. Riian
laitamilla sijaitsevaan Mezaparkiin kokoontui lähes puoli miljoonaa ihmistä laulamaan:
»Dievs sveti Latviju» (›Jumala Latviaa varjelkoon.») Kun laulu kaikui ilmoille sadoistatuhansista kurkuista, monet paikalla olleet
itkivät.
Samoihin aikoihin Latvian kansalliseepokseen pohjautuva rock-ooppera Lacplesis, »Karhunkaataja», keräsi ilta illan jälkeen jäähalliin
täyteen. Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet sisään. Syntyi Tautas Fronte, Kansanrintama, Liettuan Sajudiksen ja Viron Rahvarinteen mallin mukaisesti. Paikalliset venäläiset,
jotka olivat silloin ja ovat Riiassa yhä enem-

Lihakaupan myyjä tupakkatauolla Riiassa 1990-luvun alussa.
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mistönä, katselivat tuota kaikkea vähintäänkin
suuren hämmästyksen vallassa, he eivät ymmärtäneet latvian kieltä. Monet heistä puhuivatkin, kuinka latvialainen fasismi taas nostaa
päätään.
Nuo venäläiset perustivat hieman myöhemmin Tautas Fronten vastavoimaksi Interfronten, jonka edustajat sitten veivät usein kukkia
hotelli Latvijan vieressä sijainneen Leninin
patsaan juurelle. Patsaan juurella ollut kukkamäärä kuitenkin kalpeni sen kukkameren
rinnalla, joka koristi saman kadun toisessa
päässä olevan Vapaudenpatsaan ympäristöä.
Neuvostoliiton valtion matkailutoimiston Inturistin oppaat kutsuivat Vapaudenpatsaasta
vielä silloinkin täysin vakavalla naamalla »Äiti
Maan patsaaksi». Kun Latvia sai uudelleen itsenäisyytensä, Leninin patsas lähti ilman suurempia rähinöitä. Näin jälkeenpäin on helppo sanoa, että virolaistenkin olisi kannattanut
kuskata se surullisen kuuluisa »pronssisoturi»
nykyiselle paikalleen Tallinnan sotilashautausmaalle jo aikoja sitten.
Asuin puoli vuotta Leninin patsaan vieressä, hotelli Latvijan viidennessä kerroksessa.
Neljäs kerros oli KGB:n hallussa. Kysyin aina joskus, saisinko vaihtaa huonetta esimerkiksi kuudenteen kerrokseen. Se ei ollut koskaan mahdollista. Kerran
satuin näkemään, kun KGB:n
miehet menivät työkalupakit mukanaan
suorittamaan »desinfiointia» huoneeseeni.
Niin he ainakin väittivät.
Myös kaikki
saapuva
postini tuli
KGB:n
tarkistamana.
Se oli
silloin,
aikana,
jolloin
ei vielä
tunnettu
sähköpostia.
Se oli kui-
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tenkin myös aikaa, jolloin myös Baltian maat
vaikuttivat hyvin merkittävästi siinä prosessissa, joka johti koko neuvostoimperiumin
luhistumiseen. Usein puhuttaessa kommunismin kukistumisesta Euroopassa, nostetaan
esiin jokin yksittäinen henkilö, tekijä tai kansa
ylitse muiden. Se on väärin, sillä pelkästään
Euroopassa oli 1980-luvun loppupuolella meneillään monta yhtäaikaista kommunismin
luhistumiseen vaikuttanutta kehityssuuntaa.
Baltian maiden kamppailu oli yksi niistä.
Muistan keskusteluni erään puolalaisintellektuellin kanssa, joka sanoi Puolan käytännössä yksin kukistaneen kommunismin.
»Muut olivat hiljaa, silloin kun me puolalaiset taistelimme.» Sanoin hänelle, ettei asia nyt
ihan niinkään ollut ja että esimerkiksi Baltian
maat olivat hyvin aktiivisesti mukana kommunismin vastaisessa kamppailussa. Puolalaismies suorastaan närkästyi, kun rohkenin
nostaa Viron, Latvian ja Liettuan jollain tavoin Puolan rinnalle.
»Eiväthän ne ole mitään maailmanhistoriaa
luovia kansakuntia», mies tuhahti. No, joillakin puolalaisilla on kova tarve kilpailla kärsimyksen ja sankaruuden määrällä, ikään kuin
niissä lajeissa voitaisiin järjestää objektiivisia eri maiden välisiä MM-kilpailuja. Kysehän
on viime kädessä kuitenkin »yksilölajeista».
Keskustelukumppanini rauhoittui vasta, kun
sanoin hänelle, etteivät suomalaiset ainakaan
kaataneet kommunismia.
On totta, että puolalaisella hallituksesta
riippumattomalla ammattiyhdistysliikkeellä
Solidaarisuudella oli merkittävä rooli siinä
prosessissa, mutta on yhtä totta, ettei Solidaarisuus enää 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla ollut se massaliike, mikä se oli ollut
vuosina 1980–81 ennen kenraali Jaruzelskin
julistamaa sotatilaa. Se on seikka, jonka monet puolalaiset »patriootit» tänään kernaasti
unohtavat.
On eräs seikka, joka taas usein unohdetaan länsieurooppalaisissa tiedotusvälineissä
kun kerrotaan Puolan vuoden 1989 vaaleista.
Usein nimittäin kirjoitetaan ja puhutaan, että
Puolassa järjestettiin silloin vapaat vaalit. Tosiasiassa vaalit olivat vain osittain vapaat, sillä
Puolan kommunistihallitus oli kevättalvella
1989 Solidaarisuuden kanssa neuvotellut sopimuksen, jossa se takasi itselleen 65 prosenttia Puolan parlamentin Sejmin alahuoneen
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paikoista. Loput 35 prosenttia olivat sitten vapaasti kilpailtavissa. Satapaikkaisen senaatin
eli ylähuoneen vaalit olivat aidosti vapaat.
Kukaan tuskin Suomessa väittäisi vaaleja vapaiksi, jos ennalta sovittaisiin, että esimerkiksi sosiaalidemokraateille, kokoomukselle tai
keskustalle kuuluu enemmistö eduskunnassa.
Minusta niin ei tule puhua Puolankaan kohdalla, vaikka silloin vuonna 1989 Puolan vaalit
edustivat jotain muuta kuin mihin kommunistien hallitsemissa maissa oli totuttu.
Yhtäkaikki Puolan vaalien suuri voittaja
oli Solidaarisuus. Noin 63 prosenttia puolalaisista äänestysikäisistä osallistui vuoden
1989 vaaleihin. Tämän vuoden vaaleissa äänestysvilkkaus oli noin kymmenen prosenttia alhaisempi. Se on silti Puolassa hyvä tulos, sillä parlamenttivaalien keskimääräinen
äänestysvilkkaus on ollut 1990-luvun alun
jälkeen noin neljäkymmentäviisi prosenttia.
Viime vaalien vilkkaus nostaa hieman tuota
prosenttilukua.
On kohtalon ivaa, että Puolan vuoden 1989
vaalien ensimmäinen kierros järjestettiin juuri samana päivänä, jolloin Kiinan kommunistijohto murskasi verisesti opiskelijoiden demokratialiikkeen Pekingissä.
Puolassa kommunisteilla oli vuoden 1989
vaalien jälkeenkin hallituksen avainministeriöt hallussaan, mutta pääministeriksi valittiin
syksyllä 1989 maltillinen oppositiopoliitikko
Tadeusz Mazowiecki. Kenraali Jaruzelski
oli sitä ennen kesällä valittu parlamentissa
yhden äänen enemmistöllä Puolan presidentiksi. Kun kerran kysyin Jaruzelskilta, mitkä
seikat ja ketkä vaikuttivat eniten vuoden 1989
muutoksiin, hän vastasi:
»Ensimmäiseksi asetan Gorbatšovin. Jos
Gorbatšovia ei olisi ollut asiat olisivat voineet
kehittyä hyvin monella tavalla. Olisi saattanut tapahtua jarrutus, jokin suuri räjähdys
tai Kiinan tie. Kaikki olisi ollut mahdollista.
Gorbatšov otti harteilleen valtavan taakan.
Riipumatta siitä, arvioiko asioiden tapahtuneen liian hitaasti tai liian nopeasti, hän oli
se, joka otti valtavan historiallisen askeleen.
Toisena on mainittava Reagan, asevarustelujen aiheuttamine paineineen, hän painosti
niillä Neuvostoliiton miettimään muutoksen
tarpeellisuutta.
Sitten on paavi, joka ennen muuta vaikutti Puolan tilanteeseen, mutta laajemminkin

auktoriteettina, joka hyvin oleellisesti vaikutti niihin prosesseihin, joita tapahtui ja jotka
johtivat sitten siihen lopputulokseen – – Vaikka puhunkin paavista, tarkoitan samalla Puolan katolista kirkkoa, joka oli hyvin merkittävä
tekijä siinä, että vuoden 1989 ’Pyöreän pöydän
neuvottelut’ hallituksen ja opposition välillä
toteutuivat.
Sitten tulee Lech Walesa ja Solidaarisuuden maltilliset voimat, kuten Michnik, Kuron,
Mazowiecki... Ja vailla turhaa vaatimattomuutta lisään luetteloon vielä Jaruzelskin ja
puolueen ja valtion johdon ne voimat, jotka
näkivät asteittain muutoksen tarpeellisuuden
ja jotka käyttivät hyväkseen sen suhdanteen
minkä Gorbatšov loi. Gorbatšov ei toiminut
meille inspiraationa. Hän loi meille kuitenkin edellytykset sille, että tietyt asiat voitiin
toteuttaa. Me Puolassa toimimme hänelle eräänlaisena laboratoriona. Se on seikka,
josta hän on puhunut. Tilanteeseen vaikutti
monien niin sisäisten kuin ulkoistenkin tekijöiden summa.»

Aamulla tervehdin hotellin vastaanoton
virkailijaa reippaalla »Lab rit» -hyvän huomenen tervehdyksellä. Mies ei vastaa, mulkaisee
vain vihaisesti. Imperiumista luopuminen on
näköjään edelleen joillekin tuskallista.
Aurinko nousee taivaalle, kun ajamme ulos
Riian kaupungista.
Löydämme hetken hakemisen jälkeen via
Baltican. Matkakumppanini sanoo, että Baltian maiden lävitse on suorastaan ilo ajaa.
Tiet ovat varsin hyvässä kunnossa, liikenne
melko maltillista ja tien varressa on nykyaikaisia huoltoasemia. Kaverini on ajanut tämän reitin molempiin suuntiin useamman
kerran. Itse olen kulkenut täällä aiemmin
junalla ja bussilla ja kerran myös henkilöautolla.
Tie muuttuu Liettuan puolella entistä paremmaksi, mutta ilma ei. Sataa räntää. Eräs
tienviitta osoittaa Kaliningradiin. Sinne on yli
kahdensadan kilometrin matka.
Vierailin Kaliningradissa syyskuun alussa
vuonna 1991. Matkustaminen Kaliningradiin
oli silloin uskomattoman helppoa. Kommunistivalta oli juuri romahtanut Moskovassa ja
Baltian maat olivat juuri saaneet takaisin itsenäisyytensä. Matkustin junalla Vilnasta Kali-
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Czeslaw Milosz

Lech Walesa

ningradiin. Kukaan ei kontrolloinut junassa
passeja tai viisumeita.
Vietin pari päivää Kaliningradissa. Kuuntelin kuinka kaupungin keskustassa Leninin
patsaan juurelle kokoontuneet venäläiset pitivät kiukkuisia palopuheita uuden tilanteen
johdosta. Monet surivat sitä, että Janajevin
koplan kaappausyritys oli epäonnistunut ja
olipa joukossa niitäkin, jotka kaipasivat Stalinin aikaa, jolloin »venäläisiä kunnioitettiin» niin kuin he ilmaisivat. Gorbatšovin
perestroika ja glasnost olivat heidän mielestään vieneet Neuvostoliiton perikatoon ja nyt
kaikki, niin puolalaiset, liettualaiset ja muut
baltit, näyttivät kiittämättömyytensä. Oli Kaliningradissa niitäkin, jotka näkivät asiat toisin, mutta ainakaan Leninin patsaan luona he
eivät korottaneet ääntänsä.
Yksi asia yhdisti kaikkia niitä ihmisiä, joiden
kanssa keskustelin. Kukaan ei tiennyt, mitä Kaliningradin alueelle tapahtuisi. Muistan erään
nuoren miehen, joka oletti toiveikkaasti, että
yhdistynyt Saksa ostaa koko alueen ja sen asukkaat saavat saman tien Saksan kansalaisuuden
sekä länsisaksalaiset palkat ja sosiaaliedut.
Kiersin myös päivän Kaliningradin alueen rannikkoa taksilla. Se oli uskomattoman
halpaa. Kuljettajani piti minua puolalaisena,
enkä luonnollisesti millään tavoin oikaissut
hänen harhaluuloaan. Hän kyseli Lech Walesasta, josta oli vuoden 1990 lopulla tullut
Puolan presidentti. Vastailin hänelle parhaani mukaan.
Kaliningradista Vilnaan palattuani haastattelin Liettuan itsenäisyystaistelun johtajaa,
presidentti Vytautas Landsbergisiä puolalaiselle viikkolehdelle. Haastattelun ajankohta
oli erikoinen, kello oli puoli yksi yöllä. Haastattelu tapahtui Vilnassa Landsbergisin työhuoneessa Liettuan parlamentissa. Aseistettu
vartija seurasi koko ajan haastattelun kulkua
silmä kovana. Landsbergisin kerrottiin saaneen lukuisia tappouhkauksia. Keskustelin
silloin yöllä Landsbergisin kanssa Liettuan
puolalaisvähemmistön tilanteesta. Liettuassahan on noin kolmesataatuhatta puolalaista, ja suurin piirtein saman verran maassa on
venäläisiä. Runsaan kolmen ja puolen miljoonan asukkaan Liettua on siis väestöltään
paljon yhtenäisempi kuin Latvia tai Liettua.
Haastattelin Landsbergisia puolaksi, jota hän
puhuu hyvin.
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Kun tapasin hänet seuraavan kerran viittä vuotta myöhemmin, hän ihmetteli virallisen Suomen käytöstä Baltian maiden itsenäisyystaistelun kriittisimmän vaiheen aikana.
Landsbergis kysyi minulta: »Oliko Suomella
lainkaan omaa ulkopolitiikkaa?»
En ryhtynyt Suomen Neuvostoliiton aikaisen ulkopolitiikan asianajajaksi, vaan sanoin:
»Se on hyvä kysymys.»

Kävin 1990-luvulla muutaman kerran Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja sen ympäristössä. Kaksi kertaa olin siellä nykyisen Liettuan alueella syntyneiden kirjailijoiden kanssa.
Ensin vuonna 1994 Tadeusz Konwickin
kanssa. Konwicki tunnetaan ehkä parhaiten
suomeksikin julkaistusta kirjasta Pieni ilmestyskirja. Konwicki syntyi Vilnan liepeillä olevassa kylässä vuonna 1926. Sodan aikana hän
liittyi Kotiarmeijan partisaaneihin, ja hän pakeni neuvostojoukkoja nykyisen Puolan alueelle vuonna 1944. Olimme hänen kanssaan
Liettuassa muutaman päivän ja muun muassa
etsimme yhdessä Konwickin lähisukulaisten
hautoja, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Olin Vilnassa pari päivää myös Nobel-palkitun Czeslaw Miloszin (1911–2004) kanssa.
Milosz tunnetaan kirjoistaan Issan laakso ja
Vangittu mieli sekä tietysti myös runoistaan.
Muistan kuinka istuimme aurinkoisena ja
kesäisenä sunnuntaiaamuna Miloszin kanssa ulkona hiljaisen kaupungin keskustassa.
Milosz oli silminnähden tyytyväinen, että
oli voinut palata lapsuutensa ja nuoruutensa maisemiin. Ensimmäisen maailmansodan jälkeenhän Vilnan alue liitettiin uudelleen itsenäistyneeseen Puolaan – seikka joka
aiheutti suurta katkeruutta Liettuan ja Puolan
välille, jopa niin suurta ettei mailla ollut diplomaattisuhteita sotien välisenä aikana ennen
kuin vasta aivan toisen maailmansodan kynnyksellä.
Czeslaw Milosz muisteli tuota aikaa. Hän
kertoi serkustaan Oscar Miloszista (1877–
1939), joka valitsi liettualaisuuden ja päätyi
Liettuan lähetystön asianhoitajaksi Pariisiin.
Czeslaw ja Oscar tapailivat siellä toisiaan salaa 1930-luvun puolivälissä, kun Czeslaw vietti noin vuoden Pariisissa.
»Oscar ei juurikaan puhunut liettuaa. Hän
kirjoitti runonsakin ranskaksi. Jos Liettuassa

56

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

historia olisi edennyt samoin kuin Suomessa,
jossa suomi ja ruotsi ovat maan virallisia kieliä,
minäkin olisin tänään liettualainen kirjailija»,
Milosz sanoi tuona aurinkoisena aamuna.
Molemmat, sekä Konwicki että Milosz, kertoivat myös siitä suuresta sympatiasta, jota
Vilnassa tunnettiin Suomea kohtaan talvisodan aikana. Neuvostoliittohan oli hyökännyt
syyskuun 17. päivänä vuonna 1939 saksalaisia vastaan taistelevan Puolan itäosiin Ribbentrop–Molotov-sopimuksen mukaisesti.
Neuvostoliitto »luovutti» sitten Vilnan alueen suurieleisesti Liettualle syksyllä 1939,
miehittääkseen maan yhdessä muiden Baltian maiden kanssa jo seuraavana kesänä. Samasta Liettuassa Suomea kohtaan koetusta
sympatiasta ja ihailusta kertoi myös jo aiemmin mainittu kommunistijohtaja, puolalainen kenraali ja vuoden 1981 sotatilan toteuttaja Wojciech Jaruzelski kun tein hänestä pari
vuotta sitten dokumenttielokuvan. Jaruzelskin perhe oli paennut sotaa Puolasta sukulaisten luo Liettuaan. Myöhemmin kesäkuun
neljäntenätoista 1941, vain viikkoa ennen kuin
Saksa hyökkäsi liittolaisensa Neuvostoliiton
kimppuun, myös Jaruzelskin perhe kyydittiin
karjavaunussa Siperiaan.
Siitä huolimatta aatelisperheen poika päätyi neuvostoarmeijan alaisuudessa taistelleen
kenraali Berlingin puolalaiseen armeijaan.
»Halusin vain päästä taistelemaan Puolaa
terrorisoivia saksalaisia vastaan», kertoi Jaruzelski. Keskustelin Jaruzelskin kanssa yhteensä kymmeniä tunteja. Minulle jäi vaikutelma, että hän koki jonkinlaisia omantunnon
tuskia valintojensa vuoksi, vaikkei hän asiaa
koskaan suoraan sanonutkaan.
Jarzulski eteni nopeasti kommunistisessa
Puolassa sodan jälkeen. Hän oli vuonna 1956
Puolan armeijan nuorin kenraali. Se oli melkoinen suoritus stalinistisessa Puolassa. On
selvää, että ilman Moskovan tukea moinen ei
olisi ollut aatelisperheen pojalle mahdollista.
Jaruzelski eteni lopulta vallan ylimmälle huipulle. Hänet muistetaan maailmalla mustia
silmälaseja käyttäneenä vuoden 1981 sotatilan julistajana, eräänlaisena »Puolan Pinochetina». Jaruzelski oli kuitenkin varsin keskeisesti mukana vuoden 1989 muutoksessa,
joka Puolassa siis eteni asteittain ja monien
mielestä kommunistien ehdoilla. On niitä,
joiden mielestä Jaruzelski tajusi mitä kello

oli lyönyt eli että hän ymmärsi niin sanottujen kansandemokratioiden olevan 1980-luvun loppupuolella konkurssikypsiä niin taloudellisesti, poliittisesti kuin moraalisesti.
Heidän mielestään Jaruzelski halusi Puolan
opposition kanssa neuvottelemalla vain pelastaa oman nahkansa.
1990-luvulla Jaruzelski kampanjoi Puolan
EU- ja Nato-jäsenyyksien puolesta. Kun kysyin miksi, hän vastasi:
»Kun sanoo A, sen jälkeen on sanottava B.
Sanoin ettei Puola voi olla vapaa elektroni.
Tällä strategisella alueella on oltava liitossa
jonkun kanssa. Meidän historialliset kokemuksemme osoittavat, että aina kun olemme
olleet yksin, se on päättynyt kannaltamme
huonosti.»
On vielä sanottava, että Lech Walesa totesi kerran minulle, että hänen mielestään
»Jaruzelskin onnettomuus oli syntyä väärään
aikaan väärään maahan».
Jaruzelski puolestaan ei suostunut antamaan Walesalle »synninpäästöä» kun kysyin
häneltä, oliko vuoden 1980 legendaarinen
gdanskilainen lakkojohtaja Lech Walesa toiminut Puolan kommunistisen turvallisuuspalvelun hyväksi 1970-luvulla.
»Sallittehan, että jätän vastaamatta tuohon
kysymykseen», Jaruzelski sanoi.

Czeslaw Miloszista tuli kommunistisen
Puolan Pariisin suurlähetystön kulttuuriattasea. Hän loikkasi sitä kautta länteen pahimman stalinismin aikana vuonna 1951 päätyen
sitten Yhdysvaltoihin vuonna 1960. Milosz
asettui asumaan Berkeleyhin Kaliforniaan.
Hän toimi sikäläisessä yliopistossa slaavilaisen kirjallisuuden professorina. Czeslaw
Milosz palkittiin kirjallisuuden Nobel-palkinnolla vuonna 1980 eli samana vuonna, jolloin Puolassa syntyi Gdanskin telakan lakkojen seurauksena vapaa ammattiyhdistysliike
»Solidaarisuus».
Vierailin Berkleyssa, Miloszin kauniilla paikalla sijainneessa kodissa muutaman
kerran. Miloszin talon puutarhasta avautui
huikea näkymä horisontissa kimmeltävälle
San Franciscon lahdelle. 1990-luvun lopussa Milosz muutti vaimonsa Carolin kanssa
pysyvästi Krakovaan. Kävin Krakovassakin
Miloszeilla muutaman kerran kylässä. Niin,
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Mannerheim
ja Hitler
tervehtivät
toisiaan heti
ensimmäisellä
aukeamalla.
Elokuvaohjaaja Andrej Wajda

muutaman vuoden Krakovassa asui ja vaikutti kaksi Nobel-kirjailijaa, Czeslaw Milosz ja
Wislawa Szymborska.
Tadeusz Konwicki jäi Puolaan ja liittyi
1940-luvun lopussa vallan neuvostopistinten
avulla ottaneiden kommunistien joukkoon.
Kun istuin vilnalaisessa puistossa Konwickin
kanssa, hän kertoi aluksi uskoneensa, että
kommunismi tarjosi tien parempaan maailmaan. »Takana oli hirvittävä sota ja holocaust.
Luulin, että kommunismi avaa jonkin uuden
horisontin. Sitten tuli vuosi 1956 suojasäineen. Vanhat ystäväni, jotka olivat puhuneet
kuin vakaumukselliset kommunistit, sanoivat
minulle yhtäkkiä: ’Me vain pilailimme, mutta
sinä hölmö otit kaiken todesta.’ Sen vuoden
jälkeen en ole uskonut mihinkään.»
1950-luvun loppupuolella Tadeusz Konwicki ryhtyi tekemään myös elokuvia. Hänen
tuolloin ohjaamansa pienistä elementeistä,
erittäin halvalla tehty Kesän viimeinen päivä
kuuluu suurten puolalaiselokuvien joukkoon.
Konwicki asettui jo 1960-luvulla puolueen
vainoamien puolelle ja joutui siten itsekin
puolueen silmätikuksi ja jatkuvan tarkkailun
alaiseksi.
Vuoden 1998 keväällä, kun Czeslaw Milosz
asui vielä talvet Berkleyssä, toimin elokuvaohjaaja Andrzej Wajdan henkilökohtaisena kuriirina. Vein hänen kirjeensä Miloszille.
Hyvin kauniiden sanankääntein kirjoitetussa kirjeessään, jonka kopion Wajda antoi minulle, Wajda pyysi Miloszia kertojaksi Puolan
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kansalliseepokseen Pan Tadeusz pohjautuvaan
tulevaan samannimiseen elokuvaansa. En toki lähtenyt varta vasten viemään Wajdan kirjettä, vaan minulla oli silloin työasioita San
Franciscossa. Muistan Miloszin reaktiot, kun
hän oli lukenut Wajdan kirjen.
»Eikö riitä, että Tadeusz Konwicki pilasi
Issan laakso -kirjani tekemällä siitä elokuvan!?»
»Että elokuva Adam Mickiewiczin Pan
Tadeuksesta! Kaikkea se Wajda keksii! Vastaukseni on jyrkkä ei!» Milosz puhisi. Pyysin
Miloszia kirjoittamaan vastauksen Wajdalle,
jottei minun tarvitsisi toimia huonojen uutisten välittäjänä. Hän lupasi tehdä niin.

Matkakumppani kysyy, haluanko käydä
Kaunasin kaupungissa vai yritämmekö ehtiä
ennen pimeän tuloa Puolan puolelle Ketrzyniin katsomaan Adolf Hitlerin toisen maailmansodan aikaisen komentokeskuksen »Sudenpesän» jäänteitä. Valitsen »Sudenpesän.»
Rajan ylitys Puolaan sujuu sekin vaivattomasti, vaikka rajalle on ihme kyllä parin kilometrin pituinen rekkajono. Se on kummallista – ovathan molemmat maat, niin Liettua
kuin Puolakin, jo vuoden vaihteessa tulossa
mukaan niin sanottujen Schengen-maiden
joukkoon ja silloin rajatarkastukset loppuvat tyystin maiden länsirajoilla, kun samalla
niiden itärajoista tulee Schengen-maiden ulkoraja. Monet täkäläiset ovat sitä mieltä, että
vasta silloin niin Puola kuin Liettuakin siirtyvät länteen.
Monet Puolassa ovat nyt huolissaan siitä,
että esimerkiksi Ukrainan ja Puolan välille
nousee entistä jyrkempi raja, kun ukrainalaisten viisumien saanti muuttuu hankalammaksi. Maathan ovat saaneet yhdessä järjestettäväkseen jalkapallon EM-kisat vuonna 2012.
Tällaiseen järjestelyyn kaiketi päädyttiin suurelta osin siksi, että Ukraina saataisiin tiiviimmin sidotuksi läntiseen Eurooppaan, vaikka
maalle ei vielä edes raoteta EU:n portteja.
Ajamme Masurian järvialueen kapeilla
teillä. Tämä on entistä Saksan itä-Preussia,
aivan kuten Venäjälle nyt kuuluva Kaliningradin aluekin oli ennen kuin saksalaiset antoivat itävaltalaisen postikorttimaalarin ja korpraalin puheiden lumota itsensä. Tuo korpraali
johti Saksan sotaan, joka on ainakin toistai-

seksi maailmanhistorian verisin. Saksa menetti omasta syystään nämäkin luonnonkauniit järvialueet. Sillä kaunista täällä »Puolan
Suomessa» on, vaikka on myöhäinen syksy ja
aurinko kitsastelee valoaan.
Tosin täällä tilastollisestikin Puolan köyhimmällä alueella monet saksalaisten rakentamat talot näyttävät siltä, ettei niille ole
tehty yhtään mitään sen jälkeen kun Masurian saksalaiset pakenivat lähestyvää rintamaa
talvella 1944–45. Kaikki eivät suinkaan päässeet pakoon. Suuri määrä myös vanhuksia ja
lapsia suorastaan teurastettiin näille teille.
Etenevän neuvostoarmeijan sotilaat myös
raiskasivat saksalaisia naisia. Monet viattomatkin saivat maksaa niistä hirmuteoista,
joihin saksalaiset olivat itärintamalla ja sen
läheisyydessä syyllistyneet. Eivät kaikki sodassa kärsineet saksalaisetkaan olleet sotarikollisia, kuten Puolassa jotkut tuntuvat vielä
nykyäänkin ajattelevan.

On jo lähes pimeä. kun saavumme Ketrzynin
lähistöllä sijaitsevalle »Sudenpesälle». Olemme ainoat vierailijat tänä syksyisenä sunnuntai-iltapäivänä. Sisäänpääsy alueelle maksaa
kahdeksan zlotya (noin 2,40 euroa) henkilöltä
ja saman verran autolta.
Tunnelma Adolf Hitlerin likimain päivälleen tasan 63 vuotta sitten hylkäämän päämajan alueella on aavemainen. Paikalla olevan
hotellin ikkunat ovat pimeinä. Kun soitamme
ovikelloa, vastaanottovirkailija tulee avaamaan
oven. Ostan häneltä »Sudenpesän» kartan ja
kaksi aluetta käsittelevää kirjasta. Samalla
saamme kuulla, että huone täällä maksaisi
vain noin 26 euroa. Meillä kummallakaan ei
ole kuitenkaan minkäänlaista halua yöpyä tällä rikospaikalla.
Lähdemme kiertämään aluetta. Se osoittautuu paljon laajemmaksi kuin olin ajatellut, vaikka olenkin lukenut asiaa käsitteleviä
kirjoja. Viimeksi luin Adolf Hitlerin sihteerin Trauld Jungen muistelmat Bis zur Letzten
Stunde, Viimeiseen asti.
Kirjassaan, johon osittain pohjautuu Hitlerin viimeisistä päivistä Berliinissä Valtakunnan kanslian alla sijainneessa bunkkerissa
kertova saksalainen elokuva Der Untergang,
Perikato, Traudl Junge kertoo muun muassa,
kuinka hän saapui ensimmäistä kertaa Hit-

lerin erikoisjunalla Rastenburgin, nykyisen
Ketrzynin läheisyydessä sijaitsevaan »Sudenpesään».
Vierailipa marsalkka Mannerheimkin täällä
kesäkuussa 1942 Hitlerin vieraana. Luulenpa
melkein, että paikan absurdius metsän ja soiden
keskelle rakennettuine valtavine betonibunkkereineen teki häneen pelkästään vastenmielisen
vaikutuksen. Mutta molemmissa ostamissani,
sekä puolan- että saksankielisessä opaskirjasessa, on kuvia Mannerheimin vierailusta. Toisessa
kirjasessa Mannerheim ja Hitler tervehtivät toisiaan heti ensimmäisellä aukeamalla. Kun Mannerheimin roolia sodassa ei kirjasissa muutoin
selvitetä, jää historiaa tuntemattomalle lukijalle sellainen käsitys, että myös Mannerheim oli
jonkinlainen natsi. Siitä historiaa tuntematon
vetää myös omat päätelmänsä Suomen roolista
toisessa maailmansodassa.
Hitler itse viihtyi täällä. Hän vietti Sudenpesässä vuosien 1941–1944 aikana yhteensä noin
850 päivää eli enemmän kuin missään muualla. Hitlerin morsian Eva Braun ei koskaan
edes käynyt »Sudenpesässä». Hän viihtyi paremmin Baijerin raikkaassa vuoristoilmassa,
Obersalzbergissa noin 1 000 metrin korkeudessa sijainneessa Berghofissa. Hitler ja Braun
pitivät enimmäkseen yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse. Kyllä Hitlerkin vieraili sodan aikana
Berghofissa ja vietti siellä vuosien 1940–1944
välilä yhteensä hiukan yli vuoden ajan.
»Sudenpesässä» oleskeli pysyvästi noin
2 100 sotilasta ja siviiliä.
Kävelemme paikalle, jossa sijaitsi se parakki,
jossa Hitleriä vastaan tehtiin pommiattentaatti 20. heinäkuuta 1944. Paikalla on attentaatin tekijän eversti Claus von Stauffenbergin muistomerkki. Hitler säästyi attentaatista
kuin ihmeen kaupalla. Suurin syy siihen oli se,
ettei Hitler pitänytkään tapaamistaan armeijan
upseereiden kanssa bunkkerissa, vaan yllättäen järjesti sen puisessa parakissa. 24 paikalla
olleesta neljä haavoittui kuolettavasti. Hitler
sai vain vähäisiä vammoja ja hän uskoi sen
jälkeen entistä enemmän, että Kaitselmus oli
jälleen kerran pitänyt hänet hengissä suuria
tekoja varten.
Stauffenberg onnistui poistumaan paikalta
lentokoneella siinä uskossa, että attentaatti oli
onnistunut. Seuraavana yönä hänet teloitettiin
Berliinissä. Attentaattia seuranneiden päivien
ja viikkojen aikana noin 180 saksalaista upsee-
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ria tapettiin syytettyinä osallisuudesta Hitlerin vastaiseen salaliittoon.
Kompuroimme pimeässä valtavien betonilohkareiden ja bunkkerin raunioiden välissä.
Onneksi kaverillani on mukanaan otsalamppu, muuten täällä saattaisi jopa eksyä tai loukata itsensä.
Viivymme noin puolen tunnin ajan tällä
mielipuolisuuden muistomerkillä.

Mietin koko aamupäivän, minne suuntaisin matkani. Vain yksi asia on selvä, Varsovaan en aio tällä kertaa jäädä.
Poistun matkatavaroideni kanssa hotellista. Ajan raitiovaunulla rautatieasemalle. Tarkistan junien lähtöaikoja. Kello kahdeltatoista
eli noin tunnin päästä lähtee juna Wieniin.
Aion nousta siihen, vaikken Wieniin matkustaisikaan. Päätän lähteä Bratislavaan tai
Budapestiin. Se tarkoittaa sitä, että minun
on vaihdettava junaa tshekkiläisessä Breclavin kaupungissa. Käyn tarkistamassa jatkoaikataulut aseman läheisyydessä sijaitsevassa
internet-kahvilassa. Vaihtoaikaa Breclavissa
jää runsaat neljäkymmentä minuuttia. Erinomaista. Ehdin siinä ajassa ostaa asemalta pari tshekkiläistä lehteä.

Suuntaamme kohti Varsovaa, jonne on
täältä matkaa yli kaksisataa kilometriä. Pimeillä puolalaisilla teillä ajaminen on sangen
epämiellyttävää puuhaa. Pimeydestä saattaa
yllättäen ilmestyä tien varressa kävelijöitä tai
joku polkupyöräänsä taluttava. Yhteisenä piirteenä kaikille on se, ettei kukaan käytä heijastinta. Tiemme eroavat illalla Varsovassa. Matkaessee jatkuu seuraavassa numerossa.
Jussi lähtee kotiinsa ja minä majoittaudun
hotelliin. Luen hetken päivän lehtiä, mutta
uni ottaa yliotteen.
Aamulla herättyäni katson aamu-tv:n uutiset. Niissä kerrotaan, että pelkästään eilen
sunnuntaina on Puolassa tapahtunut 26 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Useissa
onnettomuuksissa syynä ovat olleet ylinopeus
tai alkoholi, joissakin molemmat. Ajotyyli on
usein tässä maassa kirjaimellisesti kuolemaa
halveksiva, eikä munuaisen luovuttajista näin
ollen ole puutetta.

Ajotyyli on
kuolemaa
halveksiva,
eikä munuaisen
luovuttajista
näin ollen ole
puutetta.
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Teksti Mervi hujanen
Kuvat katri lassila

ruisrock 2008 – Neljä pysähdystä
5.7. klo 15.15, Teltta | Kari Peitsamon Skootteri | Yksitoistavuotiaana Kari Peitsamo voitti Intro-lehden järjestämän kirjoituskilpailun. Aiheena oli rock-musiikin tulevaisuus, vastaukseksi
Peitsamo ehdotti kursailematta itseään. Nyt hän on kuitenkin mielestään ennen kaikkea runoilija. Ruisrockissa Peitsamo soitti Skoottereineen nasevan ja tyylilleen uskollisen keikan.
Ura alkoi jo vuonna 1977, jolloin ilmestyi EP Kari Peitsamo & Ankkuli. Ensimmäiset normaalipituiset albumit olivat pääosin akustisia ja pääpaino oivaltavissa mutta yksinkertaisissa
ja hauskoissa sanoituksissa. Vuonna 2007 Peitsamolta ilmestyi LP The Second Coming of Mr. Jesus H. Christ yhteistyössä Risto-yhtyeen kanssa. Solisti Risto Ylihärsilä soitti rumpuja,
koskettimia ja lauloi taustoja, kitarassa ja bassossa olivat Tuomas Eriksson ja Minna Kortepuro.
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5.7. klo 18.45, Turun Sanomat -lava | Risto | Aurinkoisena lauantai-iltana Riston encorena kuultiin Pupu Tupuna. Kokoonpanon musiikki oli pettämättömän omalaatuista, anteeksipyytelemätöntä, suorapuheista ja energistä. Tamperelainen Risto julkaisi yhtyeen nimeä kantavan esikoisalbuminsa vuonna 2004. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi Aurinko aurinko
plaa plaa plaa. Viimeisin levy on tänä vuonna julkaistu livelevy Ihan Live!.
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6.7. klo 00.15, Niittylava | HIM | Viime lukukaudella Wienin yliopiston suomalaisen kirjallisuuden kurssi täyttyi kiinnostuneista nuorista. Kun professori ihmetteli kurssin äkillistä
suosiota, selitys yllätti. Opiskelijat halusivat tietää, minkälaisesta kulttuuripohjasta HIMin kappaleiden sanoitukset versoivat. Ruisrockin keikalla eturivissä kirkuivat fanipaitoihin
pukeutuneet tytöt. Maltillinen ja ehjä kokonaisuus oli taattua laatua, joskaan vanhinta materiaalia ei juuri kuultu. Paljon on muuttunut ajasta, jolloin HIM aloitti taipaleensa His
Infernal Majesty -nimisenä kokoonpanona, keikkaili kaljapalkalla kavereiden järjestämissä tapahtumissa ja blokkasi tuoppeja ravintola Teatrossa.
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5.7. klo 13, VIP-teltta | Olli Pellikka | Kaikki alkoi vuonna 1969, kun kourallinen Nuorison

Festivaaleille saatiin muun muassa Colosseum, Family, Wigwam ja Tasavallan Presidentti.

tiedotuskeskuksessa toimivia turkulaisia nuoria halusi järjestää rockfestivaalit.

Katsojia paikalla oli 38 000.

»Apulaiskaupunginjohtaja Johannes Koikkalaisen luona käytiin lähes viikoittain. Lo-

Pellikan mukaan vuosi 1971 oli käänteentekevä Ruisrockin historiassa. Kolmen elo-

pulta ensimmäinen Ruisrock järjestettiin elokuun 1970 lopussa alle kymmenen ihmisen

kuisen päivän aikana kävijöitä oli 100 000. Tulijoita oli liikaakin siihen nähden, mihin oli

voimin. Oli vain alle parikymppisiä miehiä, suuria unelmia ja palava kiinnostus musiikkiin»,

varauduttu.

kertoo yksi Ruisrockin alullepanijoista, Olli Pellikka.
Kaikki tekivät kaikkea. Mainonta hoidettiin kirjoittamalla itse juttuja Suosikkiin.
Fakseja ei ollut ja puhelimella soittaminen oli kallista, joten bändejä lähestyttiin kirjein.

»Tuolloin ei ollut kilpailevia festivaaleja, jos Koskis-Rockia ja Keimolaa ei oteta lukuun.
Meno yltyi välillä melko villiksi, ihmiset polttivat puutavaraa lämpimikseen. Rahaa ei ollut
paljon ja turhia ei kikkailtu, bändit majoitettiin Turun ylioppilaskunnan kesähotelliin.»
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Tekijä Marko turunen
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Teksti Hannu niklander
Kuvitus ville vuorenmaa

parveke
– Märkä rako! Märkä rako! Aah! Aah! Aah!
Sinne meni! mies huusi ja laukesi nytkähdellen.
Pirkko hyväili miehen karvaisia pakaroita,
tämä huokasi syvään ja rentoutui aivan raukeaksi, niin kuin hän oli huomannut joidenkin
miesten tekevän.
– Voi kulta, Pirkko sanoi ja silitti miehen
hikistä niskaa ja nukkaista ristiselkää. – Kulta, sinä painat aika lailla, Pirkko sanoi hetken
päästä, kun alkoi tuntua tukalalta. Mies ei liikahtanutkaan.
– Pasi, siirry pikkusen, vaikka tohon viereen, ihan mukava siinäkin on olla. Pasi ei
liikahtanut mihinkään eikä vastannut. Pirkko
kutitti häntä kainaloista. Pasi ei hievahtanutkaan, ja Pirkko huomasi, että mies ei hengittänyt. Kuoliko se nyt? Voi kulta! Ja kuinka
minä pääsen tästä? Pirkko ei saanut miestä
päältään ei työntämällä ei vetämällä. Hän
yritti kohotella lantiotaan kuin hetki sitten
ja hivuttautua samalla sivummas. Siitin lopsahti ulos. Vähitellen Pirkko selviytyi Pasin
alta, ja siinä samassa mies luiskahti jysähtäen lattialle.
Pirkko säntäsi hakemaan hyllystä lääkärikirjaa ja selasi sitä hätäisesti, kerran kirja putosi hänen käsistään korkkimatolle kimeästi
paukahtaen. Pirkko löysi tekohengityksen.
Kirja avonaisena hän palasi Pasin luokse, yritti
taivutella tämän käsiä ja sitten puhaltaa miehen suuhun nenää sormilla kiinni pitäen.
– Eläisit nyt! Jumaliste! Pirkko hoki itkuisesti. Pasissa ei näkynyt mitään liikettä. Pirkko kokeili miehen kaulaa, sitten rannetta ja

vielä kämmenpohjallaan sydänalaa. Mikään
paikka ei sykkinyt.
– Kuinka mulla voi olla näin helvetin huono
tuuri? Pirkko jatkoi itsekseen. Sitten hän huomasi olevansa alasti ja rupesi pukeutumaan.
Huomenna tulee Jaakko kotiin.
Pirkko katseli Pasin vaatteita, ne olivat hujan hajan nojatuolissa. Keski-ikäisen miehen
hyvin prässätty puku, oli tuntunut fiksulta,
että kravatti oli keltainen, kun takki oli siniruutuinen, vastavärit. Niin oli silloinkin, kun
Pirkko koulun ja kuntosalin jälkeen poikkesi
siiderillä ja tapasi Pasin. Mies oli jo tuolloin
kovasti tulossa, mutta Pirkko sai toppuuteltua
ja sovittua semmoisen päivän, kun Jaakko on
puoli viikkoa lääkematkoillaan.
Puhelin soi. Äiti kysyi heti, että onkos joku
huonosti. Pirkko sanoi olevansa hiukan kipeänä. Se oli virhe, äiti vastasi, että äkkiäkös hän
tulee vaikka vähäsen siivoamaan.
– Ei missään nimessä! Pirkko tiuskaisi tahtovansa olla rauhassa.
– No ei sitten, ei väkisin, äiti sanoi nyrpeällä
äänellä ja lopetti puhelun melko pian.
Pirkko sytytti tupakan. Hän poltti harvoin,
mutta nyt se tuntui tarpeelliselta. Voiko keneltäkään kysyä neuvoa? Mitään suoranaista

rikosta ei ole tapahtunut, mutta se on laiha
lohdutus. Ja kuinka Pasista selviää eroon? Äkkiä Pirkkoa inhotti koko mies, jonka hän tänään tapasi vasta toista kertaa. Jos minä soitan
kenelle vaan ja kerron, niin tämä on semmoinen asia, joka muistetaan aina, ja josta minä olen lopun ikääni kiitollisuudenvelassa,
Pirkko ajatteli. Entäs Tarja? Se voisi suostua
sanomaan Jaakolle, että oli täällä kahdestaan
Pasin kanssa, kun minä annoin sille avaimen.
Mutta miksei eronnut nainen olisi vienyt Pasia omaan kotiinsa? Lastenko takia?
Tarja ei vastannut puhelimeen. Pirkko haki
lasikaapista konjakkipullon ja kaatoi itselleen
reilun annoksen. Ulkoa kuului ambulanssin
lähenevä ja sitten loittoneva ääni. Konjakki
meni nopeasti päähän. Pirkko purskahti itkuun:
– Enhän minä kykene paloittelemaan ketään!
Jaakko ei soittanut. Viime aikoina hän oli
harvoin ottanut yhteyttä työmatkoiltaan. Nyt
se kyllä tuntui helpotukselta. Ulkona rupesi
hämärtymään. Pasi täytyy saada pois, minne
tahansa, Pirkko päätti. Hän laittoi konjakkipullon takaisin kaappiin, siemaisi lasin tyhjäksi ja palasi ruumiin äärelle. Pirkko yritti
pukea vainajalle tämän vaatteita, mutta se oli
aivan liian raskasta. Pasi oli iso mies.
Pirkko haki keittiöstä sangallisen muovipussin ja viikkasi sinne Pasin vaatteet. Pikkutakki ei enää mahtunut. Lompakossa oli
ajokortti ja Insinööriliiton jäsenkortti. Hetken emmittyään Pirkko otti kaikki neljä seteliä
talteen ja laittoi lompakon vaatteiden seuraksi
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pussiin. Takkia varten hän otti toisen isokokoisen muovipussin.
Ulkona näytti tuulevan ja lupailevan sadetta. Onni että Pasi ei sentään ollut tullut
päällystakki yllään. Ja minnekäs kengät? Ne
sentään mahtuivat pussiin.
Pirkko otti kassit ja tarkisti, että avaimet ovat
mukana. Huoltomiestä saati lukkoseppää tässä
nyt viimeiseksi tarvitaan. Pirkko ajoi hissillä
alas. Siellä tuli vastaan yläkerran hyypiömäinen nuorimies jonkun pimun kanssa. He eivät
tuntuneet kiinnittävän Pirkkoon mitään huomiota. Pullot kilahtelivat miehen kassissa.
Pirkko käveli pitkän kadun vartta ohi samanlaisten korkeiden kerrostalojen. Hän tuli
aukiolle, jonka laidalla oli vihreä WWF:n keruupönttö. Sinne hän laittoi sen pussin, jossa oli Pasin pikkutakki. Yhden pussin kanssa oli jotenkin luontevampaa kävellä. Mutta
minne sen panisi? Jos keskellä kaupunkia jokeen, niin varmasti olisi joku ihmettelemässä.
Ja jääkö se kellumaan?
Alkoi sade. Kävelijöitä oli harvassa, vain
keltainen bussi ajoi ohitse. Pirkko meni puistontapaiseen ja haki kiveä. Kuinka hirmuisen
vaikeaa onkaan kiven löytäminen kaupungissa! Ollapa nyt koira, sen varjolla voisi tutkia
paikkoja ja vaikka kontata puistossa, ei sitä
niin hämmästeltäisi. Puistikon kulmalta alkoi
pyörätie, siihen oli laskettu uutta asfalttia, ja
päällysteen reunan alta erottui sepeliä. Pirkko lappoi kaksin käsin sepeliä pussiin monta
kourallista, sormiin sattui. Voi Jeesus kulta,
jos minä tästä selviän, en ikinä enää petä Jaakkoa! hän parahti, nousi ja lähti kantamaan nyt

painavana roikkuvaa pussia joen suuntaan.
Juuri silloin tuli mutkan takaa pyöräilijä, joka kilautti kelloaan.
Pirkko pelkäsi, että kassi repeää, sitä piti
toisella kädellä tukea alta. Juna kolisi sivumpana, vaunujen valoisat ikkunat vilahtelivat
omakotitalojen välistä. Pirkko tuli viimein
ratavallin ääreen ja kiipesi pensaiden välistä ylös. Hän jäi hengästyneenä läähättämään
kiskojen väliin, ne kiilsivät opastimen lyhdyn
punaisuutta. Hetken levähdettyään Pirkko
lähti kohti siltaa. Rataa pitkin oli hankala kävellä. Hiekka pisteli sormusten alla.
Sillalla sai varoa, ettei lipsahda jokeen.
Siellä oli kyllä lankuista rakennettu kävelytaso, tuskin käveltäväksi sallittu. Pirkko työnsi
ranteensa pussiin, löysi solmion ja sitoi sillä
kahvat tiukemmin kiinni. Avaimensa kärjellä
hän puhkoi pussin pohjaan ja sivuihin pieniä reikiä. Sillan keskivaiheilla hän kuulosteli, kaupungin kohinan lisäksi erottui vain
mopon ääni, ei aivan likeltä sekään. Pirkko
viskasi pussin alas. Kuului molskahdus, ja pian häämötti mustassa vedessä hitaasti lipuvaa vaaleaa. Pirkko uskoi, että se kyllä sepelin
painosta uppoaisi, jahka vaatteet ovat imeneet
itseensä vettä.

Pirkko käveli takaisin ja laskeutui ratavallilta niin, että liukastui nurin. Nopea tavarajuna ajoi ohitse, punaiset perävalot loittonivat
sateeseen.
Rankkasade lotisi, kun Pirkko tuli kotipihalle. Kukaan ei ehkä ihmettelisi hänen ryvettynyttä ulkoasuaan. Hissi pysähtyi omaan
kerrokseen, siellä odotti Vilénin rouva mäyräkoiransa kanssa.
– Olethan sää kastunu! rouva päivitteli,
mutta jatkoi saman tien: - Yläkerran porukka
alottelee taas, keskel viikkoo! Porraskäytävään
kantautui kovaäänistä rock-musiikkia.
Ovea avatessaan Pirkko oli kaatua pelosta.
Mitä jos Jaakko olisi tullut etuajassa kotiin?
Pirkko sytytteli valoja, sängyn takaa näkyi paljas miehen jalka.
Pirkko tarttui Pasin käteen. Ruumis alkoi
jo olla jäykkä. Pirkko ryhtyi hinaamaan Pasia
kohti parveketta. Kokolattiamatolla ruumis ei
yhtään liukunut. Pirkko nouti keittiöstä kaksi kaulinta ja asetti ne Pasin niskan alle. Nyt
hän kaulimia yhtenään siirrellen sai miehen
jotenkuten olohuoneeseen, ja siellä olikin liukas linoleumilattia.
– Tämmönen vaiva tästä tuli! Pirkko sähähti ja potkaisi Pasia kylkeen. Hän aukaisi parvekkeen oven ja kiskoi ruumiin sinne. Tuntui
helpottavalta, että Jaakko oli laitattanut parvekeikkunat. Vielä ei oltu ulkona, ikkunoiden
kanssa tämä oli salaisempaa aluetta. Pirkko
palasi sisälle ja sulki oven perässään. Äkkiä
tuli hirmuisen ikävä Jaakkoa.
Kello oli puoli kymmenen, kun Pirkko laittoi ratavallilla kuraantuneet vaatteensa pyyk-
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kiin. Ei arveluttanut käyttää pesukonetta myöhällä, yläkerran sakki melusi senkin edestä.
Että se Jaakko tahtomalla tahtoi asua vuokratalossa. Jää vapaammin rahaa sijoitettavaksi,
niin se sanoo. Jaakko ei soittanut.
Puolen yön jälkeen Pirkko sammutti valot,
meni parvekkeelle ja veti varovasti lasiruudun
sivuun. Hän tuskaili harmista, kun älysi, ettei
mitenkään taitaisi jaksaa nostaa Pasia kaiteen
ylitse. Sitten Pirkko oivalsi hakea silityslaudan. Hän asetti sen viistoon kaidetta vasten
ja sai Pasin yläruumiin laudalle. Selällään
seinään nojaten ja jalallaan haarovälistä tuupaten hän sai Pasin kohoamaan silityslautaa
ylös, mutta saman tien ruumis valahti kokonaan parvekkeen lattialle. Takaraivo jysähti
niin, että elävää olisi sattunut. Yläkerrasta
kuului hihkuntaa.
Pirkko irrotti muovisen pyykkinarun, sitoi
sen lenkille Pasin kainaloihin ja sommitteli
toisen pään kuivaustelineen varaan. Siitä koko
painollaan hissaten hän sai ruumiin uudestaan silityslaudalle. Toisen narun hän kiinnitti silityslaudan jalkopäähän, kurkotti senkin
toisen pään kuivaustelineen ylitse ja ryhtyi nyt
hissaamaan silityslautaa vaakasuoraksi.
Vain yhden lampun valaisemalla pihalla häämötti autoja. Omassa talossa ei valoa
näkynyt muilla kuin kahdeksannen kerroksen väellä. Pirkko irrotti pyykkinarun Pasin
kainaloista vavisten pelosta, että ruumis taas
luiskahtaisi takaisin. Niin ei käynyt. Pirkko
tarttui silityslaudan jalkopäähän, kohotti sitä, ponnisti, kohotti lisää, ja yhtäkkiä varpaat
lähtivät liikkeelle, lauta keveni, ruumis katosi

pimeään, ja alhaalta kuului kumahdus. Jossain rupesi koira haukkumaan.
Pirkko sulki parvekkeenikkunan, solmi
pyykkinarun takaisin, vei silityslaudan pimeän huoneen kautta eteiseen. Siellä hän painoi
korvansa ulko-oven pintaan. Ylhäältä kuului
laulua. Ihme ettei Vilénin rouva jo ollut käynyt
valittamassa. Tai ehkä olikin.
Pirkko otti unilääkettä ja muisti, ettei ollenkaan ollut valmistellut tunteja huomiseksi.
Hän päätti pitää kaikille fysiikanluokille pistokokeet.
Aamulla Pirkko ei heti muistanut mistä oli
huolissaan. Kun asia muistui, hän ajatteli, että kaikki sänkyvaatteet on pestävä Pasin jäljiltä. Ja yhtään en mene kurkkimaan ikkunasta,
Pirkko päätti sulloessaan lakanoita ja tyynynliinoja pesukoneeseen.
Kun Pirkko lähti koululle, ulko-oven edessä
seisoi poliisiauto, ja pari konstaapelia touhusi
mittanauhojensa kanssa. Asfalttiin oli valkoisella liidulla piirretty ihmisen ääriviivat, raajat
levällään niin kuin Pasi nukkuisi levottomasti.
Vieressä seisoi kolhiintunut henkilöauto, ja
piirroksen ympäriltä oli iso osa pihaa eristet-
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ty poliisin valkosinisellä sulkunauhalla. Kaksi etsivän tapaista miestä jutteli sivumpana.
Pirkko ajatteli, että täytyy sentään näyttää edes
vähän uteliaalta, ja hidasti kävelyään.
Koulussa kukaan ei ottanut asiaa puheeksi.
Kun Pirkko palasi kotiin, oli poliisiauto häipynyt, mutta sulkunauha oli jäljellä. Aika pian
soi ovikello. Poliisikorttiaan näyttänyt vaalea
mies sanoi kuulustelevansa samaa asiaa kaikilta porraskäytävän asukkailta. Ei, Pirkko ei
ollut havainnut mitään erityistä, paitsi sen,
että yläkerrassa oli ollut kova meteli, kuten
usein ennenkin. Poliisi kiitteli ja meni hyvää
päivänjatkoa toivotellen.
Jaakko tuli illansuussa. Pirkko halasi häntä
eteisessä. Jaakko oli tavannut rapussa alakerran rouvan ja tiesi jo sen verran asioista kuin
hänen pitikin tietää.
– Piha täynnä poliisinauhaa kuin teeveeuutisissa, Jaakko puuskahti.
– Juu, ja Jaatinen oli huutanut suoraa huutoa, kun näki kuinka Vectransa konepelti oli
kurtussa.
– Vai kaulimien kanssa olet minua odotellut, Jaakko naurahti ja nosti molemmat kaulimet pois ikkunalaudalta.
– Taisivat jäädä siihen, kun menin aamulla
katsomaan mitä pihalla tapahtuu ja olin juuri
sortteeraamassa keittiönlaatikoita.
Illalla Pirkko katseli kuinka Jaakko riisuutui
vuoteeseen mennäkseen. Ei Pasissa ollut mitään parempaa, Pirkko ajatteli, muisti Pasin
kuolleina sojottavat varpaat, silmäili Jaakon
jänteviä nilkkoja ja huomasi sängyn alla yksinäisen sukan. Jaakko asettui jo vuoteeseen.
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Pirkko oli pudottavinaan käsirasvaputkilon
lattialle ja sitä nostaessaan hän nappasi sukan
ja sujautti sen yöpaitansa helman alle. Jaakko
yritti siepata häntä sänkyyn.
– Täytyy vielä käydä vessassa Pirkko sanoi.
Siellä hän tyrkkäsi kädellään tumman sukan
syvälle pönttöön ja huuhteli. Vesi kohosi hetken aikaa kuin yli tulviakseen, mutta kurahti
sitten ja vei sukan mennessään.
Sängyssä Jaakko kosketti kankaan läpi Pirkon rintoja.
– Onko meidän ihan pakko asua tämmösessä talossa, missä tapahtuu kaikkea kamalaa?
Pirkko kysyi.
– No jutellaan siitäkin huomenna. Ja johan teen farmaseuttiin.
ne olivat vieneet sen yläkerran pariskunnan
– Siihenkö! Mikä Miia se on? Pirkko älkamarille, Henriksson tiesi, Jaakko sanoi kun listyi.
riisui pois pyjamaansa.
– Ei kun Tiia. Tunnettu lähemmin jo kolme
kuukautta, Jaakko jatkoi. Pirkko veti henkeä,
Lauantaiaamuna Jaakko kävi ostamassa tu- oikein syvään. Sitten häntä äkkiä rupesi hipakkaa, ja kun tuli takaisin, kertoi että tuollahan hityttämään.
– Kas kun et mitään Piiaa löytänyt, Pirkko
se yläkerran jätkä jo tuli rapussa vastaan vapaana
miehenä. Ja iltapäivälehdet riekkuvat, että alas- jatkoi ja istuutui.
ton mies murskautui kerrostalon pihalle.
– No nyt tämä on sanottu. Äläkä kuule ruJaakko poltteli parvekkeella. Pirkko katseli pea hysteeriseksi. Ja lopeta se naureskelu! Tämä on vakava asia. Tiia odottaa lasta. Mutta
kuinka hyvin savuke sopi miehen profiiliin.
– Et vain opi kunnolla parvekeikkunoita älä nyt ala huutamaan! Jaakko sanoi.
sulkemaan, Jaakko sanoi tullessaan huonee– Ja olenko minä huutanut? Pirkko kysyi
jäätävästi.
seen. – Tai väliäkö sillä enää?
– Et, mutta älä alakaan. Äläkä ole niin hir– Ai kuinka niin? Pirkko säpsähti.
– No sanotaan nyt suoraan. Minä luulen, muisen vakava, ei tämä ole helppoa minulettei tässä enää kauaa asuta, Jaakko vastasi. lekaan.
Pirkko tunsi äkillisen ilon, kun ajatteli muutMutta kun meillä kaikilla on vain yksi
toa muualle. – Tai en ainakaan minä, Jaakko elämä. Ja pakkohan minun on ajatella miltä
jatkoi. – Minulla on suhde siihen meidän uu- Tiiasta tuntuu.

Kumpikin oli jonkin aikaa hiljaa, sitten
Jaakko jatkoi:
– Joskus minä olen miettinyt, etten ole sinun arvoisesi. Että olisi ihan helpotus, jos sinullakin olisi edes yksi miesjuttu.
Pirkko hymähti. Jaakko raapaisi tulen uuteen tupakkaan ja sanoi:
– Minä olen hyväpalkkainen mies, ja sinä saat kipurahasi. Täytyyhän minun ajatella Tiian mainetta, hänellä on paljon hankalampaa.
– Edelleen pysyy voimassa edes se sopimus,
että vain parvekkeella poltetaan, Pirkko sanoi
kylmällä äänellä. Jaakko meni parvekkeelle ja
tuijotti alaspäin.
– Siellä ne poliisit taas mittailevat, hän sanoi.
Hannu Niklander on karkkilalainen kirjailija.
Hänen tuorein teoksensa on Kuu jättää jäljen
(Atena 2006).
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mielipide

Huomioita uusliberalismista
Kulttuurivihkojen numero 2/2008 tarjoaa lähtökohtia keskusteluun, mutta aloitan provosoiden uusliberalismin leviämisestä.
Venäjän yksityistäjä Anatoli ThŠubais oli hyvä demari silloin kun
oli vielä NKP:n jäsen, mutta kertoo miten Pietarissa syntyi 1980-luvulla nuorten taloustieteilijöiden ryhmä, jonka piirissä tutkittiin
talousreformien historiaa alkaen Leninin NEP-politiikasta ja päätyen reformeihin Jugoslaviassa, Puolassa ja Unkarissa (Der Spiegel

Berlusconin oikeisto voitti
protektionismilla luvaten
pelastaa lentoyhtiö Alitalian
italialaisomistukseen.

24.9.2007):
»Me luimme läntisten taloustieteilijöiden teoksia, jotka silloin

koitti tässä sitä, ettei ollut muuta vaihtoehtoa kuin ammattiliiton

olivat kiellettyjä. Jos turvallisuuspalvelu olisi päässyt jäljillemme,

nujertaminen, kun piti päättää, mitä kaivoksia lopetetaan ja mitä

niin olisimme joutuneet maksamaan kalliisti.» Siis uusliberalismi

uudistetaan. Labour-hallitus olisi varmaan panostanut paremmin

tuli kun KGB ei hoitanut tehtäviään? Yksityistämisessä tehtiin vir-

sosiaaliseen jälkihoitoon kaivosalueilla, mutta millä tavoin se olisi

heitä mutta saatiinhan kommunismi kukistettua, mikä ThŠubaisin

kaivoksia sulkenut? Hiililämmityksen hiipuminen oli osa vasemmis-

mukaan oli myös Boris Jeltsinin tavoite, vaikkei tämä politiikan hie-

ton kriisin alarakennetta 1970-luvulta lähtien. DDR:ssä ruskohiili-

nouksista paljoa ymmärtänyt.

kaivosten sankarityöläisen hahmo kesti pitempään kuin länsipuo-

Mutta sopiiko »uusliberalismi» tähän kun ThŠubais näin jälkikäteen korostaa edellä mainittuja poliittista tavoitetta? Varminta

lella.
Tässä kohdin voidaan harpata Stora-Enson Kemijärven tehtaan

on ottaa »uusliberalismi» avoimena diskurssina, joka sisältää sen

sulkemiseen, josta vasemmistolainen keskustelu ei osannut mi-

kannattajien ja vastustajien haaveita, lupauksia, pelkoja ja protes-

tään sanoa. Tampereella 14.4. järjestetyssä keskustelussa sanoin,

teja. Sen, joka väittää tätä puhetta salaliittoteoriaksi, tulisi kiistää

että Kemijärven sellutehdas olisi pitänyt säilyttää aluepolitiikan

palkkatulojen osuuden supistuminen ja siitä seuranneet vaikutuk-

vuoksi ja sulkea sen sijaan Oulun tehdas, muttei tämä innostanut.

set. Toisaalta tässä diskurssissa on liikaa 1970-luvun aatemaailman

Työläiset saivat myötätuntoa, kuten saivat Scargillin kaivostyöläi-

rapautumisen näkökulmaa ja surutyötä niin kukistuneiden mallien

set. Näin kuluivat kevään viikot yhdestä hurskaasta itsepetokses-

kuin sosiaalivaltionkin suhteen. Saksan Die Linke -puolueen keskus-

ta toiseen. Joku uskoi jonkin aikaa, että kyllä Paavo Väyrynen saa

telussa tulemme näkemään, mihin saakka uusliberalismin vastus-

Venäjän taipumaan puutullien osalta. Mutta siellä onkin siirryt-

taminen kantaa poliittisena tunnuksena. Keskusteluun tulee ni-

ty uusliberalismista valtiokapitalismiin eli halutaan edistää omaa

mittäin myös vasemmistolaisten pienryhmien antiuusliberalismia.

teollisuutta.

Vastustamista tulisi siis tarkentaa. Vielä aivan 1970-luvun alussa

Miika Kabata käsittelee David Harveyn kirjaa, jonka alkuperäisen

vastustimme Suomen ja EY:n vapaakauppasopimusta aloittamalla,

version kannessa olivat Reagan, Pinochet, Thatcher ja Deng Xiao-

että yhtenäinen Eurooppa oli jo Adolf Hitlerin haave. Nyt tarkaste-

ping. Onneksi Vastapainon versiossa kuvia ei ole. Dengin paikka

lut alkavat ainakin nimillä Pinochet, Reagan ja Thatcher. Samalla

ilmentää diskurssin heikkoa kohtaa. Koen ongelmana Harveyn tee-

unohdetaan epäonnistumiset ennen heitä ja se, miksi ajatukset –

sin, että Deng Xiaopingin uudistukset tuskin olisivat mahdollista-

puhuisin tässä kohdin mieluummin »markkinaliberalismista» – levi-

neet Kiinan valtavaa talouskasvua, mikäli läntiset teollisuusmaat

sivät. Leif Sundströmin artikkeli Chilestä muistaa Allenden kauden

eivät samanaikaisesti olisi hyväksyneet »oman teollisen tuotan-

epäonnistuminen. Olisi tärkeää palauttaa mieleen vasemmiston

tonsa alasajoa». Kuitenkin tuotanto leluista elektroniikkaan alkoi

sisäiset kiistat kauden lopulla. Jälkikäteen tuntuu kommunistien

hävitä kilpailussa, kun kuluttajat ostivat halvempaa kaukaa idäs-

maltillinen linja viisaammalta kuin sosialistien pääsuuntauksen ja

tä, aluksi japanilaisia ja sitten muita. Kiina harppasi mukaan, kun

äärivasemmiston radikalismi.

maalla oli takana suuren harppauksen ja kulttuurivallankumouk-

Thatcher muistetaan, mutta kaivostyöläisten johtaja Andrew
Scargill on unohtunut. Hiilen käyttö oli vähentynyt useistakin syis-

sen katkerat vaiheet.
Harveyn suurimmat ansiot ovat marxismin ja maantieteen riste-

tä ja Scargillin epätoivoiset lakot kaivosten sulkemisia vastaan he-

yksessä, siinä miten Yhdysvaltojen suurkaupungeissa kapitalismi

rättivät myötätuntoa myös vasemmmistolaisten piireissä, mutta

tuhosi tilaa eli ghetot keinona omaan uusintamiseen. Tästä käsite

tuskin moni palasi polttelemaan hiiltä. Thatcherin tunnus TINA tar-

»accumulation by dispossession» eli vallataan muilta rikkauksia

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

ja oikeuksia öljyvaroista vaikka eläkerahastoihin. Harvey ulottaa
käsitteen koko maailmaan, mutta epäilen teorian selityskykyä globaalilla tasolla Venäjän ja erityisesti Kiinan osalta – jos nimittäin
sanotaan »uusliberalismin» sen kaapanneen tai että se avattiin ulkoapäin kapitalistisille malleille. Toisessa yhteydessä Harvey näkee
laajenemisen Kiinaan nimenomaan jyrkkien varallisuuserojen kas-
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Mitä siis uusliberalismin
jälkeen, koska eihän siitä ole
»historian lopuksi»?

vuna (http://www.logosjournal.com). Tämä näkökulma on kapea.
Toisin arvioi Giovanni Arrighin teos Adam Smith in Beijingv(VSA

vecento», Einaudi 98): »Jos Jobs ja Wozniak olisivat uskoneet, että

2008). Kiina ilmentää Adam Smithiä seuraten »ei-kapitalistista

IBM on kaiken alku ja loppu, niin ei olisi tullut henkilökohtaisia tie-

markkinataloutta». Arrighi torjuu antiuusliberalismin tulkinnat Kii-

tokoneita.» Tämä teknologinen kehitys sitten ravisteli vanhoja ta-

nan talousihmeestä viitaten muun muassa siihen, että Kiina torjui

lousjärjestelmiä viime vuosituhannen lopulla. Albuquerquen »pieni

finanssimarkkinoiden vapauttamisen. Naomi Klein muuten uudes-

musta laatikko» oli tärkeämpi tekijä Neuvostoliiton romahdukses-

sa kirjassaan näkee oudosti, että toukokuun 1989 mielenosoitukset

sa kuin KGB:n epäonnistuminen.

olisivat kohdistuneet uusliberalismia vastaan.

Tuntuu siltä, että uusliberalismin kritiikki ei näe itse olevansa
uusliberalismin sisällä ollessaan koneella. Numeron pääkirjoitus

Numeron aineisto tuo selviä painotuseroja, jotka ovatkin tar-

piratismista kertookin tästä sisällä olemisesta. Kommunismin tu-

peellisia. Mario Candeiasin artikkeli »Uusliberalismin dialektiikka»

losta tätä kautta on käytetty puheenvuoroja – tai kommunismin ja

tarjoaa monipuoliset lähtökohdat, kun hän toteaa, miten »retro-

konsumismin liitosta. Uudenlaiset kommunikaation mekanismit

normatiivinen, takaisin suuntautunut katsomus epäonnistuu» kos-

tuottavat tietokoneista alkaen uutta aineellista perustaa, joka luo

kien kansallista sosiaalivaltiota, perinteisiä normaalityösuhteita ja

uutta ylärakennetta. »Yleisälyn» (General Intellect) »negriläiset»

niin edelleen. Candeias myös arvostelee vasemmiston analyysien

suuntaukset optimismillaan ovat ymmärtäneet antiuusliberaliste-

juuttumista rapautumis- ja hajoamisprosesseihin, kun »eivät pää-

ja paremmin teknologian ja työn uuden mallin.

se ulos vanhoista kurjistumisteoreettisista lähtökohdista». Tämä
osuu joihinkin artikkeleihin.
Immanuel Wallersteinin haastattelussa on pointteja, jotka poik-

Kulttuurivihkojen numero kartoittaa hyvin niitä ryhmiä, jotka
kärsivät ongelmista, ja ehkä on kriittistä sanottavaakin, mutta yh-

keavat numeron yleisilmeestä. Avauksia konkreettisen politiikan

distäminen on perin vaikeaa. Candeias artikkelin lopussa luonneh-

suuntaan nousee lauseesta »Uusliberalistiparat eivät tunnu pär-

tii, miten vastahankainen projekti »tosivasemmalta» panostaa »pi-

jäävän enää missään.» Tätä tarkentaisin niin, etteivät ainakaan

kaista puhetason rakennelmaa». Se rakennelma on sitten osa sitä

uusliberalismin puheilla ja tunnuksilla. Oskar Lafontaine totesi Die

tilaa, missä globalisoituneiden markkinoiden paineet ja »puolus-

Linken kokouksessa uusliberaalin hegemonian kadonneen julkises-

tukselliset populistiset reaktiot» ovat pysäyttäneet toisensa (sta-

ta debatista. Italia on tässä esimerkkinä, sillä Berlusconin oikeisto

lemate), kuten Perry Anderson tylysti pelkistää (New Left Review,

voitti protektionismilla luvaten pelastaa lentoyhtiö Alitalian italia-

November-December 2007, s. 34–35).

laisomistukseen. Air Francen tarjous torjuttiin, ja hallitus haluaa

Mitä siis uusliberalismin jälkeen, koska eihän siitä ole »histori-

pelastaa miljoona euroa päivässä tappiota tuottavan yrityksen. Ei

an lopuksi»? Wallerstein tiivistää, että tilalle tulee jotakin, muttei

ole uusliberalismia tämä.

välttämättä sen parempaa tai huonompaa. Jorma Mäntylä näkee

Keskustelussa uusliberalismi pitäisi tarkentaa liberalismiin ja

Heikki Patomäen kirjassa skenaarioita, joista toinen eli EU:n vah-

kapitalismiin. Vesa Oittisen artikkelissa on perusteellinen ja syväl-

vistuminen saattaisi toimia. Euronationalimi on parempi kuin kan-

linen selvitys filosofioihin 1700-luvulta alkaen. Liberalismi jää kiin-

sallisten nationalismien Eurooppa. Samaten Harvey viittaa Karl

ni orjuuden hyväksymisestä, kuten se muutenkin hyväksyi monet

Kautskyn kollektiiviseen imperialismiin (Historical Materialism

aikansa käytännöt. Sitten kuitenkin kaikkien ihmisten ihmisarvo

15/2007). Se olisi vähemmän vaarallinen kuin Yhdysvaltain hege-

voitti orjuuden liitossa kapitalismin liberalismin kanssa.

monia.

Vasemmistolaisessa keskustelussa oli joskus liiallista teknologista determinismiä, mutta nyt sitä on liian vähän. Aineelliseen perustaan ja teknologiaan yltää kuitenkin Marco Revelli (»Oltre il No-

Pertti Hynynen
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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 ilmastomuutoksen ajan kuumiin raaka-ainesotiin. Nykykehityksen valossa hu-

Globalisaation toisen vaiheen kääntöpuolena olivat
siirtomaaimperialismi ja
sen osana kansanmurhat.

manisti 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 aikakaudelle 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.

lehtiverkko

Teksti jouni avelin
Kuvitus Aleksi jalonen
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Me kaikki olemme Russellin kanoja
Skeptikkoja on aina ärsyttänyt väite, ettei kielteistä väitettä
voi todistaa oikeaksi. Jos emme voi todistaa, ettei yksisarvisia ole

Sama vene ei aina ole yhteinen.

olemassa, yksisarvisia on olemassa. Puppua, sanoo Skeptikossa
(2/2008) Steven D. Hales. Tähän riittää yksinkertainen modus tollens eli logiikan takajäsenen kieltosääntö: »1) Jos yksisarvisia olisi

DVD-esityksiä ja satunnaisia klassikkoja, nekin 16-millisinä versioi-

ollut olemassa, fossiilijäänteet todistaisivat sen, 2) Fossiilijäänteis-

na. KAVAn tynkä esityssarjakin saattaa joutua Finnkinon remontin

sä ei ole todisteita yksisarvisista, 3) Johtopäätös: yksisarvisia ei ole

jalkoihin. »Olen aivan innoissani. Espoossa ja R&A:ssa saan kunnon

koskaan ollut olemassa.» Kielteinen väite on siis tosi.

elokuva-annoksen katsomalla hyviä leffoja monta päivää putkeen.»

Allekirjoittanut oppi ja unohti logiikan johdantokurssilla, että
modus tollens on malliesimerkki deduktiivisesta päättelystä. Jos
oletukset eli premissit (1 ja 2) ovat tosia, johtopäätös (3) on välttä-

Näin toteaa Johanna Hakanen, Suomen vanhimman elokuvakerhon, Turun elokuvakerhon varapuheenjohtaja.

mättä tosi. Itse oletuksia ei kuitenkaan voi todistaa deduktiivises-

Kätilön vaimo

ti, vaan ainoastaan aistihavainnoilla eli yleistämällä. Siten Halesin

Filosofien ja heidän vaimojensa Niin & näin -lehdessä (2/2008) kirjai-

päättely on totta muttei varmaa.

lija Pirjo Hassinen kertoo olevansa filosofin vaimo. Kolumnissaan

Olemme Russellin kanoja, toteaa Haleskin. Bertrand Russell ker-

hän ylistää filosofi-miestään »tulen ruokkimisesta», valpastuttavis-

too kuuluisassa esimerkissään kanasta, joka odotti aina saavansa

ta keskusteluista ja hysteerisen innostuksen ilmapiiristä – sanalla

ruokaa nähdessään maajussin. Eräänä päivänä kana ei saanutkaan

sanoen sokraattisesta kätilöinnistä. Samalla

ruokaa, vaan siitä tuli illallinen. Maineikkuudestaan huolimatta

hän moittii filosofi-miestään ärsyttäväksi

tarinan opetusta on vaikea ymmärtää. Menneistä asioista päätte-

hösöksi, joka vouhottaa päivät pääksy-

leminen on välttämätöntä, mutta tulevaisuutta ei voi ennustaa?

tysten netistä löytämistään »Kierke-

Tästä ei oikein ole opetukseksi. Olemme silti kaikki Russellin kano-

gaardista, Adornosta, Žižekistä!», niin

ja, niin skeptikot kuin yksisarvistutkijatkin. Sama vene ei vain aina

että »lapsikin hermostuu». »Isä tie-

ole yhteinen.

tää liikaa, taustoittaa ja valistaa, si-

Suomentajat tukkanuottasilla

vistää 16-vuotiastaan tämän raivokohtauksiin asti.» Filosofi-mies imuroikin

Parnassossa (4/2008) suomentajat eivät onnittele toisiaan. Timo

niin hitaasti, että »vaimon tekisi mieli

Hännikäinen haukkuu Martti Anhavan Oscar Wilde -suomennoksen

hakata miestä imurin putkella».

(Valehtelun rappio, Otava 1998) ylinokkelaksi vaan silti kömpelöksi

Silti kirjailija on filosofistaan ylpeä,

tahi koomiseksi konstailuksi, joka karkaa kauas Wilden kirkkaasta

sillä häntä »karmaisee ajatus, että hänen

ja selkeästä proosasta. Pilkutkin puuttuvat. Anhavakin palaa astia-

puolisonsa olisi jotain muuta kuin on. Mis-

lle ja muistuttaa Hännikäisen anastaneen Wilde-suomennokseen-

tä silloin puhuttaisiin kotona? Jos elä-

sa (Savukeidas 2008) ainakin yhden kohdan Anhavalta, lievästi eli

mänkumppani olisi vaikka lääkäri.

tarpeeksi muunnellen. »Keskustelu» alkoi edellisessä numerossa

Tai taloustieteilijä. En voi edes

ja moni toivookin sen loppuvan tähän. Ammattisuomentajat hel-

kuvitella.» Russellin kana

pottukoot siitä, ettei kumpikaan ole ammattisuomentaja, paitsi

vastaisi oitis: lääketieteestä,

Anhava.

taloustieteestä ja kirjalli-

Huonosta pahempaan – vain elokuvissa

suudesta.

Turun ylioppilaslehdessä (10/2008) Silja Ylitalo päivittää ja päivittelee elokuvakulttuurimme tilaa. Elokuvaharrastajat joutuvat
hakeutumaan festareille nähdäkseen valkokankaalta muutakin
kuin eläviä kuvia lapsille ja lapsenmielisille. Huonommin voi mennä vain Turussa. Finnkinon lisäksi tarjolla on vain elokuvakerhojen

Jouni Avelin on
uusturkulainen
ilonpilaaja ja
Kulttuurivihkojen
toimittaja.

78

kulttuurivihkot 4–5 / 2008

kirja-arviot

hin ja beatrunouteen. Aikoinaan hän julkaisi albumin Songs of Love and Hate; nyt viha on jäänyt pois
ja vaihtunut resignaation ja armon tunnelmiin.
Cohenin runoudella on Suomessa perinteitä: Jarkko Laine suomensi kaksi kokoelmaa 1970-luvulla ja
Seppo Pietikäinen 1980-luvulla Armokirjan, kokoelman moderneja psalmeja. Laine ehti aloittaa myös
uusien runojen kääntämisen, mutta työ jäi traagi-

Myrkkysäkki ja sydämen valo

sesti kesken. Ville-Juhani Sutinen mainitsee jälkisanoissaan hylänneensä Laineen nimiehdotuksen

Enemmän elämöintiä

Leonard Cohen (2008): Kaipauksen kirja.

Kaipuun kirja. Kyseessä on sukupolvikysymys, mut-

Virginie Despentes (2008): King Kong -tyttö.

Suom. Ville-Juhani Sutinen. Sammakko. 252 sivua.

ta kyllä Laineen ratkaisu vastaa paremmin kirjan

Suom. Lotta Toivanen. Like. 155 sivua.

tunnelmaa.
Kritiikkejä ei kannata uskoa. Kun Leonard Cohen

Kääntäjä lienee kirjoittanut jälkisanansa kiirees-

Esikoisteoksellaan Pane mua räväyttäneen Virginie

julkaisi toiseksi viimeisimmän albuminsa Ten New

sä: Cohenin syntymävuosi on väärin ja puhutaan Ril-

Despentesin uusin kirja King Kong -tyttö on takakan-

Songs vuonna 2001, suomalaisen musiikkilehden

kestä kun tarkoitetaan Garcia Lorcaa. Jotkut kohdat

sitekstin mukaan »uudenlainen feministinen mani-

kriitikko kirjoitti sen olevan »kutumusiikkia aikui-

olisin kääntänyt toisin. Pahiten suomennos ontuu

festi», jossa hän analysoi terävästi yhteiskuntaa ja

sille». Cohen oli palannut musiikkibisnekseen vie-

mitallisten runojen, esimerkiksi kahdelle viimeisim-

sukupuolijärjestelmää laittaen likoon myös itsen-

tettyään vuosikausia buddhalaisluostarissa. Ei siel-

mälle albumille kuuluvien laulunsanoitusten, koh-

sä. Omasta elämästä kumpuavat manifestit ovat

tä tulla tekemään kutumusiikkia.

dalla. Mittaan suomentaminen on oma taitonsa, ja

toisinaan huonosti editoituja ja vielä huonommin

laulut olisi voinut kääntää ilman riimejäkin.

analysoituja päiväkirjamerkintöjä, mutta toisaalta

Valtaosa Kaipauksen kirjan runoista, muistiinpanoista ja piirroksista on syntynyt samassa luosta-

Sutisen luonnehdinta kirjasta – »epävireinen

rissa tai ainakin välittää luostarin muistoja ja tun-

rakkaudentunnustus maailmalle» – on kuitenkin

nelmia. Mukana on myös uudempaa ja vanhempaa

mainio, ja enimmäkseen hän pystyy hyvin välittä-

Teksti on siinä määrin kärjistävää, että paikoin

tuotantoa. Vanhimmat tekstit ovat yli kolmenkym-

mään Cohenin vaatimattoman, mutta samalla ar-

liikutaan jopa övereitten rajalla. Kirjailija kuitenkin

menen vuoden takaa.

kailemattoman kielen, joka ei pyri kirjalliseen lois-

perustelee väittämänsä aseistariisuvasti, ja analyy-

tokkuuteen. Se pyrkii johonkin muuhun.

si pätee myös suomalaiseen yhteiskuntaan, vaik-

Jos Stranger Music -valikoimaa ei oteta lukuun,

kokemukset havainnollistavat Despentesin sanomaa ja antavat tekstille uskottavuutta.

Cohen on julkaissut runokokoelman edellisen ker-

Kuten Cohen itse sanoi vanhassa runossaan: »Jo-

ka Despentes tarkasteleekin lähinnä oman maansa

ran vuonna 1984. Kirjallista uudistumista parissa-

ka syö lihaa / haluaa iskeä hampaansa johonkin / Jo-

tilannetta. Keskiössä ovat sukupuolijärjestelmän

kymmenessä vuodessa ei ole tapahtunut; Cohen

ka ei syö lihaa / haluaa iskeä hampaansa johonkin

vinoutuneisuus ja naisen roolin luonnottomuus, joi-

kirjoittaa aina samaa laulua tai runoa.

muuhun» (suomennos VMH). Tekijälleen tyypillisel-

den juuret löytyvät kapitalistisesta luokkayhteis-

lä itseironialla runo jatkuu: »Jos nämä mietteet kiin-

kunnasta.

Kaipauksen kirjassa ovat mukana tutut teemat:
rakkaus ja erotiikka sekä uskonnollinen etsiminen

nostivat sinua hetkenkään / olet hukassa».

juutalaisessa, kristillisessä ja buddhalaisessa perin-

Kaipauksen kirjan kirjallisesta arvosta voidaan

Despentes vastustaa raiskattuun naiseen liitettyä

teessä. Maallisen ja taivaallisen rakkauden teemat

olla monta mieltä. Sen rehellisyydestä voidaan ol-

uhrimielikuvaa, puolustaa pornoa ja prostituutiota

punoutuvat yhteen lähes poikkeuksetta: »Kumarru

la vain yhtä mieltä: Cohen on kriitikon vastakohta,

sekä kritisoi avioliittoinstituutiota. Lähtökohtana

puoleeni / usvan ja viiniköynnösten keskeltä / Oi ja-

häntä pitää uskoa.

on pyrkimys voimaannuttaa naisia. Käytännössä

losukuinen, pitkäsorminen / ja syväkatseinen / Kumarru tämän myrkkysäkin ja / näiden mätänevien

kirjailija peräänkuuluttaa heiltä räkäisempää, röyhVeli-Matti Huhta

keämpää ja rohkeampaa asennetta. Naisten tulisi

hampaiden puoleen / ja paina huulesi / sydämeni

houkutella esiin itsessään piilevä eläin ja haistat-

valoon».

taa paskat yhteiskunnassa vallitseville yleisille kä-

Rakastettuja tärkeämmässä roolissa on tällä ker-

sityksille.

taa oikeastaan Roshi, Cohenin zenmestari ja ystä-

Samalla Despentes kritisoi miehen roolia. Vaik-

vä, joka on »elänyt elävien kanssa / ja kuolla kans-

ka se kenties salliikin enemmän elämöintiä ja vapa-

sa kuolleiden saa», kuten Cohen kirjoittaa tämän

uksia, ovat miehetkin rajoitettuja ja orjuutettuja

89-vuotissyntymäpäivänä.

– eikä heillä ole edes vuosisataista uskaltamisen,

Kirjallisessa perinteessä Cohen tuntuu useimmin
viittaavan Japaniin ja Kiinaan, keskiajan mystikoi-

jaksamisen ja sortoa vastaan taistelemisen perinnettä, kuten naisilla.

kirja-arviot
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Teoksen yhteiskunnallinen analyysi on osuvaa,

en mukaista kuin millaisena Despentes tulkitsee.

rannikot Etelä-Amerikan kauimmaisilla reunoilla

mutta sitä ei jokainen kakistelematta niele – moni

Avioliiton kritiikissään Despentesin olisi puolestaan

ovat tarjonneet seikkailijoille ja kirjailijoille tilai-

ei varmasti niele ollenkaan. Despentesin mukaan

suonut pureutuvan syvemmälle yhteiskunnan ra-

suuden kuvitella mitä moninaisimpia asioita. Yksi

pornon vastustaminen liittyy pohjimmiltaan pe-

kenteisiin. Nyt hän puhuu lähinnä edustusvaimois-

esimerkki Patagoniaan liittyvästä kaipuusta tai pe-

rinteisen, ahtaan naisroolin pönkittämiseen. Myös

ta tai muuten miehensä siivellä elävistä naisista,

losta on Edgar Allan Poen romaani Arthur Gordon

prostituution näkeminen naista halventavana on

mikä tuntuu vanhanaikaiselta.

Pymin selonteko, jonka suomennos ilmestyi keväällä ensimmäistä kertaa liki sataan vuoteen.

tekopyhää, mikäli esimerkiksi matalapalkkatyön ei

King Kong -tytön eräs kantava teema on kapita-

koeta halventavan ihmistä samalla tavalla. Prosti-

listisen yhteiskunnan ja ihmisten liiallisen ohjailun

Aiempi suomennos on ollut antikvariaattien ha-

tuutio on myös rehellisempää, reilumpaa ja naista

kritiikki. Sen olisi voinut ulottaa tarkemmin myös

luttuja harvinaisuuksia, ja Teoksen suomennospro-

vähemmän alistavaa kuin avioliittoinstituutio – jo-

avioliittoinstituution tarkasteluun. Avioliiton kaut-

jektia on syytä tervehtiä ilolla. Meriseikkailuaihei-

ka toisaalta on Despentesin mukaan naisen kan-

ta yhteiskunta tunkeutuu hyvin henkilökohtaiselle

nen Arthur Gordon Pymin selonteko jatkaa hienosti

nalta pahinta mahdollista huoraamista. Despentes

alueelle, kahden ihmisen väliseen rakkaussuhtee-

Teoksen pari vuotta sitten ilmestynyttä aiempaa

kirjoittaa avoimesti paitsi kokemastaan joukkorais-

seen, ja saa tätä kautta tiukemman otteen yksilöis-

Poe-kirjaa, koottujen novellien tuhatsivuista laitos-

tä. On myös jokseenkin ristiriitaista, että vaikka

ta, jossa olleista tarinoista suurta osaa ei ole kos-

Despentes kritisoi kapitalistisen yhteiskunnan nis-

kaan aikaisemmin julkaistu suomeksi.

Naisilta kaivataan
räkäisempää ja
röyhkeämpää asennetta.

kalenkkiotetta ihmisiin, hän kuitenkin puolustaa
kiivaasti prostituutiota, joka toimii kapitalismin eh-

Arthur Gordon Pymin selonteko ei ole täysin ongel-

doilla – ainakin raha liikkuu.

maton, ja Poe-kaanonissa se onkin ollut marginaalinen teos. Tunnetuimpien kauhunovellien rinnalla

kauksesta myös kokemuksistaan prostituoituna

Despentes tuo feminismiin vaihteeksi punk-asen-

se on löysempi; Poe jaarittelee ja jahkailee. Kirjan

kyseenalaistaen prostituoituihin liitettyjä stereo-

netta ja haastaa sekä naiset että miehet kapinaan.

alkuosa juuttuu pitkäksi aikaa sankarin salamat-

typioita. Hänelle prostituutio oli eheyttävä koke-

Haaste kutsuu vapauttamaan itsensä kapitalismin

kustajuuteen, vaikka kuvaus miehestä vangittuna

mus sekä tutkimusmatka naiseuteen ja seksuaali-

ja keskiluokkaisuuden kahleista. Jotakin tämän ta-

piilopaikkaansa onkin Poen keskeisiä aiheita.

suuteen.

paista rosoisuutta feministinen keskustelu onkin

Poe myös lisäilee selontekon keskelle sanakir-

jo pitkään kaivannut – sitä kun on valitettavasti jo

jamaisia selostuksia esimerkiksi uusista Eteläme-

Despentes tuo uutta näkökulmaa feministiseen

jonkin aikaa hallinnut kuivakan akateeminen lätinä,

ren saarista, joita henkilöt matkoillaan löytävät,

keskusteluun, jossa prostituutiosta ja pornosta

sivistyssanoilla asian ytimen kiertely ja ennen kaik-

sekä niiden eläimistöstä. Tämä oli tavallinen tapa

puhutaan yleensä yhteen ääneen ja eri mieltä ole-

kea keskiluokkaisuus, mikä väistämättä sulkee osan

1800-luvun romaaneissa, ja esimerkiksi Herman

vat puristuvat tiukkaan marginaaliin. Uusia tuulia

ihmisistä ulkopuolelle.

Melvillen Moby Dickissä on samantyyppisiä ainek-

feministinen kenttä tarvitseekin. Liian usein tasaarvosta puhuttaessa jäädään pyörimään kosmeet-

sia. Nykylukijaa tällaiset luvut kuitenkin tuppaavat
Elina Loisa

kyllästyttämään.

tiselle tasolle, kuten palkkaeroihin, sen sijaan että

Kirjan osilla ei tunnu myöskään olevan yhteyttä toi-

pureuduttaisiin syvemmälle ongelmiin ja ravistel-

siinsa. Kirjan puolivälissä saadaan hyytävä kertomus

taisiin yhteiskunnan rakenteita. Nykypäivän femi-

haaksirikkoutuneesta laivasta, jonka miehistö vajoaa

nismi ei normaalisti kyseenalaista avioliittoa, vaan

hulluuden partaalle ja turvautuu ihmissyöntiin, mut-

keskittyy operoimaan sen puitteissa avioehtoja ja

ta seikkailu tuntuu pelastumisen jälkeen jatkuvan ou-

lastenhoitojärjestelyjä.

dosti ilman temaattista yhteyttä alkuosaan.
Loppuosa, jossa Arthur Gordon Pym joukkoineen

Despentesin kärjistykset toimivat, koska ne haas-

rantautuu Patagoniaan, vaikuttaa jäävän kesken, ja

tavat ajattelemaan ja keskustelemaan.
Toisaalta ne haastavat myös väittämään vastaan. Despentes hakee uudenlaista suhtautumista

lopetusta on pidetty osoituksena siitä, että Poe ei

seksuaaliseen väkivaltaan, ja vaikka hänen voimaan-

Puhdasta valkoisuutta etelänavalla

nuttamisen ideassaan on jotain hyvin tervetullutta,

Edgar Allan Poe: Arthur Gordon Pymin selonteko

siinä on myös vaaransa. Ihmiset eivät koskaan ole

(The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, 1838).

vain järjestelmän ohjailemia robotteja, vaan tunte-

Suom. Jaana Kapari-Jatta. Teos. 262 sivua.

Todennäköisesti on oltu myös sitä mieltä, että kirjailijan alkoholismi olisi vaikuttanut asiaan.
Poe oli kuitenkin huolellinen kirjailija, jolla oli kärsivällisyyttä tehdä kirjoistaan ja novelleistaan moni-

via olentoja. Joskus liiallisen vahvuuden vaatiminen
voikin vain murtaa herkemmät yksilöt.

ole ollut riittävän kiinnostunut omasta työstään.

Bruce Chatwin kirjoittaa kirjassaan Patagonia, Pa-

mutkaisia leikkejä. Arthur Gordon Pymin selontekoa-

Yleinen suhtautuminen seksuaaliseen väkival-

tagonia (1987) siitä, miten länsimainen mielikuvitus

kin saattelee Pymin itsensä kirjoittamaksi väitetty

taan ei ole niin yksiselitteisesti sukupuolirooli-

on aina pyrkinyt kaukaisuuteen. Patagonian karut

esipuhe, jossa hän ottaa kantaa Edgar Allan Poen
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kirjoittamaan ja aiemmin ilmestyneeseen jatkoker-

tuntuu kuitenkin menevän ylitulkinnan puolelle

tomukseen, jonka »virheitä» hän on halunnut korja-

esittäessään idean, että romaania voisi lukea oma-

ta ja siksi kirjoittanut selontekonsa. Kun kirjassa on

elämäkerrallisesti. Totta kyllä, kirjailijan ja päähen-

näin viitseliäästi koottu kehys, tuntuisi oudolta, et-

kilön nimet ovat hämmästyttävän samankaltaiset,

tä lopetuksen aukijättäminen olisi silkka vahinko.

mutta se lienee enemmänkin Poen huumoria – hen-

Lopetus on erityisen voimakas. Pym kohtaa Patagonian asukkaat, jotka ovat kauttaaltaan mustia

kilöillä on oudot ja koomiset nimet monissa hänen

Pääpiru uusliberalismin
saatanallisten voimien
takana ei ole talouselämän
marionettina toimiva Bush.

teksteissään.

ja huijaavat häntä ja hänen laivuettaan ja Pym jou-

Teoksen Poe-projekti on ollut todella hieno kult-

sa. Se on tärkeä nimenomaan vaikuttavana kirjana,

tuu pakenemaan. Näissä kohdissa Poe kiihdyttää

tuuriteko, vaikka en varauksetta innostunutkaan

joka saavuttaa valtavasti sellaisia lukijoita, jotka to-

toiminnan äärimmilleen. Paetessaan lopulta mus-

kaikista koottujen novellien teksteistä, varsinkaan

dennäköisesti siirtävät tietoa eteenpäin.

tia patagonialaisia Pym ajautuu laivallaan lähem-

Poen kankeasta ja vanhentuneesta huumorista.

Historialliseksi dokumentiksi uusliberalismista

mäs Antarktista – ja kirja päättyy kuin kesken sivun

Arthur Gordon Pymin selonteossakin on omat ongel-

sopii silti paremmin esimerkiksi David Harveyn Uus-

kohtaukseen, jossa hän näkee rannalla suuren, täy-

mansa, mutta olisi sääli, jos Poen kääntäminen jäisi

liberalismin lyhyt historia. Klein ei esitä tyhjentävää

sin valkoisen hahmon. Lukijan päähän jää soimaan

tähän. Varsinaista proosaa häneltä ei enää löydy,

poliittista ajankuvaa tai aukotonta maailmanjärjes-

mustien patagonialaisten valkoista tarkoittava kau-

mutta ehkä kirjailijalta voisi kääntää hänen essei-

tyksen hahmotelmaa. Häneltä puuttuvat teoreet-

hunhuuto »Tekeli-li!»

tään ja runojaan. Jälkimmäisiä on käännetty vain

tiset kehykset ja historiallinen perspektiivi, joiden

yksi nide, Rakkauden ja kuoleman lauluja, ja siitäkin

avulla muotoilla täsmällinen ja tuore näkemys ny-

on yli 60 vuotta.

kyhetken erityislaatuisuudesta. Kirjoituksessa on

Päähän jää soimaan
patagonialaisten valkoista
tarkoittava kauhunhuuto
»Tekeli-li!»

hyvin vähän tasoja. Päällimmäisenä on mässäily tuJuri Nummelin

hon paikallisilla ilmentymillä ja seuraavana moralisointi niistä hyötyville ja niitä aiheuttaville. Loppua
kohden Kleinin vyörytys alkaa kiertää kehää, vaikka maantieteellisesti siirrytäänkin vauhdikkaasti

Poen erikoisella kuvauksella on historiallinen taus-

paikasta toiseen. Kirjan päättävä päätelmäluku on

tansa. Hän oli innostunut amerikkalaisen upseeri

selvä antikliimaksi; paukut on tässä vaiheessa jo ku-

J. C. Symmesin vuonna 1818 esittämästä teoriasta,

lutettu loppuun.

jonka mukaan maapallon navat ovat onttoja ja niillä vallitsee leuto ilmasto. Sykäyksen Pymin Patago-

Parasta antia Kleinin kirjassa on sen maantieteel-

nia-seikkailuille olivat antaneet lukuisat 1800-lu-

linen kattavuus. Hän on todellakin ottanut selkoa

vun alkupuolella ilmestyneet matkakirjat, joissa oli

maailman eri kolkkien kehityskuluista tai ainakin

kerrottu tulimaalaisista. Charles Darwinin matka-

hänen avustajansa ovat tehneet niin (kirjan lopuksi

kumppani Robert FitzRoy oli tulkinnut, että nämä

Kapitalismin tuho ja nousu

olivat Raamatun mainitseman tummaihoisen Haa-

Naomi Klein (2008): Tuhokapitalismin nousu. 

tenttiaan Debra Levyä, joka työskenteli kolme vuot-

min jälkeläisiä, joiden kulttuurin raaka ilmasto oli

Suom. Ilkka Rekiaro. WSOY. 676 sivua.

ta päätoimisesti kirjan hyväksi).

Bruce Chatwin mainitsee, että Poen valkoinen

Naomi Kleinin Tuhokapitalismin nousu on kenties

vaikuttavat maailmantapahtumat saman yleispro-

ihmisotus esiintyy myös Arthur Rimbaudin salape-

vuoden odotetuimpia ja ehkä jopa luetuimpia tie-

sessin alle. Ensin tulee tuho, joko ihmisen tai luon-

räisessä runossa Being Beauteous: »Kookas Kaune-

tokirjoja. Kleinin edellistä kirjaa No Logo on myyty

non tai molempien aikaansaannoksena. Sitten tule-

uden olemus lumen edessä. Kuoleman vihellukset

sellaisia määriä, että kirjailijaa voidaan verrata pop-

vat »auttajat» ja »parantajat» korjausohjelmineen ja

ja vaimean musiikin ympyrät saavat tuon palvotun

tähteen. Alle nelikymppinen Klein on myös listattu

sokkihoitoineen, joiden tarkoituksena on pumpata

ruumiin kohoamaan, laajenemaan ja vapisemaan

korkealle maailman vaikutusvaltaisimpien intellek-

avuton uhri tyhjiin ja täyttää länsimaisten pankkiiri-

kuin haamu», Rimbaud kirjoittaa. Puhdas valkoi-

tuellien joukossa.

en ja sijoittajapelureiden taskut. Uhrien luettelo on

tuhonnut.

Klein kiittelee kymmeniä ihmisiä ja erityisesti assis-

Hän on myös kyennyt yhdistämään hajanaisilta

Uusi teos varmasti vahvistaa hänen mainettaan.

vaikuttava: Chile, Argentiina, Etelä-Korea, Etelä-Afrik-

Klein esittää asiansa vakuuttavasti ja hänen käy-

ka, Indonesia, Irak ja niin edelleen. Venäjä oli kansain-

tännönläheinen todistusaineistonsa on paikoin

väliselle kapitalismille lievä epäonnistuminen, koska

Suomentaja Jaana Kapari-Jatta osoitti jo novelleissa

musertava. Tuhokapitalismin nousu on epäilemättä

valtion varallisuus ryöstettiin kotimaisin voimin.

olevansa ihanteellinen Poen kääntäjä: hienovarai-

tärkeä kirja, joka antaa laajan kuvan katastrofien,

Pahuuden tyyssija on tietenkin Yhdysvallat ja siel-

nen, tyylitietoinen ja perusteellinen. Arthur Gordon

uusliberalismin ja väkivallan pirullisesta kolminai-

lä erityisesti Wall Street, mutta myös amerikkalaiset

Pymin selontekoihin liitetyissä jälkisanoissa hän

suudesta, sekä sen tihutöistä maailman eri kolkis-

itse ovat uhreja. Tästä karuna esimerkkinä on New

suus yhdistettynä suunnattomaan kokoon on samaan aikaan pelottava ja kaunis ilmestys.
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Orleansin tuho ja »uudelleenrakennus». Tuhoami-

ky-Suomessa. Vallalla olevan käsityksen mukaan lä-

keskustelun gurua, ranskalaissosiologi Pierre Bour-

nen ja sen jälkeinen riisto eivät tapahdu kansallisval-

hes kaikki kuuluvat keskiluokkaan. Liekö syynä se,

dieuta. Bourdieun mukaan taloudellisen pääoman

tioiden välillä, vaan monikansallisten suuryritysten

että vuoden 1918 sisällissota on vieläkin niin arka

lisäksi on olemassa myös kulttuurista, symbolista

toimesta. Valtion tehtävänä uusliberalismin aikana

aihe, että kaikenlaisia vastakkainasetteluja halu-

ja sosiaalista pääomaa. Se, joka on rikas, kaunis, äly-

on suojella yrityksiä häiriötekijöiltä, hankkia niille

taan välttää?

käs ja sivistynyt sekä tuntee oikeita ihmisiä, pärjää

halpoja raaka-aineita ja työvoimaa sekä avata uusia

Katriina Järvisen ja Laura Kolben kirjoittama

parhaiten yhteiskunnassa. Kulttuurisella ja sosiaa-

markkinoita. Samalla sen tietenkin pitää kerätä kan-

Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa – Ny-

lisella pääomalla voi toki kompensoida puutteita

salaisilta veroja yhä hupeneviin velvoitteisiinsa.

kysukupolven kokemuksia tasa-arvosta on mainio

taloudellisessa pääomassa ja päinvastoin. Joskus

Valtiota on yhä vaikeampi syyllistää, koska sen

avaus luokkakeskusteluun. Tuloerojen kasvamises-

epätasapaino pääoman eri lajien välillä aiheuttaa

takana näyttää olevan yhä ohuempi yhteys tavalli-

ta tai hyvinvointivaltion rapautumisesta 2000-lu-

kuitenkin hankalia tilanteita, hämmennystä ja epä-

siin kansalaisiin. Kleinin selostus Bushin hallinnon ja

vun Suomessa on kirjoitettu aikaisemminkin, mut-

varmuutta, katkeruuttakin. Luokkaretkellä kertoo

talouselämän kytköksistä saa Yhdysvaltojen poliitti-

ta luokka-käsitettä ei ole tohdittu nostaa kissaksi

myös tällaisista tapauksista.

sen eliitin näyttämään lähes epäisänmaalliselta.

pöydälle.

Kleinin pääpiru uusliberalismin saatanallisten voi-

Järvisen ja Kolben kirjan nimi viittaa siihen, mitä en-

mien takana ei ole talouselämän marionettina toi-

nen muinoin kutsuttiin säätykierroksi. Luokkaret-

miva Bush tai kukaan muukaan poliitikko, vaan

ki-käsite, klassresa, on peräisin Ruotsista. Sillä on

taloustieteilijä Milton Friedman, jota Klein suomii

tarkoitettu nimenomaan työväenluokkaisen hen-

pitkin kirjaa. Osmo Soininvaara puolestaan suomii

kilön sosiaalista nousua. Suomessa, jossa ei naa-

Kleinia (Helsingin Sanomat 31.3.) muun muassa syyl-

purimaan tavoin ole haluttu tunnustaa luokkien

listen etsimisestä syiden sijasta, taantumukselli-

olemassaoloa, on puhuttu häveliäämmin sosiaali-

sesta asenteesta taloudellis-teknologista kehitystä

sesta liikkuvuudesta. Olemme tuudittautuneet il-

Kirjaa varten on haastateltu liki kahtakymmentä

kohtaan sekä historiallisten käänteiden yksioikoi-

luusioon, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikilla

henkilöä, mutta kirjoittajat ovat panneet peliin

sesta ja jopa virheellisestä tulkitsemisesta. Tässä

on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä.

myös itsensä. Tämä onkin Luokkaretken ehdoton

Kuuluvatko uusrikkaat
yläluokkaan, vaikka heidän
yleissivistyksensä olisi
tv-visailujen tasolla?

kritiikissä on perää, mutta Soininvaarakin myöntää

Järvinen ja Kolbe osoittavat konkreettisin esi-

vahvuus. Kolbe ja Järvinen eivät asetu aiheensa ylä-

Kleinin kirjoittavan journalistin otteella ja sorret-

merkein, ettei asianlaita ole näin. Se, millaisista

puolelle tai jättäydy persoonattomiksi tarkasteli-

tujen näkökulmasta. Klein antaa vääryydelle, joka

lähtökuopista ponnistamme, vaikuttaa merkittä-

joiksi. Teoksen verevintä tekstiä ovat kenties juuri

usein naamioidaan tervehdyttäväksi välttämättö-

västi siihen, kuinka pitkälle pääsemme elämässäm-

ne kohdat, joissa Järvinen kertoo omasta luokkaret-

myydeksi, edes jonkinlaiset kasvot. Ja edesmenneen

me. Suomi ei tietenkään ole Ranskan tai Englannin

kestään uskonnollisesti ahdasmielisestä työläisko-

Friedmanin tapauksessa kasvot ovat jo enemmän

kaltainen luokkayhteiskunta, jossa ihmisen luok-

dista akateemiseksi tutkijaksi.

ideologiset kuin henkilökohtaiset.

kataustan pystyy päättelemään heti, kun hän avaa

Luokkaretkeläinen tuntee usein olevansa jollain

suunsa. Silti kulttuurikodissa, hyvällä asuinalueella

tapaa puoliverinen: hän ei koe olevansa kotonaan

varttunut ja tietyissä opinahjoissa koulutuksensa

omassa asemassaan tai viiteryhmässään, mutta

saanut pärjää meilläkin paremmin kuin vähempi-

entiseenkään ei ole paluuta. Järvinen kuvailee esi-

osainen toverinsa.

merkiksi, kuinka hankalaa oli oppia olemaan luonte-

Leif Sundström

vasti kutsuilla ja käyttämään small talkia tai kuinka

Vastakkainasettelujen aika ei ole ohi

Luokka-käsite on kuitenkin ongelmallinen. Voimme

hän oli aivan pihalla tv-sarjoista ja muusta populaa-

teoreettisesti erotella ylä-, keski- ja työväenluokan,

rikulttuurista, joista muut nuoret keskustelivat. Toi-

mutta on vaikeampi määritellä, kuka mihinkin luok-

saalta hän koki akateemisen koulutuksensa takia

kaan kuuluu. Ratkaiseeko se, kuinka suuret tulot

ulkopuolisuutta myös lapsuuden perheessään.

ihmisellä on? Onko koulutuksella ja muulla sivis-

Parhaimmillaan puoliverisyys voi olla myös rikka-

tyksellä sittenkin suurempi merkitys? Palautuuko

us. Se, joka ylittää luokkarajat, voi nähdä kirkkaam-

kaikki lopulta syntyperään? Kuuluvatko uusrikkaat

min ja laajemmin ja tehdä kenties jotain parantaak-

yläluokkaan, vaikka heidän yleissivistyksensä olisi

seen yhteiskuntaa.

Katriina Järvinen ja Laura Kolbe (2007): 

tv-visailujen tasolla? Onko valta sillä, joka hallitsee

Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa – Nykysukupol-

korkeakulttuurin ja etiketin niin suvereenisti, ettei

ven kokemuksia tasa-arvosta. Kirjapaja. 221 sivua.

hänen tarvitse niistä piitata?

Luokkakeskustelu on ollut jonkinasteinen tabu ny-

kasta ja varsinkin Järvinen siteeraa ahkerasti luokka-

Kolbe ja Järvinen ovat tietoisia tästä problematii-

Katja Nissinen
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soikkeli

Teksti markku soikkeli
Kuvitus Aleksi jalonen

Kulttuurityöläinen pelastaa politiikan
Useimmat suomalaiset havahtuvat kunnallisvaaleihin vasta lokakuussa, kun vanhat tuttavat ja hyvin vanhat julkkikset alkavat
kilpailla heidän mielisuosiostaan. Meidän perheessämme vaalityö
aloitettiin kuitenkin jo toukokuussa.
Eräänä toukokuun päivänä naapurimme Mellu ehdotti, että
tekisimme yhteisen vaalikampanjan ja edistäisimme samalla tamperelaisten Vihreiden äänisaalista. En ollut koskaan ennen edes
ajatellut ehdokkaaksi ryhtymistä, saati kunnallisvaalien kiinnostavuutta, vaan kun idea kiipesi aidan yli naapurista, niin se sopi

Radikaalin muutoksen
etsijä löytää enemmän
vaikuttamisen
mahdollisuuksia
kansalaisjärjestöistä.

omaan horisonttiin.
Vihreän puolueen varsinaiseksi jäseneksi en tietenkään kyennyt
liittymään, vaan tarjouduin heidän listalleen sitoutumattomana.

si ongelma. Millaisilla vaaliteemoilla kulttuurityöläinen voi päteä,

Niin kauan kun Vihreät ovat mukana porvarihallituksessa, puolu-

kun poliittista keskustelua käydään sosiaaliturvan hupenemisesta

een jäsenyys on mahdoton ajatus. Paikallisella tasolla, Tampereen

ja kaupunginosien kehittämisestä?

ja Pirkanmaan vihertämiseksi, poliittiseen peliin osallistuminen
tuntuu kuitenkin puhtaammalta ratkaisulta kuin se voisi olla valtakunnan tasolla.
Tampere on kuin Suomi pienoiskoossa. Kaikki suurkaupungin on-

Poliittisessa päätöksenteossa kulttuuriin suhtaudutaankin toistaiseksi pelkkänä välineenä.
Kun esimerkiksi Kari Väänäselle annettiin 40 000 euroa pohjoiseen sijoittuvan elokuvan (Havukka-Ahon ajattelija) suunnitte-

gelmat löytyvät, mutta täältä puuttuu suuren kaupungin synergia.

lemiseksi, ei kukaan kuvitellut, että takana olisi sent-

Tampere on kroonisessa pulassa sairaanhoitojonojen ja kasvavan

tiäkään kulttuuriin pohjautuvaa ajattelua. Kyse oli

muuttoliikkeen kanssa, mutta samalla täältä puuttuu kaikkinainen

puhtaasti poliittisesta signaalista. Kiitokseksi siitä,

kaupunkikulttuuri, joka tekee Helsingistä houkuttelevan. Elävän

että Väänänen on toiminut Kemijärven puutyöläis-

kaupunkikulttuurin sijaan Tampereella on tarjolla vain porilaisia

ten keulahahmona, hänelle annettiin rahasumma,

muistuttava liikennekulttuuri.

jonka ei tarvitse mitenkään vastata Väänäsen kompetenssia elokuvaohjaajana.

Kaltaiseni tapaukset lienevät surullinen esimerkki keski-ikäisten

Alentuva suhtautuminen kulttuuriin avaa toi-

suomalaisten poliittisesta passiivisuudesta. On helppoa toimia

saalta mahdollisuuksia uudenlaiseen avantgardeen.

puolueiden liepeillä, järjestöissä tai »hyvien puoluetyyppien» tuki-

Ainoa elämänalue, missä poliittinen eetos jotenkin

ryhmissä. Sen sijaan itse politiikka näyttäytyy nollasummapelinä,

tavoittaa kaltaiseni lähiöasujat, on kulttuuri. Mikä ta-

saavutetun tilan suojelemisena, ja puolueloikkaus viimeisenä teko-

hansa laskelmoitu provokaatio kulttuurin kentällä saa

na, jossa testataan yleisön poliittista värisilmää.

poliitikot levottomiksi, kunhan se tapahtuu arvostetulla

Omien vanhempien tai ammattiliiton poliittinen ryhmätunne ei

foorumilla. Tästä viimeisin esimerkki on Kristian Smed-

sekään välity entiseen tapaan. »Vasemmisto ei ole tarpeeksi vihreä

sin tempputaiteelle omistettu tulkinta Tuntematto-

eivätkä Vihreät tarpeeksi vasemmalla» – tätä on hoettu vähintään

masta sotilaasta.

vuosikymmen. Oman puoluevärin puuttuessa on monestikin vaikea

Kulttuurin vieminen uusiin paikkoihin ja insti-

kuvitella, keiden Suomea eduskunnan tai hallituksen päätös keski-

tuutioiden roolin muuttaminen ovat jo itsessään

määrin edistää. Radikaalin muutoksen etsijä löytää enemmän vai-

radikaaleja tekoja. Museo voi muuttua teatterik-

kuttamisen mahdollisuuksia kansalaisjärjestöistä.

si, parkkipaikka galleriaksi, ja kauppakeskus roo-

Sen sijaan kunnallispolitiikassa päätöksenteon uhrit ja voittajat
erottaa välittömästi toisistaan.

lipeliareenaksi. Kulttuurityöläinen voi olla huomispäivän arvojohtaja.

Mellun kanssa teimme työnjaon syksyä varten. Yhteisessä vaalikampanjassa hän profiloituisi sosiaalisektorin asiantuntijana ja minä esiintyisin kulttuurisen kentän tuntijana. Työnjaossa oli vain yk-

Markku Soikkeli on tamperelainen
kriitikko ja kirjailija.

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
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