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Motto: Numquam obliviscere

”Suuret henget, mm. Einstein, ovat usein täy-
dellä syyllä ihmetelleet, miten ihmisten luomat 
matemaattiset suureet voivat esittää luontoa 
niin uskollisesti, vaikka ne eivät millään tavoin 
perustu kokemukseen. Eivät ne perustukaan 
yksilölliseen ja konkreettiseen kokemukseen, 
mutta ne ovat saaneet alkunsa simulaattorista, 
jonka vaatimattomien esi-isiemme lukematto-
mat ja julmat kokemukset ovat takoneet. Kun 
tieteellisen menetelmän mukaan asetamme 
järjestelmällisesti rinnakkain logiikan ja koke-
muksen.”

 -Jacques Monod
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Normaaleja
 ihmisiä 

– onko heitä?
Teksti:

Kriitikko Eero K.V. Suorsa

Ennen kuin siirryn kirjoittamaan tekstini varsinaisesta aihees-
ta, eli kritiikkiä irlantilaisen Sally Rooneyn teoksesta Normaa-
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leja ihmisiä, kirjoitan hiukan tekstin laatimisen ja kritiikin 
suuntaamisen vaikeudesta ja sudenkuopista. Kriitikon työ ei 
aina ole erityisen miellyttävää - ei ole aina miellyttävää sanoa 
käsillä olevasta teoksesta joukkoa asioita, joita kritisoitavan 
teoksen ihailijakunta ei todellakaan ole valmis nielemään.

Tosiaan, mikä ristiriita: kriitikko työskentelee samaan ai-
kaan, proosallista ilmausta käyttääkseni, sielun insinöörinä 
aineettoman asian, eli lukukokemuksen parissa, mutta sa-
maan aikaan kriitikko arvostelee materiaalista kulutustavaraa. 
Tuotetta, jota ihmiset pitelevät kaupassa käsissään kuin säily-
ketölkkiä tai tarjousjauhelihaa. Joku voisi loukkaantua tästä 
vertauksesta, mutta tottahan se on: yhtä lailla - 30 % tarjous-
lappu saa ihmisen tekemään ostopäätöksensä olivat kyseessä 
sitten säilötyt kiivit illan jälkiruokaan tai kesädekkari viikon-
lopun ratoksi. Kirjat ovat kulutettavia tuotteita materiaalisessa 
maailmassa, ja Madonnan klassikkokappaletta Material Girl 
mukaillen (”cos we are living i n the material world..”) todet-
takoon että elämme materiaalisessa maailmassa.

Edellä todettu toteamus on luonteeltaan tympeä, mutta 
kuitenkin totta. Emme elä enää 1800-luvun romantiikan ai-
kakautta, 

jolloin ultrakonservatiivit nostivat kirjat ja kirjallisuuden 
jonnekin aineellisen maailman yläpuoliseen ideamaailmaan, 
jossa teokset ja niiden ideat keskustelivat samoilla pilvenreu-
noilla enkelten kanssa. Olemme jo pitkään eläneet aikakautta, 
jolloin tekstit ja niiden kirjoittajat ovat olleet käsiteltävissä 
materiaalisen maailman työkaluin. 

Samaan aikaan kuitenkin myös seuraava on totta: vaikka-
kaan kyseessä on tuskin olematon otus maankirjossa, niin on 
huomattavasti hankalampaa löytää sellaista harvinaista otusta, 
joka kertoisi olevansa säilöttyjen kiivien ”suunnaton fani”, 
saati joka kirjoittaisi Nestlelle tai Unileverille säilöttyjen kii-
vien ihailijakirjeitä allekirjoittaen ”vilpitön ihailijanne”, tai 
perustaisi sosiaaliseen mediaan ”säilöttyjen kiivien fanclubin”. 
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Sen sijaan kirjallisuuden kohdalla kyseisen ihailijan ark-
kityypin löytäminen ei ole ollenkaan vaikeaa - itse asiassa on 
pikemminkin sääntö, kuin poikkeus että kirjallisuus, kirjat 
ja niiden kertomat tarinat herättävät huikaisevia intohimo-
ja ja tuntemuksia toisin kuin säilötyt kiivit. Stephen Kingin 
teoksessaan Piina kuvaama pakkomielteinen, lempikirjailijan-
sa Paul Sheldonin vanginnut Annie Wilkes ei ole itseasiassa 
kovin kaukainen hahmo mielikuvituksen perukoilta, vaan 
pelottavan tuttu arkkityyppi kirjallisuuden kuluttajien, eli 
lukijoiden maailmasta; fani, joka elää kirjoista ja kirjoille niin 
pakkomielteisesti että on valmis tappamaan. Tällaiset hahmot 
myös lievempinä versioinaan ovat valmiit maksamaan x 30 % 
hinnan kirjasta jonka haluavat, vaikka vieressä olisi lukuisia 
yhtä hyviä kirjoja - 30 % alennuksessa. Kriitikot eivät siis 
käsittele työssään säilöttyjä kiivejä, vaan jotain, jolla on pal-
jon suurempi voima. Kirjallisuudentutkija Frank Furedi on 
todennut lukemisen olevan vaarallista, koska se avaa lukijalle 
aivan uuden maailman. Furedi varoittaa myös lukijan suoje-
lemisesta:

Infantilisoitu lukija, jota suojellaan kirjallisuuden mahdol-
lisilta haittavaikutuksilta on korvaamassa lukijatyyppiä joka 
on valmis ottamaan kirjallisuuden haasteen vastaan ja astu-
maan maailmaan. Lukemisen hyveiden löytäminen kultivoi-
tuneen arvostelukyvyn harjoittamisen kautta on eräs nykyajan 
suurimpia kulttuuria koskevia haasteita (Furedi 2014, 214).

Kriitikkojen tehtävänä ei ole lukijan suojeleminen sisältö-
varoituksilla ja mielistelyllä, vaikka seuraukset olisivat anka-
rat. Annie Wilkesin kaltaiset tosielämän hahmot ovat kenties 
syy sille, että osa kriitikoista kirjoittaa tekstejään arvioitavista 
teoksista mielessään ei niinkään totuus, vaan millaiselta kri-
tiikki tuntuu näiden teosten lukijoista, eli millaista määrättyä 
tekstiä koskien määrättyjä teoksia lukijat vastaanottavat. He 
yrittävät ennakoida tuon kyltymättömän Moolokin, eli lu-
kijan mielipiteen. Kriitikot joko ylistävät määrättyä teosta, 
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tai sitten tyrmäävät sen, ja puhun nyt kriitikoista joukkona, 
laumana. 

Lauman mukana on helppo kulkea, ikävä kyllä, ja tämä 
lienee syy siihen, miksi suhteellisen harva teos jakaa kriitik-
kokunnan 50/50 puolesta ja vastaan: pikemminkin kymmen-
tä positiivista arviota kohden on 0.5 negatiivista arviota ja 
päinvastoin. Kriitikkojen asemaa voidaan selittää seuraavasti: 
ei ole mukavaa olla oppositiossa muihin kriitikoihin, saati 
joutua Annie Wilkesin tapaisten hahmojen vihan kohteeksi. 
Jos muistamme, että Salman Rushdien teoksen Saatanalliset 
säkeet kääntäjiä murhattiin ja teokseen positiivisesti suhtautu-
neet kriitikot elivät hengen vaarassa halki maailman.

Vaikka kriitikko ei joutuisi asioimaan Annie Wilkesin kal-
taisten hahmojen kanssa, niin kiukkuinen lukijapalaute mää-
rättyjen teosten antautuneilta faneilta ei ole kovin miellyttä-
vää. Siksi seuraavan kritiikin laatiminen on huojentava tunne, 
toisin sanoen, olen suitsuttamassa teosta, jota jo monet muut 
ovat suitsuttaneet The Guardianissa, Washington Postissa ja 
Helsingin Sanomissa. Toisinaan on ilo päästä kirjoittamaan 
kritiikkejä, jotka versovat positiivisuudesta ja vilpittömästä 
ilahtumisesta arvosteltavan teoksen suhteen, kuten tällä ker-
taa. Itse asiassa tämä on verrattain harvinainen ilo, josta ei 
pääse nauttimaan joka päivä - tilanne, jossa kriitikko pääsee 
kirjoittamaan tekstiä jossa iloitsee lukemansa teoksen tahdissa.

Normaaleja ihmisiä kertoo Mariannen ja Connellin tari-
nan. He tutustuvat lukiossa irlantilaisessa pikkukaupungissa, 
menevät yliopistoon Dubliniin (Trinity Collegeen), rakastu-
vat, eroavat, seurustelevat toisten kanssa mutta palaavat kui-
tenkin aina toistensa luokse ihmeellisen vetovoiman myötä.

Lukiossa Connell on suosittu jalkapalloilija, Marianne taas 
hyljeksitty älykkö, jonka pojat ja näiden ympärillä pyörivät 
suositut tytöt kokevat uhaksi. Mariannen asema lukiossa on 
varsin kurja; pojat leivittävät hänestä juoruja, joiden mukaan 
hän ei esimerkiksi ajele säärikarvojaan. Mariannen asema 
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peilaa ylipäätään sitä todellisuutta, jossa älykkäät naiset jou-
tuvat elämään. Koska Marianne on älykäs, itsenäinen lukeva 
nainen, niin Connell haluaa, että heidän suhteensa salataan, 
jotteivat hänen joukkuekaverinsa näe häntä oudossa valossa. 
Pojat eivät ylipäätään odota naisilta älykkyyttä tai sivistystä, 
ja tämän lukiotodellisuuden Rooney kuvaa viiltävän loista-
vasti. Connell viehättyy Mariannesta, koska tämä on täysin 
erilainen kuin hän itse (ja sittenkin samanlainen, mihin tulen 
tuonnempana): 

Connell tuntui ajattelevan, että Mariannella oli laaja kirjo 
erilaisia identiteettejä, joiden välillä hän vuorotteli vaivatto-
masti. Se oli Mariannen mielestä yllättävää, sillä useimmiten 
hän tunsi olevansa kahlittuna yhteensä ainoaan persoonalli-
suuteen, joka oli aina sama riippumatta siitä mitä hän teki tai 
sanoi. Hän oli joskus aikoinaan yrittänyt kokeiluluontoisesti 
olla erilainen, mutta se ei ollut koskaan toiminut. Jos hän 
oli erilainen Connellin seurassa, muutos ei tapahtunut hänen 
sisällään, hänen persoonassaan, vaan heidän välillään, vuoro-
vaikutuksessaan. (Rooney 2020, 19)

Mariannen kokemus identiteettien hankaluudesta peilau-
tuu hänen asemaansa älykkäänä naisena, ja asemaansa naisena 
yleisesti. Hänellä ei ole roolia, jota hän voisi turvallisesti kan-
taa. Radikaalifeministinen filosofi Andrea Dworkin kuvaili 
tätä dilemmaa jo 1980-luvulla Marilyn Monroen aseman 
kautta:

Kun hän näyttelee hyvin, mikä merkitsee sitä, että hän 
vakuuttaa miehet, jotka hallitsevat pääomaa ja kuvia, siitä että 
hän itse on redusoitavissa pelkäksi seksiobjektiksi joka on saa-
tavilla silloin kun mies sitä haluaa, miehen omilla ehdoilla. 
Tästä hänelle maksetaan. Hänen näyttelynsä täytyy olla imi-
toivaa, ei luovaa, täysin mukautuvaa, ei itsestä lähtöisin ole-
vaa. Näyttelijätär on lihasta, verestä ja meikistä tehty nukke, 
joka näyttelee kuin olisi kyse naisesta. Monroe, kulutettavissa 
oleva seksinukke, on miesten toimesta voimautettu toimi-
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maan mutta liian pelokas tekemään tätä, kenties siitä syystä, 
että riippumatta näyttelemisen määrästä tämä näytteleminen 
ei pysty vakuuttamaan näyttelijätärtä itseään muuta kuin siitä 
että hänen edustamansa naiskuva ei merkitse mitään muuta 
kuin kammottavaa kuolemaa. - - Kuolema vaientaa sen tus-
kan, jota barbituraatit ja alkoholi eivät voi vaientaa. Monroen 
ennenaikainen kuolema nosti esiin aavemaisen kysymyksen 
miehille, jotka omissa fantasioissaan olivat hänen rakastajiaan, 
miehille, jotka olivat masturboineet noille lukuisille kuvilla 
naisen alistumisesta: oliko mahdollista, että Monroe ei sitten-
kään ollut pitänyt siitä? Olivatko nuo kaikki hänen hymynsä 
olleet pelkkiä naamioita peittäen pelkkää epätoivoa ja raivoa? 
Jos tämä olisi mahdollista, kuinka vaarallisesti näitä miehiä 
olikaan johdettu harhaan, miten helposti ja haavoittuvasti 
heidät olikaan paljastettu kesken masturbatorisen nautinton-
sa. Jos Monroe olisi voinut nousta noista heille niin tärkeistä 
kuvista, joiden aihe oli nyt ruumis, hän olisi kostanut heille 
sillä voimalla, jonka he ansaitsivat. Tästä syystä miehet ovat 
keksineet salaliittoteorioita, joiden mukaan Monroe ei tehnyt 
itsemurhaa. (Dworkin 2019, 176)

Dworkinin analyysiä vasten Connellin ja Mariannen suhde 
on erittäin mielenkiintoinen, koska myös Connell on älykäs, 
ja hän haluaa yliopistoon lukemaan kirjallisuutta. Mutta tätä 
hän ei halua paljastaa. Samanlaisuus pelottaa; tosiasiassa hän 
on nähnyt Mariannessa oman itsensä, jonka hän salaa muul-
ta yhteisöltä, pääasiassa jalkapallokavereiltaan. Hänen asen-
noitumisessaan Marianneen on kyse myös siitä, että Connell 
pelkää hänen oman maskuliinisuutensa järkkyvän. Maskulii-
nisuus syntyy ryhmäpaineessa, tuossa pahamaineisessa lau-
massa, ja tämän Connell pelkää menettävänsä. 

Marianne saa Connellissa esiin niin kutsutun paljaan ih-
misyyden, häpeän katoamisen:

Jos muille selviäisi mitä hän on tehnyt Mariannen kans-
sa salaa, vaikka on koulussa ollut niin kuin tätä ei olisikaan, 
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hänen elämänsä olisi ohi. Hän kävelisi käytävää ja muiden 
katseet seuraisivat häntä niin kuin hän olisi sarjamurhaaja tai 
jotain pahempaa. Kaverit eivät pidä häntä pervona, sellaisena, 
joka voi kysyä Marianne Sheridanilta selvin päin kirkkaassa 
päivänvalossa: Saanko laueta sun suuhun? (Rooney 2020, 31-
31)

Pohtikaamme, mistä rakkaudessa ja toisen rakastamisessa 
onkaan pohjimmiltaan kysymys? Häpeän katoamisesta, siitä 
että uskaltaa asettaa itsensä alttiiksi häpeälle. Mutta Connell 
ei pysty vastaamaan tähän haasteeseen, ainakaan heti. Hän 
ei saata myöntää, että on tutustunut Marianneen koulun ul-
kopuolella; hänen äitinsä Lorraine toimii Mariannen juris-
tiperheen siivoojana, ja Connell ja Marianne päätyvät kuin 
varkain harrastamaan seksiä heidän törmätessään tätä kautta. 
Rooney nostaa esiin täten myös toisen valta-aseman, eli yh-
teiskuntaluokan: Connell ja Marianne ovat toisiinsa nähden 
alistamisen ketjussa, eikä liene turhaa sanoa, että nämä vas-
takkainasettelut tekevät heidän suhteensa seuraamisesta en-
tistä kiehtovampaa. Rooneyn teos saavuttaa näin filosofisen 
ulottuvuuden näyttäen hierarkioiden (yhteiskuntaluokka, su-
kupuoli) naurettavuuden ja kuuluttaen hierarkioiden purkua 
rakkauden edessä. Rooneyn projekti muistuttaa post-kolo-
niaalifilosofi Frantz Fanonin filosofista projektia, jonka yti-
menä oli Edward Saidin mukaan uuden ihmisen luomisen, 
joka on vapaa järjestelmästä jossa ”ihmiset on jaoteltu rodun 
mukaan, epäinhimillistetty ja alistettu kolonialistisen katseen 
alle” (Said 2014, 21). Normaaleja ihmisiä kuuluttaa näiden 
hierarkioiden purkamista.

Connell särkee Mariannen sydämen lukiossa pyytäessään 
suosittua tyttöä, Rachelia, päättäjäistansseihin. Connellin ja 
Mariannen välit katkeavat, ja lopulta käy ilmi että koko yhtei-
sö, suosittuine tyttöineen ja Connellin joukkuekavereineen, 
olivat tienneet koko ajan Mariannen ja Connellin suhteesta. 
Tragedian syvyyttä ei voi kuvata.
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Kuluu aikaa, ja Marianne ja Connell löytävät toisensa jäl-
leen Trinity Collegessa, jossa osat ovat vaihtuneet. Nyt Ma-
rianne on suosittu älykkö, Connell taas nobody. Mutta tästä 
huolimatta, outo kiehtova vetää heitä pariinsa. Vetovoima, 
jonka voimalla ei ole rajoja hierarkioista huolimatta Tätä kir-
joittaessani en löydä tarpeeksi osuvaa rinnastusta kirjallisuu-
den parista; kenties ainoat osuvat kuvaukset pakkomielteen 
voimasta tässä tapauksessa ovat Vladimir Nabokovin Lolita tai 
jo mainitun Salman Rushdien Shalimar, ilveilijä. Connell ja 
Marianne ovat toisilleen niin Lolita kuin Humbert Humbert, 
tai kostonhalun riivaama Shalimar. Vertainen kuvaus löytyy 
myös vaihtoehtorockin maailmasta, Placebon kappaleesta 
Every You Every Me, vuodelta 1999 (suomennos E.S):

Yksin ajassa, avaruudessa
Ei mitään paitsi mun omani,
Jotakin lainattua, jotakin uutta.
Jotakin mulle, jotakin sulle
Jotakin mulle, jotakin sulle
Jotakin mulle
Loppuratkaisua en sinulle paljasta, hyvä lukija. Voin vain 

kehottaa heittäytymään Normaalien ihmisien pariin. Roone-
yn teoksen nimi on tässä mielessä ironinen, koska koko teos 
kyseenalaistaa normaaliuden määritelmän. Tee sinäkin niin, 
hyvä lukija.

Kirjallisuus:
Dworkin, Andrea( 2019): The Right-wing Women. Teok-

sessa Fateman, Johanna ja Scholder, Amy (toim.): Last Days at 
Hot Slit: The Radical Feminism of Andrea Dworkin (2019). 
Semiotext(e).

Furedi, Frank (2015): Power of Reading. From Socrates to 
Twitter. Bloomsbury.

Rooney, Sally (2020): Normaaleja ihmisiä. Suomentanut 
Kaijamari Sivill.

Said, Edward (2014): Freud and the Non-European. Verso.
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Suomen 
ensimmäinen 
ulkoministeri 

muistelee
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Miksi ennen poliitikot erosivat herkemmin? Vai tuntuuko 
meistä vain niin? Tutkikaamme asiaa T.S. Eliotin sanoin: mer-
kitys on vain valmiiksi käsitelty lihakimpale, jolla murtovaras 
tainnuttaa koiran ennen kuin ryhtyy tositoimiinsa: kaikki 
oleellinen tapahtuu ”merkityksen” jälkeen ja sen varjossa. 
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Konsensuksen kulta-aikaan 70-luvulta lähtien suomalaisessa 
poliittisessa elämässä politiikan kultapossukerhoon päässeiden 
poliittisten broilerin liimautuminen korkeisiin asemiinsa po-
liitikkoina ja varsinaisen poliittisen uran (lue: potkut hoidet-
tiin ennen yläviistoon verhon taakse turhiin edustusvirkoihin 
suurlähettiläiksi, maaherroiksi ja pääjohtajiksi yms. valtion 
hallintoon) jälkeen poliittiset virkanimitykset ovat olleet 
yksi tyypillisin suomalaisen poliittisen korruption muoto, 
josta on puhuttu vähän vaikka juuri virkojen täyttäminen 
kiitollisilla ystävillä ja sukulaisilla on ollut myös yksi epäde-
mokraattisimmista ja puoluevaltaa tehokkaasti uusintavasta 
muodoista. Puoluevalta on poliittisen korruption käärmeen-
pesä. Se uskottelee olevansa kansanvallan äänitorvi, vaikka se 
itse asiassa onkin sen vihollinen, kirjoitti entinen esimieheni, 
Kymenlaakson maakuntamuseon amanuenssi Timo Mietti-
nen Kymen Sanomissa viimeisessä julkaistussa kolumnissaan 
2000-luvun alkupuolella, ennen kuin hänen kriittiset kolum-
ninsa lopetettiin lehdestä. 

Politiikka on eräänlainen Monopoli-peli, missä rosvo saat-
taa yhdessä käänteessä viedä rahasi ja toisessa saatat joutua 
itse vankilaan. Kaikki riippuu siitä, millainen onni pelaajalla 
on. Siksi politiikka on myös jatkuvaa arjen jännitysnäytelmää, 
missä toteutuvat Aristoteleen Retoriikka -kirjan muistutukset 
tällaisten ihmisten mukanaan kantamasta sisältä jäytävästä pe-
losta, mikä tekee heidät hermoheikoiksi ja paljastaa heidät: on 
heille eräänlainen jatkuva rauhattomuuden tila omaatuntoa 
korvaamassa, ja johtuu uhkaavaa tuhoa tai tuskaa tuottavan 
pahan mielikuvasta, sillä jatkuva epätoivo ja siitä seuraava 
ahdistus tekee mielen rauhattomaksi. Aristoteleen mukaan 
emme pelkää kaikkea pahaa, esimerkiksi sitä että muuttuisim-
me epäoikeudenmukaisiksi tai hidasälyisiksi, vaan sellaista, 
joka saattaa aiheuttaa tuskaa tai tuhoa. Kaukana oleva pelko 
ei hetkauta suuntaan eikä toiseen mutta lähellä oleva pistää 
ihmisen luontaiset hälytyskellot soimaan ja ihminen panikoi 
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olemassaolonsa puolesta:
”Jos pelko on tätä, ovat pelottavat asiat välttämättä sellai-

sia, joilla näyttää olevan suuri voima tuhota tai vahingoittaa 
tuskallisesti. Siksi merkitkin tällaisista asioista ovat pelottavia, 
sillä pelottava näyttää näin olevan lähellä; tätä näet on vaara, 
siis pelottavan lähestymistä. Tällaisia merkkejä ovat niiden 
viha ja suuttumus, jotka kykenevät vahingoittamaan, sillä on 
selvää, että he haluavat sitä ja ovat tekemäisillään niin, samoin 
epäoikeudenmukaisuus liittyneenä valtaan, sillä epäoikeuden-
mukainen henkilö on valintansa perusteella epäoikeudenmu-
kainen, ja edelleen pelottavaa on loukattu hyve silloin, kun 
henkilö kykenee toimimaan, sillä on selvää, että kun häntä 
on loukattu, hän ryhtyy kostamaan, ja hänellä on tilaisuus 
tehdä se. Pelottavaa on myös sellaisten pelko, jotka kykene-
vät tekemään meille jotakin, sillä tällaisetkin ovat valmiita 
toimimaan (0).”

Ennen asiat olivat toisin mutta eivät paremmin sen huo-
maa hyvin, kun lukee vanhoja elämänkertoja, muistelmia ja 
historiankirjoja tapahtumista, joista kaikilla vallitsee Aristote-
leen kuvaama pelko ja erilainen mielipide siitä, mitä oikein ta-
pahtui ja miksi. Itsenäisen Suomen ensimmäinen ulkominis-
teri Otto Stenroth, joka siirrettiin Suomen pankin johtajaksi 
ja potkittiin sieltä melko pian ilmiselvän osaamattomuuden ja 
maan taloudelle haitallisen toimintansa takia, on kirjoittanut 
muistelmateoksen nimeltään ”Puoli vuotta Suomen ensim-
mäisenä ulkoministerinä”. Otto Stenroth toimi Suomen suu-
riruhtinaskunnan senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunnan 
päällikkönä ja senaattorina Hjeltin senaatissa 1908-1909. 
Suomen itsenäistyttyä hänestä tuli ulkoasiantoimituskunnan 
päällikkö ja senaattori Paasikiven I senaattiin 1918. Paasikiven 
I hallitus oli Suomen tasavallan toinen senaatti eli hallitus. 
Se toimi 27. toukokuuta 1918 - 27. marraskuuta 1918 eli 
185 päivää. Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana 
Stenroth oli 13. joulukuuta 1918 - 20. tammikuuta 1923 (1). 



21

Vaikka Stenrothin kirja kuvaa hyvin sitä vanhan ajan jäyk-
kää ja autoritaarista konservatismia, jonka nimissä maata joh-
dettiin jumalasta seuraavana odottaen alamaisilta nöyryyttä, 
on se myös harvinaisen avoin tilitys myrskyn vuosista itsenäi-
syytemme kohtalonvuonna 1918. Professori Martti Turtola 
antaa hyvän selityksen sille, miksi suomalaisten demokraatti-
nen mielenlaatu ei ollut vielä kehittynyt. Kustaa III oli hänen 
mukaansa kääntänyt kellot taaksepäin ottamalla todellisen 
vallan hyväksyttämällä 1772 uuden hallitusmuodon. Se oli 
se jarru mikä esti demokratian kehittymisen pitkään, sillä se 
oli Suomessa voimassa yli sata vuotta kauemmin kuin enti-
sessä emämaassa Ruotsissa. Turtolalla on myös hyvä huomio 
siitä, jos Suomi olisi päätynyt kuningaskunnaksi muiden 
Pohjoismaiden tapaan. Se olisi estänyt Kekkosen luoman 
valtiopäämiesinstituution synnyn, ja niin oudolta kuin se 
saattaa vaikuttaakin, monarkin olemassaolo olisi pelastanut 
vuosina 1956-1981 suomalaisen parlamentarismin ja estänyt 
sen vajoamisen alennustilaan. Turtola kuitenkin nipistää it-
sensä hereille jossittelusta, joka on hänen mukaansa vakaval-
ta historioitsijalta kielletty (2):”Suomalaisilla oli vuosisatojen 
ajan ollut Jumala taivaassa ja kuningas Tukholmassa tai sitten 
viimeisen noin 110 vuoden ajan keisari Pietarissa, joka tu-
tummin oli myös Suomen suuriruhtinas. Kuningas oli ollut 
”korkeimman vallan haltija” aina ja ikuisesti, puhumattakaan 
keisarista, vaikka Ruotsissa tätä asemaa horjutettiinkin Kaarle 
XII:n sotaseikkailujen jälkeen niin sanottuna vapauden tai 
säätyvallan aikana 1719-1772.”

Jan Blomstedt kirjoittaa uusimmassa kirjassaan ”Tilaa 
mielikuvitukselle (3)” (Kulttuuriklubi 2019) miten tšekkiläi-
sellä filosofian professorilla ja 1960-luvun Charta-aktivistilla 
Jan Patočkalla oli erikoinen käsitys siitä, mikä tekee meistä 
eurooppalaisista eurooppalaisia: ”huoli sielusta”. Maallisesti 
ymmärrettynä ”sielu” voi tässä tarkoittaa monta asiaa: iden-
titeettiä, omaatuntoa, itsenäistä ajattelua, introspektiota... 
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Ongelma onkin Blomstedtin mielestä, että nämä asiat on 
myös helppo kansallistaa. Blomsted pohtii kirjassaan perus-
suomalaisten itsenä umpiajatteluun johtavaa logiikkaa, jota 
voisi soveltaa myös esim. norjalaisiin tietyin ehdoin, silloin 
voi herätä myös kiusallinen kysymys: edustaako vallitseva nor-
jalaisten johdolla käyty norjalaiskeskustelu kansallista intros-
pektiota? Silloin vain ”norjalainen” tietää, mitä norjalaisuus 
todella on, koska hän - yksikin tapaus riittää - on tutkinut 
sieluaan. Tähän ei tarvita ulkopuolisten arvioita. Kun kaksi 
norjalaista kohtaa, norjalaisen sielunsa voimme Blomstedtin 
antaman esimerkin varjolla päätellä: ”Koska minä olen oman 
itsetuntemukseni mukaan tällainen, on ilmeistä, että myös 
sinä norjalaisena olet tällainen. Kun minä olen jo harjoittanut 
introspektiota, sinun ei enää tartte. Kerro vain heille, muille-
kin norjalaisille, että heidänkin tulisi olla juuri tällaisia (4). ”

Stenrothin muistelmat ovat siitä harvinaista herkkua, että 
ne kuvaavat yksityiskohtaisesti juuri sitä aikaa, jolloin Suo-
men kohtalo ratkesi maailmanpolitiikan myllerryksessä Sak-
san tappioon. Heti muistelmiensa aluksi Stenroth lohkaisee 
kuitenkin ehkä liian paksun vitsin, josta on tullut sen jälkeen 
kaikkien häntä seuranneiden ”muistelmien” kirjoittajien (tapa 
valehdella) motto, sillä Stenroth yrittää uskotella lukijalle kir-
jan tarkoituksena olevan aineisto tulevalle ”puolueettomalle 
historiankirjoitukselle, ja tästä syystä hän on mahdollisimman 
laajassa mittakaavassa esittänyt tapahtumia asiakirjojen omil-
la sanoilla”. Mielenkiintoista on sen sijaan oman toiminnan 
vaikuttimien vähättely vuoden 1918 tapahtumien osalta. Hän 
tunnustaa kuitenkin horjuneensa houkutuksen äärellä kirjoit-
taa tapahtumista oikaistakseen ”eräitä julkisuudessa esiinty-
neitä vääriä käsityksiä” mutta tajusi onneksi olla hiljaa itse 
sekaantuneena voittajapuolen asioihin kyynärpäitään myöten. 
Ehkä siksi Stenroth vaikuttaa vilpittömältä herrasmieheltä, 
jolla on ensimmäisenä itsenäisen Suomen ulkoministerinä 
kelpo selvitys siitä, millaisen urakan edessä hän seisoi (5):
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”Ulkoministeriötä ei meillä ollut sitä vastoin koskaan ol-
lut luonnollisista syistä, koska meidän siihenastinen autono-
miamme oli ollut yksistään sisäistä laatua, Venäjän hoitaessa 
yksin Venäjän ja Suomen yhteistä ulkopolitiikkaa. Nyt oli sit-
ten ensi kerran meillä järjestettävä oma itsenäinen ulkoasiain 
hoito ja luotava orgaanit sitä varten. Lähinnä oli löydettävä 
henkilö, joka uuden ministeriön päällikkönä ottaisi tämän 
järjestämistyön johdon käsiinsä ja kantaisi siitä vastuun.” 

Tämä epäkiitollinen ja varsin lyhytaikainen tehtävä lanke-
si Stenrothille ensimmäisenä itsenäisyytemme vuotena 1918 
osin hänen ansioitaan, osin siksi että hän oli pääministerinä 
toimineen Paasikiven ystävä. Stenroth oli tosin ollut näkyvä 
henkilö suomalaisessa politiikassa koko 1900-luvun ja hankki-
nut korkeimman sulan hattuunsa jo vuonna 1915 liittyessään 
silloin mukaan itsenäisyysmielisiin. Saman vuoden syksyllä 
hän oli johtanut sitä lähetystöä, joka Suomen itsenäisyyden 
puolesta kävi Ruotsissa ottamassa selkoa, olisiko mahdollista 
saada Ruotsilta tukea itsenäisyydelle, jos Suomelle olisi valittu 
kuninkaaksi ruotsalainen prinssi - asia, josta harvat tietävät 
vieläkään mitään. Stenroth osallistui myös maan ensimmäisen 
hallituksen määräyksestä tammikuussa 1918 yhdessä Edvard 
Hjeltin ja Rafael Erichin kanssa Brest-Litovskin rauhanneu-
votteluihin.

Stenroth kertoo muistelmissaan mielenkiintoisista Suomen 
itsenäisyyden ensi vuosista. Erityisesti vuosi 1918 oli Suomelle 
vaikea ja pelottava sekä taloudellisesti lähes katastrofaalinen 
vuosi. Monilla tahoilla ulkomailla puuttui luottamusta Suo-
men vastaisiin mahdollisuuksiin itsenäisenä valtakuntana ja 
kykyihin suoriutua itsenäisyyden vaatimista menoista. Väi-
tetään, että tämä uskon puute olisi vaikuttanut voimakkaas-
ti myös markan arvon alenemiseen. Syksyllä 1918 Suomen 
markka oli menettänyt arvoaan noin 20 %. Neuvostoliiton 
hallitus oli pakottanut Suomen Pankin lunastamaan suuria 
ruplamääriä korkeampiin kursseihin kuin ne, joita pankki sai 
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vaihtaessaan ruplia ulkomaiden pankeissa. Liikkeet saivat rup-
lia ja vaihtoivat ne - yleensä heti paikalla -markoiksi Suomen 
pankissa. Tämä luonnollisesti lisäsi liikkeellä olevien maksuvä-
lineiden määrää Suomessa. Suomen pankin kokonaistappiot 
ruplakaupoissa kohosivat 534,4 miljoonaan Suomen mark-
kaan (6). Myös Suomen tappio Neuvostoliitossa - tavaraa, 
kiinteistöjä, pankkisaatavia, saatavia asiakkailta - kohosivat 
miljardin Suomen markan tietämille. 

Kyseessä oli ns. kultamarkka. Suomen saatua 1860 oman 
rahan (markka = 100 penniä) uudistus eteni niin, että Suomen 
Pankin isoja markkamääräisiä seteleitä alettiin saada vuodesta 
1862 ja kolikoita 1864 lähtien. Heinäkuun alusta 1863 tileis-
sä yms. siirryttiin markkoihin kertomalla ruplamääräiset arvot 
neljällä. Vaihtorahapula väistyi, mutta markan arvo suhteessa 
hopearuplaan vaihteli jopa päivittäin. Hopeamarkka saatiin 
vuonna 1865. Kansainvälinen hopeakriisi aiheutti sen, että 
Ruotsi, Norja ja Tanska 1873-75 muodostivat pohjoismaisen 
rahaunionin. Entisistä riikintaalereista luovuttiin ja uudeksi 
yhteiseksi rahaksi tuli kultakantainen kruunu. Kultakannas-
sa sitoutuminen kultaan oli keskeistä, ei se mikä oli mak-
suvälineen nimi. Venäjä suunnitteli siirtymistä kultakantaan 
1870-luvulla mutta Turkin sodan puhkeaminen 1877-1878 
aiheutti suunnitelman romuttumisen. Venäjä tuli mukaan 
myöhemmin Suomi sai luvan kultakantaan. Ensimmäisen 
maailmansodan alettua markkaseteleiden lunastamisesta kul-
lalla luovuttiin kuitenkin huhtikuussa 1915 (7). Elettiin kovia 
aikoja. Suomen tuontivajaus oli vuonna 1913 jo 90,6 miljoo-
naa markkaa ja vuonna 1917 peräti 787 miljoonaa markkaa. 
Liikkeessä olevien seteleiden määrä oli vuoden lopussa 113 
miljoonaa ja vuoden 1917 lopussa jo 764,5 miljoonaa mark-
kaa. Monen asiaa pohtineen talousmiehen mielestä Suomen 
Pankin valuuttanoteeraukset vuosina 1919-1923 saattoivat 
olla vahingoksi markalle ja sen kansainväliselle asemalle. Jäl-
keenpäin katsottuna valuuttasäännöstelyn vastustajat olivat 
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oikeassa. Erikoisesti tämä koskee sitä tapaa, jolla valtio puut-
tui valuuttamarkkinoihin, ja valuutan säännöstelyajan pituut-
ta. Monet erehdykset ja epäonnistumiset vähensivät Suomen 
arvoa kansainvälisissä finanssipiireissä, ja tästä luottamuksen 
puutteesta tuli tärkeä psykologinen syy, joka johti Suomen 
markan alenemiseen (8). 

Ensimmäisen maailmansodan aikaan inflaatio kiihtyi, kos-
ka Venäjän ruplan inflaatio vei alaspäin siihen kiinteästi sidot-
tua markkaa. Tämä sidonnaisuus päättyi vasta huhtikuussa 
1917. Myöhemmin Suomen markan ongelmat aiheuttivat 
napinaa eduskunnassa, ja Suomen Pankin pääjohtaja Sten-
roth joutui lopulta eroamaan. Hänen tilalleen tuli silloin val-
tiovarainministerinä toiminut, myöhempi presidentti Risto 
Ryti. Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana toimi 
todellinen valtioneuvos August Ramsay. Vuodet 1918-1922 
olivat erityisen vaikeaa aikaa kansainvälisillä valuuttamarkki-
noilla ja kun Suomen markka aleni, ulkomaanvelkojen maksu 
vaikeutui.

Mutta mistään edellä kuvaamastani Stenroth ei kerro muis-
telmissaan osin siksi, ettei hän käsittele lainkaan markkaan, 
ulkomaankauppaan tai maailmantalouteen liittyviä kysymyk-
siä. Miksi? Hän ei ole talousmies. Ehkä siksi? Mutta ongelmia 
oli vuonna 1918 lukuisia, joista vähäisin ei ollut jatkuvana 
virtana kiihtyvä pakolaistulva Venäjältä ja sekä oman maan 
että maailman epävakaat olosuhteet. Stenroth keskittyy ku-
vaamaan ensimmäisen ulkoministerin ympärillä pyörineitä 
laajoja poliittisia ja hallinnollisia ongelmia; esimerkiksi ensim-
mäiset ulkoministeriön virkamiehet tuli valita huolella. Suo-
mella oli paitsi vähän rahaa eikä kokemusta lainkaan, myös 
hyvin vähän aikaa järjestää maan ulkoasiainhallinto toimivaan 
kuntoon. Verrataan Suomea Norjaan, joka oli itsenäistynyt 
Tanskasta vuonna 1814 mutta oli pakotettu solmimaan 
unionsopimuksen Ruotsin kanssa. Liitto Ruotsin kanssa oli 
hyväksi Norjalle kehittyvänä kansakuntana, joka sai rauhassa 
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luoda kansallisvaltiolle tarpeellisia omia instituutioita, kiel-
tä ja kulttuuria sekä oman tapansa antaa kansan äänen tulla 
kuuluvaksi demokraattisen järjestelmänsä kautta. Norjassa 
siirryttiin toimivaan parlamentarismiin jo 1880-luvulla, jo-
ten demokratiaa oli harjoiteltu pitkän aikaa Suomeen verrat-
tuna. Hallitseminen olikin Norjassa aluksi vakaata ja parla-
mentarismi toimi hyvin. Myös Norjan politiikka oli rajussa 
murroksessa I:sen ms:n päätyttyä ja työväenpuolue 1920-lu-
vulla vakavassa kriisissä samaan aikaan kun kansainvälinen 
työväenliike jakaantui keskenään vihamielisiin suuntauksiin. 
Magnus Nilssonin johdolla Norjan oikeistososialistit olivat 
eronneet jo työväenpuolueesta, ja 1923 niin myös vasemmis-
tososialistit, jotka Olav Sheflon johdolla muodostivat Norjan 
kommunistisen puolueen. Suomen Kristianin-lähettiläs Allan 
Serlachius kirjoitti keväällä 1919 (9):”Jos puheista saisi päät-
tää, olisi Norjan sisäinen turvallisuus hyvinkin vaaranalaisessa 
kohdassa. Niin ei kuitenkaan luullakseni ole asianlaita, eikä 
sitä näy pelkäävän täkäläiset viranomaisetkaan. Demokraat-
tisuus myös taloudellisella alalla - ja siitähän tässä on pääky-
symys - on niin pitkälle kehitetty (paljon pitemmälle kuin 
esim. meillä), ja kehitetään rohkein askelin yhä pitemmälle, 
joten tuskin on luultavaa, että työväenpuolue todella siirtyy 
sanoista toimeen.” 

Stenrothilla oli aloittaessaan vuotta ennen Selachiuksen 
kirjettä ulkoministerinä takanaan koko kansakuntaa järkyt-
tänyt sisällissodan katkeruus ja hajanaisuus. Valkoinen Suomi 
oli käytännössä muuttanut koko Punaisen Suomen (akselilla: 
Pori-Tampere-Kotka) yhdeksi suureksi vankileiriksi, missä 
saattoi ampua ilman pätevää syytä kenet halusi. Tästäkään 
hän ei juuri puhu vaan keskittyy kuvaamaan enemmänkin 
ensimmäisiä ulkoministeriön virkamiehiä. Ulkopolitiikan 
yleistä suuntaa esitellessään, hän turvautuu puolustelemaan 
saksalaisten korkeiden auktoriteettien sanoin (Ludendorff 
ja Bismarck) sitä, miksi Suomi onnettomuudekseen valit-
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si saksalaiset tai oikeammin päinvastoin. Mielenkiintoinen 
kohta on kirjan sivulta 30 alkavat pohdiskelut kreivi von der 
Goltzille lähetetyistä vetoomuksista sen puolesta, että saksa-
laisjoukot olisivat jääneet Suomeen turvaamaan ”valkoisten 
vallankaappausyritystä”, sillä maalla ei ollut vielä omaa sota-
väkeä ja vankileireillä virui 80.000 arvaamatonta punavankia, 
joiden takana oli puolet maan väestöstä valmiina odottamaan 
merkkiä noustakseen valkoisia vastaan. Tohtori Schauman on 
väittänyt, että Suomen politiikan todelliseksi, vaikka ei näky-
väksi johtajaksi tuli juuri siksi kreivi van der Goltz. Goltz itse 
kertoi kirjassaan ”Toimintani Suomessa ja Baltiassa” (WSOY 
1920) olleensa todellisuudessa Suomen hallitsija, sillä hän oli 
poliittinen kenraali ja oli siitä ylpeä (10). Armeijakysymys oli 
varjostanut vaikeita hallitusneuvotteluja ja erityisesti oikeistoa 
koko itsenäisyytemme alkuvuosikymmenet. Armeijan sisäl-
lä olivat keskenään sodassa vanhat parrat vastaan nokkavat 
nousukkaat. Armeijan sisäiset kahnaukset ja sen asema olivat 
kiusallinen asia oikeistolle, erityisesti kokoomuksen johtaja 
Lauri Ingmanille, jonka mielestä Suomen itsenäisyyden mer-
kittävin turvallisuustekijä oli yhtenäinen ja vahva armeija. 
Hän oli Paasikiven läheinen ystävä ja Mannerheimin uskottu 
mies. Svinhufvudin neuvonantaja ja porvarillisen Kokoomuk-
sen sydän ja aivot:

”Ne rohkeat väitteet mahdollisuuksista vähentää puolus-
tusmenoja ja vastaavasti supistaa puolustuslaitosta siitä, mitä 
hallitus budjettiesityksessään on suunnitellut, eivät nähdäk-
seni voi perustua muuhun, kuin siihen käsitykseen, että po-
liittinen asemamme on niin turvallinen, ettei meidän tarvitse 
ottaa varsinaisesti lukuun hyökkäyksen uhkaa ainakaan näkö-
piirissämme olevassa tulevaisuudessa (11).”

Stenroth on hyvä muistelija ja omaa sujuvan kynän. Hän 
osaa keskittyä oleelliseen ja näkee metsän puulta, onhan hän 
sekä hyvin koulutettu että yhteiskunnallisilla näköalapaikoil-
la vuosikymmenten ristitulessa kestänyt suomalaispoliitikko. 
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Kirjan antoisinta luettavaa on luku ”Petsamon retken seu-
raukset”, jossa Stenroth selittää miten alkupuolella touko-
kuuta 1918 tehtiin ”jossain määrin sotilaalliseksi järjestetty” 
vapaajoukko tohtorien Thorsten Renvallin ja Olli Laitisen 
johdolla Petsamoon. Suomen ja Norjan välisistä säännölli-
sistä 25 vuoden välein tapahtuvista rajankäynneistä sovittiin 
vuonna 1847 annetulla Venäjän ja Ruotsi-Norjan välisellä ju-
listuksella. Tämä vahvistettiin myös Suomen ja Norjan välillä 
28 päivänä huhtikuuta 1924 tehdyssä sopimuksessa koskien 
silloista Petsamon ja Finnmarkin rajaa. Yli kolmasosa rajas-
ta eli 294 kilometriä seuraa syväväylää Tenossa, Inarijoessa, 
Skiehccanjohkassa ja Rádjajohkassa, jäljempänä Tenon ve-
sistö, ja loput 442 kilometriä on maarajaa. Maarajan länti-
nen osuus Suomen, Norjan ja Ruotsin kolmen valtakunnan 
rajapyykiltä syväväyläosuuden alkuun Tenon vesistön alku-
lähteille on 291 kilometriä pitkä. Itäinen osuus viimeisestä 
syväväylän pisteestä Nuorgamista Suomen, Norjan ja Ve-
näjän kolmen valtakunnan rajapyykille Muotkavaaraan on 
151 kilometrin pituinen. Juuri noihin Stenrothin kirjassaan 
kuvaamiin aikoihin Skandinaviaa alettiin nähdä, huolimatta 
kolmesta valtiosta ja Atlantilla sijainneesta Islannista, yhtenä 
ja samana kokonaisuutena, joten se mitä esimerkiksi tapahtui 
ruotsinsuomalaisille Suomessa tai Norjalle rajaneuvotteluissa 
Suomen kanssa, oli skandinaavisen perheen muiden jäsenten 
mielestä koko Skandinavian yhteinen asia, ja näistä keskustel-
tiin avoimesti maiden lehdistössä eikä ”mongolittelua” Suo-
mea kohtaan säästelty, silloin kun katsottiin skandinaavisten 
intressien olevan vaarassa Suomessa, tai Suomen harjoittavan 
Skandinavian muita maita vahingoittavaa ei-skandinaavista 
politiikkaa. Siitä huolimatta pohjoismaisen yhteistyön voi-
daan katsoa saaneen alkunsa noina vuosina. Pohjoismaiden 
halu ja kyky auttaa toisiaan hädän keskellä vaikeina vuosina 
yhdisti maita. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista seurata 
sitä julkista keskustelu maidemme välillä, mitä käytiin Norjan 
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ja Suomen rajasta ennen ja jälkeen kun se lopulta muodostui 
sellaiseksi ”rauhanrajaksi” kuin se nykyisin on. 

Leena Kaukiainen kirjoittaa kirjassaan ”Avoin ja suljettu 
raja - Suomen ja Norjan suhteet 1918-1940” miten norjalai-
set pyrkivät tutkimuksen avulla legitoimaan aluevaatimuk-
sen toisen valtion alueisiin. Tätä tarkoitusta varten tunnettu 
juristi ja venstrepoliitikko Arnold Raestad esitti hallitukselle 
vuoden 1919 lopulla määrärahan Finnmarkin poliittista his-
toriaa vuodesta 1826 lähtien käsittelevää tutkimusta varten. 
Koska asialla oli kiire, se projekti sai melko nopeasti ja paljon 
rahaa. Tutkimuksen tarkoitus oli osoittaa alueet kuuluvaksi 
Norjalle, joka oli käynyt vuosisatoja poronhoitokiistoja suo-
malaisten kanssa. Norjan ulkoministeriö oli pohjoisen alueen 
laajentumissuunnitelmien takana. Vuonna 1919 perustettiin 
asiaa ajamaan ”salainen rajakomitea, joka koostui mm. puo-
lustus,-työ- ja maatalousministeriön edustajista. Salaisen raja-
komitean jäsen, Norjan Pariisin-lähettiläs Wedell Jarlsberg oli 
aktiivinen Versaillesin rauhankonferenssissa verhojen takana 
edistämässä Norjan asiaa, ja sai heinäkuussa 1919 jopa lu-
pauksen, että norjalais-suomalaista rajakysymystä tullaan kä-
sittelemään Petsamon kysymyksen yhteydessä. Niin ei kuiten-
kaan lopulta tapahtunut, vaikka asialla oli kiire, sillä Suomen 
ja Norjan edut olivat pohjoisessa vastakkaisia, ja vaikuttivat 
kielteisesti maiden välisiin suhteisiin. Ahvenanmaan kysymys 
oli ratkaisematta ja kielitaistelu ruotsinkielisten kanssa kävi 
kuumimmillaan. Siinä oli tarpeeksi muille Pohjoismaille tu-
kea Norjaa, teki se sitten mitä tahansa ja tarkkailla samalla 
Suomea skandinaavisesta näkökulmasta lehdistössään joskus 
kovinkin voimakkaita ilmaisuja käyttäen. Leena Kaukiaisen 
kirjassa kuvataan vuoden 1917 syksyn elintarvikepulaa, mikä 
oli pahinta maassamme nimenomaan Pohjois-Suomessa, 
vaikka eräät Lapin kunnat olivatkin saaneet elintarvikkeita 
Norjasta, kuten Suomen ja Norjan rajalla sijaitseva Utsjoki: 

”Norjalaiset antoivat nälkäapuna kapakalaa suomalaisille, 
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mutta sen menekki oli niin heikkoa, että Suomen elintar-
vikehallitus asetti sen ottamisen viljaerän saamisen ehdoksi. 
Omassa huoltopolitiikassaan tiukalle joutunut Norja oli kiel-
tänyt elintarvikkeiden viennin. Syksyllä 1918 myös norja-
laislehdissä vaadittiin liittoutuneita suostumaan norjalaisen 
ylijäämäsillin kauppaamiseen Suomeen, mikä oli epäilemättä 
myös norjalaiskalastajien edun mukaista.”

Norjan hallitus tunnusti Suomen Tanskan hallituksen 
kanssa samaan aikaan 10.1.1918. Ennen Suomen itsenäis-
tymistä mailla oli yhteistä, tunturiylänköjen muodostamia 
vedenjakajia ja Tenojoen vesireittiä pitkin kulkevaa rajaa 
yhteensä 727 kilometriä. Norja oli tyytynyt siihen, kunnes 
Tarton rauha vuonna 1920 pidensi rajaa Paatsjokea ja Vuo-
remijokea pitkin Jäämerelle vielä lisää 196 kilometriä aina II 
ms:aan asti. Kaukiainen kirjoittaa kirjassaan maiden välisen 
rajan olleen yhtä aikaa sekä avoin että suljettu. Siitä tuli kir-
joittajan mielestä monella tapaa Suomen ja Norjan suhteiden 
symboli 1920- ja 1930-luvuilla. Stenrothin näkemys Petsa-
mon seikkailusta on ihan toisenlainen mutta kiinnostava, 
koska se on maan ensimmäisen ulkoministerin ensimmäinen 
virallinen ulkopoliittinen kannanotto ja ansaitsee siksi tulla 
sekä mainituksi että luetuksi. Loput Stenrothin kirjan luvut 
käsittelevät ulkovaltojen alamaisten kohtelua Suomessa, eh-
dotuksia Suomen ja Saksan välisestä sotilasliitosta, monarkiaa 
ja kuningasehdokkaita, keskusvaltojen aseman horjumista ja 
sen vaikutusta ulkopolitiikkaan, kuninkaanvaalia ja sen seu-
rauksia, Ahvenanmaan linnoitusten hävittämistä sekä lopulta 
hallituksen eroa.

Lähteet:
(0) Aristoteles ”Retoriikka”(Gaudeamus 2000).
(1) Wikipedia.
(2) Martti Turtola ”Luopumisen tuska” (Tammi 2018).
(3) Jan Blomstedt ”Tilaa mielikuvitukselle” (Kulttuurik-

lubi 2019). 
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(4) Harald Olausen ”Norjalaisesseet” (Kulttuuriklubi 
2020).

(5) Otto Stenroth ”Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä 
ulkoministerinä” (Otava 1931).

(6) Viktor Höving ”Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958” 
(Helsinki 1961).

(7) Erkki Pihkala ”Suomalaiset maailmantaloudessa kes-
kiajalta EU - Suomeen” (SKS 2001).

(8) Viktor Höving ”Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 1872-1958” 
(Helsinki 1961).
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Johtajuusvajetta ja 
vinoutuneita 

motiiveja
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Viime aikoina tapetilla jatkuvasti huonon käytöksensä ja lähes 
koulukiusaajamaisen toimintatapansa takia ollut Helsingin 
pormestari Jan Vapaavuori kirjoitti muutama vuosi sitten, 
tai kirjoitutti kirjan ”Puoliholtiton Suomi” (Otava 2016) - 
taustapiruksi sanan kirjaimellisessa merkityksessä epäillään 
Vapaavuoren kokoomuslaisessa Verkkouutisissa työskentele-
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vää toimittajaystävää, uutistuottaja Juha-Pekka Tikkaa, entis-
tä Demari-lehden sekä Ilta-Sanomien toimittajaa, joka tuli 
kyseenalaisen kuuluisaksi lähinnä haukkumalla kettutyttöjä 
ja kaikkia muita nuoria, jotka poikkesivat valtavirrasta koet-
tuaan vääränä aikuisten hyväksymät valheet ja yrittivät protes-
toivalla kansalaistoiminnallaan kiinnittää huomiota sen ajan 
räikeisiin epäkohtiin korjatakseen niiden aiheuttamat epäeet-
tiset väärinymmärrykset ja halkeilut yleisessä moraalissa.

Tapaus Vapaavuori herättää monia kiusallisia kysymyksiä. 
Ensinnäkin kuinka paljon näitä poliittisen tautiluokituksen 
”narsistisesti häiriintynyt” - tyyppejä on vielä harmiksemme 
keskuudessamme ja kuinka kauan heitä pitää vielä sietää? Kan-
salaiset on tuuditettu uskomaan, että uusi pormestarinmalli 
takaisi päätösten läpinäkyvyyden lisäksi aidon demokratian 
toteutumisen. Ei käynyt niin. Kolmanneksi, miksi toimittaja 
päästi Vapaavuoren liian helpolla kehumaan itseään keski-
viikon A-studiossa? Eräs keskeinen valhe minkä he yhdessä 
jakoivat - Vapaavuori sen suustaan päästäneenä ja toimittaja 
sitä kyseenalaistamatta (ammattitaidosta ei ole kysymys vaan 
tahdosta) - oli Vapaavuoren vastaus kysymykseen, onko hän 
toiminut väärin? No on mutta ei sitä voinut myöntää. 

Miksi tähän ei pureuduttu tarkemmin; sehän oli koko 
jutun keskeinen asia, mikä olisi pitänyt pilkkoa ja näyttää 
tv-katsojille mikä on totta ja mikä taas Vapaavuoren totta. 
Näillä kahdella asialla, kun kuulemani mukaan sattuu ole-
maan kovin erilaiset totuudet. Vapaavuori turvautui ovelaan 
harhautukseen kehuen tehneensä paljon töitä ja uudistuksia. 
No siitähän hän ja hänen avustajansa saavat kohtuullisen 
hyvää palkkaa mutta ei se, että tekee palkkansa eteen töitä, 
tarkoita sitä tai oikeuta, että saa kiusata muita, käyttäytyä tör-
keästi ja toimia epädemokraattisesti. Jos eläisimme oikeassa 
demokratiassa VAPAAVUORI OLISI ERONNUT HETI.

Vapaavuori ei vastannut keskiviikon A-studiossa häneen 
kohdistuviin syytteisiin vaan puolustautui asioilla, joilla ei ole 
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mitään tekemistä sen kanssa, että hän on tehnyt väärin. Siitä 
pitäisi vetää oikeat johtopäätökset, jos kunnallinen demokra-
tia olisi luonteeltaan demokratiaa. Miksi hän valehteli? Koska 
hän tiesi, että jos olisi puhunut totta ja vastannut, hän olisi pu-
hunut itsensä pussiin. Pormestarimallin yksi monista ideoista 
oli saada yksinvaltiaat kaupunginjohtajat pois huseeraamasta 
kabineteissa ison rahan lähettiläinä vastoin kansalaisten etua 
heidän avoimeen piikkiinsä kaupungintalolla muilta salassa. 

Juuri näin kokoomuslaiset kaupunginjohtajat olivat tot-
tuneet aiemmin toimimaan ja näin toimii edelleenkin Va-
paavuori, joka sekä öykkäröinnissään että ylimielisyydessään 
muistuttaa toista inhottua kokoomuskaupunginjohtajaa, Rai-
mo Ilaskiveä, joka vauhditti 80-luvulla Raakel Hiltusen (sdp.) 
ollessa sosiaalilautakunnan puheenjohtajana kokoomuksen 
toivomaa yksityisen terveydenhoidon markkinointikampan-
jaa, ottamalla ensin sosiaalilautakunnalta budjetinteko-oi-
keudet pois keskuskanslian alaisuuteen, ja sitten vielä kuin 
pikkumaiseksi kostoksi silloin jo ilmaisia terveyskeskuskäyn-
tejä vaatineelle vasemmistolle, poistamalla terveyskeskuksien 
ajanvarausten 14 hoitajan palkkarahat budjettiehdotuksesta 
sillä seurauksella, että terveyskeskusten puhelinvaihteet ruuh-
kautuivat eikä sairas päässyt enää puhelimella läpi muuta kuin 
roikkumalla linjoilla tuntikaupalla. 

Samaan aikaan lehtiin alkoi ilmestyä sopivasti yksityisten 
lääkäriasemien mainoksia, joissa luvattiin mutkatonta palve-
lua ilman turhaa jonottamista puhelimessa tai vastaanotolla. 
Mistähän he olivat saaneet vihjeen? Monissa näissä yrityksissä 
oli taustavoimina kokoomuslaisia lääkäreitä. Kokoomuslai-
nen ja sairaanhoitajataustainen kansanedustaja Pirjo-Riitta 
Antvuori toimi yhden tällaisen yksityisen lääkäriaseman joh-
tajana. 

Vapaavuori oli keskiviikon A-studiossa puolustautumassa 
syytteisiin. Näki selvästi, miten häntä sekä jännitti että otti 
pannuun moinen vikinä hänen johtamisestaan. Mutta mikä 
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ikävintä: hän ei ole oppinut mitään hyvää hurjasta lapsuu-
destaan, minkä ei pitäisi eläkeiän kynnyksellä enää kelvata 
selitykseksi huonolle käytökselle, ellei hän olisi mitä on - ei 
mitään ihan kamalan mukavaa. Tiukka ”mitä minä nyt taas 
olen tehnyt”-Ilme oli lapsuudesta tutun ilkimyksen ja pahan-
tekijän, joka puolustautui klassisen kaavan mukaan syyllistä-
mällä puolustuksekseen ne, joille oli tehnyt pahaa. Tyypillinen 
koulukiusaajatapaus. 

Puhe oli huolella valmisteltu mutta ei tällä kertaa osuva 
eikä edes välttävästi vakuuttava. Vapaavuori on eilisen päivän 
tapaus ja persona non grata monen alaisensa mielessä. Muu-
tama kesä sitten kokoomuksen puoluekokouksessa sote-sös-
sötys toistui. Vapaavuori sekoili A-studiossa sanoissaan kuin 
Nixon aikoinaan tv-tenteissään näyttäen enemmän roistolta 
kuin mitä oli. Puoluekokouksessa Vapaavuori käytti uransa 
huonoimman puheen yhtä väsyneenä ja ponnettomana vihaa 
ja uhoa uhkuen kuin A-studiossakin. 

Mikä tähän ennen niin itsevarmana muita säikytelleeseen 
poliittiseen otukseen nimeltä vapaavuori on oikein mennyt? 
A-studiossa hän ei vastaa suoriin kysymyksiin kiusaajaluon-
teestaan tai hybridisestä häiriköinnistään, vaan vetoaa heti 
aluksi olleensa ”tunnetusti aikaansaava (eli hyvä?) mikä on eri 
asia) ministerinä. Sen jälkeen hän vähättelee rikoksesta kiin-
nijääneen varmuudella ongelmaa, kehumalla olevansa sitä ja 
tätä ja hieman tuotakin vielä juuri sillä valehtelevan poliitikon 
lipevällä itserakkaudella ja ainaisella kiireellä, mikä osoittaa, 
ettei hänestä ole enää tehtäväänsä sellaisena pormestarina, kun 
hän meille lupasi olla tultuaan valituksi tähän virkaan; mikä 
edellyttäisi toisenlaisia ominaisuuksia, kuten tasapuolisuutta, 
tolkkua, rauhallisuutta, hyviä johtajantaitoa yms. Kaikkea nii-
tä ominaisuuksia, joita hänellä ei ole koskaan edes ollut, eikä 
hän ole ylimielisyyttään jaksanut tai mikä vielä pahempaa, 
viitsinyt niitä edes piilottaa. Se oli eilen. Nyt on toisin. 

Enää eivät kiusaajaluonteet menesty yhteisöissä. Ei aina-
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kaan pitäisi. Pelisäännöt ovat toiset. Nyt vaaditaan kunnioi-
tusta ja tasapuolisuutta. Läpinäkyvyyttä ja osallisuutta. Se 
ei sovi Vapaavuorelle, sillä hän on ilmiselvä öykkäri, jonka 
paikka pitäisi olla luonteensa mukaisesti liike-elämässä ag-
gressiivisena ja muita tönivänä ”nurkanvaltaajana” - ei yh-
den tärkeimmän demokraattisen instituutiomme johtajana 
horjuttamassa demokratian toimivuutta yksinvaltaisella öyk-
käröinnillään. Lopuksi hän väittää olevansa hyvä johtaja ja 
kova jätkä, ja pistää vanhasta tottumuksesta vastustajiensa 
piikkiin kaiken poliittisena ajojahtina häntä kohtaan, vaikka 
Katri Makkonen yrittää muistuttaa lukeneensa Vapaavuorta 
kohtaan esitetyt moitteet kaupungin tarkastuslautakunnan ra-
portista, jossa oli haastateltu virkamiehiä, hänen alaisiaan - ei 
siis poliitikko-pormestarikollegojensa kilpalaulantana hänen 
huonoudestaan ja sopimattomuudestaan vaalien läheisyyden 
aiheuttaman hysterian ja paniikin tahdistamina.

Keneltäkään tarkalta lukijalta ei jäänyt huomiota kirjan 
nimen presidentillinen alleviivaus ja kannen mairitteleva 
kuva. Siinä photoshopilla muuten nixoninnäköisestä kur-
tustelijasta on tehty siloposkinen hymypoika, joka katsoo 
luottamusta anellen oikealle sinivalkoisten isänmaallisissa 
tunnelmissa valmiina ottamaan lisää arvovaltaa kantaakseen 
isänmaallisille harteilleen, mistä Suomen pelastus kirjan kan-
nen sisältämän piiloviestin mukaan Vapaavuoren johdolla 
tulee. Näin oli tarkoitettu kokoomusviestiksi kansalle. Kirja 
oli Vapaavuori-presidentiksi-kampanjan lähtölaukaus mutta 
toisin kävi. Ensin Vapaavuori hävisi puolueen puheenjohtajan 
ja pääministerin paikan Alexander Stubbille, sitten välikauden 
puheenjohtajaksi tarkoitettu Orpo rökitti hänet sote-pelissä, 
ja kokoomuksen sisäiset kärhämät veivät puolueen johtoase-
man gallupeissa. 

Ei ihme, että Vapaavuoren oli alettava ”näyttelemään kovaa 
jätkää nuoruusvuosien rajuun tapaan” yrittämällä ottaa senk-
kaa poliittisten kiistakumppaniensa nenistä, milloin keskusta-
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tunnelihankkeen, milloin minkäkin Vapaavuoren esikunnan 
kehittelemän ”myrskyjä vesilasissa” -riidan hengessä, unoh-
tamalla samalla demokraattisen organisaation toimivuuden 
kannalta yhden tärkeimmistä periaatteista; ettei mikään osa-
systeemi ole tärkeämpi - eikä voi olla koskaan - kuin toinen. 
Muuten systeemi ei toimi, kuten olemme voineet Vapaavuo-
ren muilta pormestareilta saamasta kovasta kritiikistä lukea. 
Mutta miksi Vapaavuori ei tunne tai halua ymmärtää moniää-
nisyyden olevan tämän päivän organisaatioita leimaava piirre?

Kenellekään Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren tunte-
valle ei ole tullut kuin salama kirkkaalta taivaalta yllätyksenä 
viime viikkojen kohujen keskellä Vapaavuoren öykkärimäinen 
käytös ja gangsterimainen johtamistyyli. Ne ovat kuuluneet 
Vapaavuoren elämää siitä lähtien, kun hän aloitti uraansa 
nuorisorikollisena ja päätyi jäsenkirjademari-isänsä neuvosta 
ensin opiskelemaan lakia, ja sitten lakimiesten sekä talous-
rikollisten luonnollisen puolueen, kokoomuksen jäseneksi, 
sillä kokoomuksessa muille ärhentely ei ole tunnetusti uraa 
haittaavia miinuksia, vaan jopa välttämättömiä edellytyksiä 
kovaa tönimistä edellyttäville politiikan tuulisille johtopai-
koille, onhan tutkimuksen mukaan kokoomuslaiset kaikkein 
empatiakyvyttömämpiä koviksia suomalaisten puolueiden 
jäsenistä. 

Vapaavuori on saanut mellastaa julkisuudessa melko va-
paasti haukkumassa milloin mitäkin, ei hänen omaa han-
kettaan, tai mollaamassa rivien välistä muita pormestareita. 
Punavihreässä blokissa mitta tuli täyteen keväällä, kun vasem-
mistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki 
pani suitset pormestarin kiukkupuuskille. Nyt ovat muutkin 
- myös suuri yleisö - heränneet ihmettelemään tapaus Vapaa-
vuorta. 

Ikä alkaa painaa ja se näkyy sekä roikkuvissa kasvoissa että 
jatkuvasti muita omista virheistään syyttelevissä puheissa. 
Kuulostaako tutulta? Onko V sittenkin Suomen T? Vapaavuo-
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ri on malttamaton. Ensi kevään kunnallisvaaleissa häämöttää 
tappio nykylukujen valossa ja omien piirissä on alkanut kuu-
lua napinaa - toisin vielä hiljaisena kulissien takaa - ja Va-
paavuori tietää koko ajan paineiden kasvavan kokoomuksen 
sisällä vaihtaa pormestariehdokasta, jos Vapaavuoren julkinen 
imago ei tästä parane. Toisaalta monen mielestä Vapaavuo-
ri ärhentelee julkisuudessa ”enemmän kuin laki sallii” juuri 
siksi, että saa omat rivinsä tiiviiksi taakseen ja kokoomuksen 
todelliset päättäjät, isot yhtiöt pitämään rahahanansa auki, 
sillä turha olisi lähteä veikkaamaan väärää hevosta ja häviä-
mään rahaa ensi kevään kunnallisvaaleissa, jos ehdokas on 
kompastunut jo ennen lähtöä omiin sukkeluuksiinsa. 

Hesarikin heräsi viimein haastattelemaan Helsingin johta-
via virkamiehiä. Virkamieslähteet kritisoivat Hesarin jutussa 
Vapaavuorta ”ohijohtamisesta”. Se tarkoittaa sitä, että Vapaa-
vuori toimii ohi erilaisten välitason johtajien ja jakaa omia käs-
kyjään huipulta suoraan suorittavalle portaalle. ”Vapaavuori 
johtaa toimialajohtajien ohi. Se on helvetillinen ongelma”, 
yksi korkeassa asemassa virkamiehenä pitkään työskennellyt 
kertoi Hesarille. Eräs haastateltu kuvasi HS:lle johtamistapaa 
sellaiseksi, että usein pikkupomot eivät edes tienneet, mitä 
heidän alaisilleen oli käsketty. 

Ohijohtamisen kerrottiin johtavan siihen, että ihmisistä 
tuli varovaisia ja he vetäytyivät kuoreensa ja menettivät roh-
keutta luovuuteen. ”Kun työntekijät yrittävät tehdä työnsä 
mahdollisimman hyvin, mutta pormestari päättää jyrätä hei-
dän aikaansaannostensa yli, se vaikuttaa demotivoivasti”, sa-
noo Hesarin mukaan kaupungilla esimiesasemassa toiminut 
henkilö. Eräs virkamies taas arveli HS:n jutussa, että Vapaa-
vuori haluasi näyttää vallan painavuutensa kilpailijoilleen. 

Haastattelujen perusteella Vapaavuoresta tulee pormestari-
na touhukas - ekstrovertti puuhailija - kuva ihan, kuin hän ha-
luaisi painaa jokaiseen asiaan sen jokaisessa käsittelyvaiheessa 
ohi poliitikkojen ja virkamiesten oman leimansa välittämättä 
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yhteisistä säännöistä. Jo tämä kertoo jotain kaupungintaloa 
sisältä tiukalla otteella kuristavasta hengestä. Vapaavuoren ja 
kokoomuksen tapauksessa pitäisi tutkia hieman tarkemmin 
millaisia henkilöitä ja millaiset taustat ovat hänen kahdella 
kokoomuslaisella poliittisella avustajallaan, Hanna Laineel-
la ja Maira Kettusella, sillä jos he olisivat vähänkään tolkun 
tyyppejä, heidän kykynsä näkyisi toimia fiksusti siinä, miten 
he toppuuttelisivat ylikuumenneen pomonsa ristiriitaisuuksia 
välttääkseen huonon julkisuuden, ellei sitten mediastrategiana 
ole se, että julkisuutta se huonokin julkisuus on. 

Vapaavuoren poliittinen kello tikittää pommin lailla uha-
ten räjäyttää ilmiön nimeltä Vapaavuori unohduksen tuuliin. 
Aika uhkaa valua käsistä ja Vapaavuori on mennyttä kalua. 
Pormestarin homman piti olla pääsylippu takaisin valtakun-
nan politiikan parrasvaloihin mutta toisin kävi. Ihme ettei 
kukaan poliittinen kommentaattori ole huomannut, että ai-
koinaan valtiovarainministeri Sauli Niinistön erityisavustaja-
na poliittisen uransa aloittaneen Vapaavuoren käsitys vallasta 
on vähintäänkin omalaatuinen. Se kuuluu hänestä sille, jolla 
on eniten voimaa ja kykyä etuilla jonossa.

Vapaavuori on kirjoittanut tästä vaalikirjassaan ”Puolihol-
titon Suomi” luvussa ”Johtajuusvajetta ja vinoutuneita motii-
veja”. Ja kun on kyseessä puolisivistynyt lakimies, totta kai hän 
heittää heti alkuun kuluneen fraasin ”politiikasta yhteisten 
asioiden hoitamisena”, vaikka jo briteissä satoja vuosia sitten 
todisteltiin asian olevan päinvastoin: politiikassa taistelevat 
erilaiset vastakkaiset ryhmät ja yhteisen asioiden nimissä val-
taan päässeet hoitavat aina ensin omat asiansa kuntoon ja 
sitten jotain muuta, jos aikaa jää- usein ei jää. 

Kirjan sanoma ja kohdeyleisö ovat vanhentuneet. Tämän 
päivän Vapaavuori on väsynyt ja katkera mies, joka pyrkii ai-
noastaan säilyttämään hinnalla millä hyvänsä hupenevan val-
tansa. Kirjan ”kertomusten” motiivi oli aikoinaan silottaa val-
tiomiesmäiselle Vapaavuorelle tietä tähtiin. Enää hän ei katso 
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muita alaspäin, vaan on joutunut itse muiden silmätikuksi 
samalta tasanteelta. Vapaavuori puhuu kirjassaan itsestään 
omien kokemustensa pohjalta, antaen tahallisesti yleisölleen 
väärän kuvan hyvistä tarkoituksistaan hoitaa demokraattisesti 
ja yhteisin tuumin yhteisiä asioita osin siksi, että kokoomus 
on saanut mellastaa Helsingissä lähes monopolilla vuosisa-
dan ajan menettäen vain kerran johtavan puolueen aseman 
(SDP:lle vuoden 1973 kunnallisvaaleissa). 

Mutta eurot hän hallitsee. Vapaavuori menee uskottavasti 
talous edellä kritiikissään. Heti aluksi hän kertoo, miten ar-
vosteli vuonna 2012 julkisesti Helsingin Sanomien haastatte-
lussa - silloin vielä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheen-
johtajana - hallituksen päätöstä vaatia Espanjalta vakuuksia 
osana tuolloin kasattua EU:n tukipakettia. 

Kokoomuslaiset ovat aina yhtä vakuuttavia Vapaavuoren 
tavoin puhuessaan taloudesta mutta ei ehkä enää niinkään 
tässä tapauksessa. Aika on ajanut ohitse uskottavuudenkin 
(jälkiviisaus...) Silloinen valtiovarainministeri ja SDP:n pu-
heenjohtaja Jutta Urpilainen oli haukkunut hänet lausumas-
taan julkisesti. Urpilaisen mukaan Vapaavuori pelasi Espanjan 
joukkueessa. Urpilainen ei ollut väärässä vaan oikeilla jäljillä; 
se mitä Vapaavuori tekee julkisesti ja mistä hän puhuu, on 
ihan toista mitä hän ajattelee tai miten hän toimii. 

Ehkä siksi hänellä on muista pormestareista poiketen har-
hainen kuva omasta itsestään ja roolistaan ”hyvänä pormes-
tarina” haittaamassa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Liian 
pitkä kausi 2000-luvulla kaupunginhallituksen itsevaltiaana 
puheenjohtajana ja kokoomuksen mahtava värisuora kaupun-
gin tärkeimpien virastojen kaikkein tärkeimmillä paikoilla, 
on saanut kokoomuksen ja Vapaavuoren varomattomaksi ja 
se kostautuu nyt. 

Miten? Sen näemme vasta kevään 2021 kunnallisvaaleissa, 
joista on näillä näkymin tulossa jännitysvaalit. Tätä taivaasta 
satavaa mannaa kestää juuri siihen saakka - on siis kestänyt - 
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kun vasemmisto palauttaa politiikkaan vasemmistolaisuuden 
ja alkaa tehdä omien kannattajiensa näköistä vasemmistolaista 
politiikkaa myös Helsingissä, eli tämän kevään tapahtumiin 
Keskustatunnelin vastustamisessa yhdessä punavihreän blo-
gin kanssa. Siitä tässä pelissä on lopulta kysymys - ei mistään 
muusta, vaikka Vapaavuori yrittääkin kivenkovaa kirjassaan 
todistella vastakkainasettelujen ajan olevan ohitse - mantra, 
jota Niinistö on toistanut 1990-luvun lopulta lähtien. 

Vapaavuoren mukaan ”Suomi on jännittävä monipuolue-
järjestelmä, jossa ei ole vahvoja ideologisia raja-aitoja, ja jossa 
kaikki ovat käytännössä valmiita yhteistyöhön kenen tahansa 
kanssa”. Ei taida enää olla. Nyt on alkanut ideologian paluu 
takaisin politiikkaan ja ”Vapaavuori on vapaata riistaa”-jah-
tiviikot. 

Politiikka on palanut rytisten takaisin ideologialla kuorru-
tettuna keskuuteemme. Äänestäjille on tullut yhtäkkiä ilmas-
tomuutoksen ja viimeksi korona -epidemian takia suurempi 
tarve ja halu tietää, onko mikään totta siinä mitä meille väi-
tetään niin olevan ja vastaavatko suuret sanat tekoja? Ihmiset 
haluavat tietää tarkasti kenelle ääni menee ja miten sitä käyte-
tään. Jos ongelmat polarisoituvat tälle ”hyvis-pahis”- asteelle, 
on se sekä kokoomukselle että Vapaavuorelle paha paikka, sillä 
pelkkiä äänestystuloksia seuraamalla siitä, kenen puolella tai 
ketä vastaan he ovat toimineet, paljastaa paljon myös mistä 
heidän politiikassaan on lopulta kaikkien hämäävien sanojen 
keskellä kysymys ja mistä puute: kansalaisten tasavertaisuu-
desta ja yhteisestä edusta. 

Toveri P. Arhinmäki: Ota Caton Karthago-taktiikka 
käyttöösi ryhmäpuheenvuoroissasi ja kerro jokaisen puhee-
si lopussa yksi esimerkki missä kokoomus on toiminut epä-
demokraattisesti yleistä etua vastaan Vapaavuoren johdolla. 
Esimerkkejä pitäisi riittää rutkasti vielä ensi vuosisadallekin. 
Nyt ne pitää vain saada hyödylliseen käyttöön ja toimimaan 
itseään vastaan.
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Holomodor
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

”Epikurosta vaivasi kaiken ikää sairaalloisuus, mutta hän oppi 
sietämään sen hyvin urheasti. Hän se oli eikä joku stoalainen, 
joka ensimmäisenä väitti, että ihminen voi olla onnellinen 
piinapenkissä.”

- filosofi Bertrand Russell

Tällä viikolla Finnkinon elokuvateattereihin tuli ensi-iltaan 
omalaatuinen elokuva Mr Jones, Holodomorista eli Ukrainan 
nälänhädästä, joka todistaa traagisella tavalla oikeaksi monen 
geologin väittämän elämästä ”hyvin järjestettynä hiilen ke-
miana”. Se todistaa myös ikävällä tavalla valheen voimasta 
ja merkityksestä ihmisen maailmaa ohjatessa. Mr. Jones on 
kauhuseikkailu läpi vaietun kansanmurhan yhden aidon 
todistajan silmin kuvattuna, ja siksi todentuntuisuudessaan 
myös karmaisevan koskettava. Kulkiessaan maan läpi Mr. Jo-
nes kohtaa maata riivaavan nälänhädän kauhut. Kaikkialla 
on kuolleita ihmisiä sekä Neuvostoliiton salaisen palvelun 
miehiä, jotka väkivalloin estävät kansaa saamasta tietoa val-
litsevasta katastrofista. Ukrainan nälänhätä kuuluu samaan 
lajiin murhaajien vaikenemia tai kiistämiä kansamurhia, kuin 
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turkkilaisten valloittajien 1900-luvun alussa suorittama Ar-
meijan kansanmurha, sillä erotuksella, että Mr. Jones paljasti 
sen ja teki samalla paljastuksissaan suuren palveluksen ihmis-
kunnalle, herättäen sen harhakuvitelmistaan ihmisen onnesta 
ja hyvyydestä.

Maailman ensimmäisestä lehdestä, The Oxford Gazette 
vuonna 1655 alkanut ihmisten pään sekoittaminen pyörälle 
valtiollisia propagandatarkoituksia varten piilottaa vallan-
pitäjien todelliset aikeet, sai kliimaksinsa 1910 luvulla Yh-
dysvalloissa hallituksen ensimmäisessä modernissa propa-
gandakampanjassa, kun rauhaan sitoutuneet amerikkalaiset 
onnistuttiin lietsomaan puolessa vuodessa Greelin ryhmäksi 
kutsutun propagandakoneiston ansiosta hysteeriseksi ja sotaa 
lietsovaksi joukoksi presidentti Woodrow Wilsonin hallitus-
kaudella 1916. Komission työ oli suurmenestys ja se oli vasta 
alkusoittoa valtamedioiden ja liike-elämän hyvin alkaneelle 
yhteistyölle kansan mielten muokkaamisessa haluttuun suun-
taan tuloksellisesti ja nopeasti. Samoja tekniikoita käytettiin 
myöhemmin lietsomaan myös ”Punaista uhkaa” vastaan. Ky-
seessä oli ison mittaluokan valheet ja propaganda puolin ja 
toisin samasta päivästä lähtien, kun bolsevikit tekivät Pietaris-
sa lokakuussa 1918 vallankumouksensa. Myös käytetyt keinot 
olivat valtavia. Tehtailtiin esimerkiksi keskittyjä julmuuksia, 
joihin ”hunnit” olivat syyllistyneet. Heidän väitettiin mm. 
repineen belgialaisilta vauvoilta käsiä irti. Ne oli kuitenkin 
keksinyt Lontoossa brittien propagandaministeriö, jonka teh-
tävänä tuohon aikaan sen omien salaisten kaavailujen mukaan 
oli ”ohjailla maailman valtaväestön ajatuksia.”

Tällainen propaganda halusi ohjailla yhteisönsä älykkäim-
piä jäseniä Yhdysvalloissa, jotka sitten levittäisivät brittien ko-
koon keittämää propagandaa ja muuttaisivat rauhanomaisen 
maan mielialan sota-ajan hysteriaksi. Tässä on Mr Jones- elo-
kuvassakin kysymys. Muutamasta sanasta riippuu miljoonien 
henki. Korruptoitunut toimittaja ei ole sen kummempi tai 
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erilainen kuin korruptoitunut poliitikko tai muu ihminen, 
jotka kaikki joutuvat kärsimään vallanpitäjien väärien toi-
mien aiheuttamissa katastrofeissa, niin yksityisissä henkilö-
kohtaisissa kuin yhteisessä, ja koko maailmaa kohdanneissa 
suuronnettomuuksissa kuten sodissa. Elokuva hukkaa harmit-
tavasti alun puoli tuntia ”hollywoodmaiseen psykologisoin-
tiin” ja rakkausteeman kehittelyyn lässähtäen tavanomaiseksi 
MTV3-kamaksi. Mutta muuttuukin loppupuolella kiinnosta-
vaksi yhden miehen kokemaksi helvetiksi heti, kun Jones pää-
see irti vartijastaan seikkailemaan nälkään kuolevassa maassa, 
missä vilja viedään Moskovaan Stalinin käskystä ja myydään 
ulkomaille samaan aikaan, kun perheet kuolevat nälkään ja 
syövät viimeiseksi toivoikseen puiden kuoria tai pahimmassa 
tapauksessa kuolleita perheenjäseniään. 

On kai sanomattakin selvää, että elokuvan inhorealistiset 
kohtaukset ovat kuin pahimmillaan maailman ehkä epämiel-
lyttävimmistä Seitsemän elokuvasta (pääosassa Brad Pitt ja 
Morgan Freeman), ja saavat katsojan voimaan sielun syviä 
sopukoita myöten enemmän kuin pahoin, sillä koko Neu-
vostoliitto näyttää yhtä epämiellyttävältä ja sekavan epätoi-
voiselta, kuin persueuroedustaja Hakkaraisen naama maanan-
taiaamuna Brysselissä. Oikeusfilosofiasta kirjoittanut Hegel, 
joka piti lehden lukemista maallisena vastineena rukoukselle. 
olisi nimittänyt sitä todennäköisesti ”järjestetyksi anarkiak-
si”. Asetelma elokuvassa on herkullinen. Ihmisten toivo on 
kuollut ja kommunismi muuttunut tappavaksi haamuksi kuin 
Harry Potterin pahat ankeuttajat. Nationalismin aika on ohi. 
Se on ollut modernin tärkein kuvitteellinen yhteisö 30-lu-
vulle saakka. Mitä nyt olisi edessä? Elokuvassa kummittelee 
edessä väistämättä oleva II maailmansota. Maailmanpolitiikan 
sykkivä hermorata kulki silloin kirjaimellisesti Neuvostoliiton 
ja muun maailman välillä. 1920-luku oli ollut sotakommu-
nismin ja trotskilaista maailmanvallankumousta yrittäneen 
Kominternin irvokkaiden ulkomaanoperaatioiden aikaa, 
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joissa NL:n ulkomaanlähetystöistä maailmalla tuli vakoilun 
ja sabotaasin päämajoja, pyrkimyksellä jatkaa politiikalla an-
arkistien pomminheittoja ja läntisten maiden yhteiskuntien 
musertamista sisältäpäin sekaannuksen ja epäjärjestyksen kei-
noin ennen kuin maan työläiset tekisivät vallankaappauksen 
ja julistautuisivat neuvostotasavallaksi ja anoisivat Neuvosto-
liiton jäsenyyttä. 

Koko Neuvostoliitto näyttää elokuvassa kuolemansiniseltä 
ja sekavalta bordellilta tai dekadentilta oopiumluolalta, kuten 
Pulitzer-palkitun ja neuvostomyönteisen toimittajan Walter 
Durantyn perverssi kotitoimistokin, mikä symbolisoi asioiden 
ja maailman hullua epäjärjestystä; mikään ei ole nyt mitään 
muuta kuin tyhmää saivartelua täynnä: kun ajattelet, ajattelet 
jotakin, kun käytät nimeä, sen täytyy olla jonkin nimi, ja juuri 
siksi sekä ajatus että kieli vaativat objektinsa ulkopuolelleen. 
Neuvostoliitossa se ei vain ole sallittua ennen kuin se on mo-
neen kertaan tarkistettu ja putsattu mahdollisia vihollisuuksia 
tai vihamielistä sanomaa ajatellen. Samalla huomaamme, ettei 
kommunisteissa ei ole enää mitään Marxin tieteellistä särmää 
jäljellä. Ei edes tyhjää toistoa. Se on muuttunut jo päätä ki-
ristäväksi vanteeksi ja kidutuskammioksi Marxin itsensä len-
täessä ensimmäisessä kaarteessa ikkunasta ulos. Kommunistit 
ovat kuin romanttiset hupsut yrittäessään vakuuttaa ihmisiä, 
että uskominen asioihin, joita ei ole edes olemassa eikä siksi 
niitä näe, kannattaa silti. Ja yllättävää kyllä he onnistuvatkin 
siinä ehkä pienen pakon avittamana omia kansalaisiin kurit-
tamalla ja murhaamalla mutta eivät länsimaisia toimittajia, 
joilla on Ernest Hemmingwayn esimerkkiä noudattaen vain 
”pieniä myrskyjä vesilasissa” eli käyttäytymis- ja alkoholion-
gelmia mutta ei mitään vaikeuksia erottaa totuus valheesta 
ja kirjoittaa siitä. Länsimainen vasemmistokin näyttää neu-
vostoälymystöön verrattuna kuin antiikin joonialaisilta, jotka 
olivat taipumuksiltaan parhaasta päästä ja sekä tieteellisiä että 
skeptisiä, neuvostokommunistien muistuttaessa enemmänkin 
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Etelä-Italian ja Sisilian filosofeja, jotka olivat taipuvaisia mys-
tisismiin ja uskonnollisuuteen, varsinkin heti Leninin kuole-
man jälkeen vuonna 1924 kun marxilais-leniniläistä dogmia 
alettiin ”tieteellisesti konstruoida”. 

Elokuvan keskeinen sanoma on se, että julkisuus on aina 
kuviteltua, vaikka niin ei aina uskottaisi tai haluttaisi us-
koa, sillä julkisuuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin 
kiinnitämme huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden 
instituutioiksi. Julkisuus ja julkinen elämä ovat täynnä mie-
likuvia, symboleita, tarinoita ja teorioita, jotka kertovat keitä 
me olemme, mistä olemme tulleet, minne olemme matkalla, 
mikä meitä uhkaa sekä mikä meille on ja ei ole mahdollista. 
Taistelu mielistä julkisuudessa koveni heti I ms:n päättymi-
sen jälkeen modernismin alettua viimeistään vuonna 1923: 
mediat ärhäköityvät ja niitä luetaan kuin piru raamattua. 
Lenin tajusi kaukonäköisesti elokuvan vuosisadan propa-
gandavälineeksi. Goebbels kehitti propagandan sairaaseen 
hypnoottiseen loistoonsa palvelemaan johtajaa ja unelmaa 
tuhatvuotisesta yli-ihmisten germaani -valtakunnasta. Mr. 
Jones kertoo juuri tästä aikakaudesta ja sen manipuloidusta 
ja häilyvästä totuuskäsityksestä, eräänlaisesta kilpajuoksusta 
luulojen ja juorujen ajasta kohti tarkistettuja faktoja. Matka 
on pitkä mutta kannattava kuten tänään tiedämme. Samasta 
”kollektiivisesta vainoharhasta” kertoo myös Hercule Poirotin 
televisiojännäri ”Neljä suurta”. Mr. Jones on ajankuvana osuva 
ja tarkka.

Elokuvassa eletään aikaa, jolloin Neuvostoliitto on kuin 
ihmeenkaupalla selvinnyt lokakuun vallankumouksesta vuo-
desta 1918 30-luvulle itseään nipistäen ylipäätään epäuskoi-
sena siitä, että on selvinnyt kuin selvinnytkin ”jotenkuten” 
hengissä sisällissodasta ja lännen boikoteista, vaikkei kukaan 
tuntunut enää 20-luvun kovimpien taistelujen vuosina sii-
hen uskovan. Matkalla unelmasta on muodostunut tappava 
painajainen ja työläisten paratiisiksi mainostetusta maasta 
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yksi iso vankileiri, jossa kommunistit toimivat poliiseina ja 
heidän salainen poliisinsa (Felix Derzinskyn 1918 perustama 
TSEKA vuoteen 1922, sitten  GPU, OGPU vuoteen 1934 
saakka, jolloin se liitettiin Neuvostoliiton sisäasiankomissari-
aattiin NKVD, vuosina 1941-43 valtion turvallisuuselimet 
erotettiin omaksi komissariaatikseen, NKGB:ksi, josta muo-
dostetiin vuosiksi 1954-1991 pelätty tappokone nimeltään 
KGB). Neuvostoliitto ja kommunistit rakensivat tuottaakseen 
kansallisia ja itselleen turvallisia yhtenäisiä mielikuvayhteisöjä, 
jotka synnyttivät kokonaan uuden kuvitteellisen yhteisöllisyy-
den ja sen epäsikiönä NEUVOSTOKANSALAISEN: käsi-
tyksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta sekä kansalaisten sa-
mankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, jotka rakentuivat 
yhteisen neuvostomenneisyyden, kielen ja kulttuurin varaan. 

Tuosta ajasta myöhemmin kumpuavasta NEUVOS-
TOIHMISEN julmuudesta on järkyttävän tummanpuhuva 
esimerkki Gavril Trojepolsken ”Bim Mustakorvassa” saava 
tappava välinpitämättömyys. Kun kirjassa Bimin kiltti isän-
tä Ivan Ivanyts kohotti haulikkonsa ja Bim asettui hetkellä 
kuin käskystä maahan, Bimin silmistä peilautuu samalla koko 
”häiriintyneen makarenkolaisen (NL:n kasvatusideologi) neu-
vostoihmisen” suuri epätoivo, tuska ja kärsimys siinä kohtaan, 
missä ihmisyyden pitäisi alkaa ja koiruuden loppua. Lopul-
ta kirjassa sekä isäntä, että hänen koiransa kuolevat ikävissä 
olosuhteissa kenenkään välittämättä tai panematta tikkua ris-
tiin hyvän puolesta pahaa vastaan. Bim onkin luonteeltaan 
kärsimysallegoria neuvostokauhun synkkyyden perimmäi-
sestä lohduttomuudesta, kollektiivisesti kellon tarkkuudella 
pakotetusta luonnottomasta koneminästä, ja siitä yhteisestä, 
kammottavuuksien kyllästämästä pahasta olosta, josta Anas-
tas Mikojan piirsi piruja seinille ja painajaisuniin puhuessaan 
valtiollisen poliisin Tsekan 20-vuotisjuhlaistunnossa 1938 
Moskovan Bolsoi- teatterissa: ”Meidän maassamme jokainen 
työläinen on Tsekan palveluksessa.”
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Bimin murhaa lopulta kollektiivisena jätteenä neuvos-
toihmisessä elävä yli-ihannoitu kuva ”konekansalaisesta” 
pakkojärjestelmässä, missä ihminen valtiollistettiin ja valta 
epäinhimillistettiin, mikä sai miljoonat rääkätyt ja kidutetut 
ihmismielet pomppimaan epätoivoisina punaisen terrorin sy-
dämettömään tahtiin häpeällisesti hampaat suusta tipahdellen 
kuka missäkin asennossa tappaviksi muuttuneissa rotanlou-
kuissaan. Mieltä piinaava karmein esimerkki oli kuitenkin 
vasta 13-vuotias pikkupioneeri Pavlik, joka ilmiantoi oman 
isänsä siitä, että hän piilotti valtiolta viljaa omiin tarpeisiinsa 
nälänhädän keskellä. Vihastuneet sukulaiset tappoivat omin 
käsin julmasti isänsä ilmiantaneen pojan, mutta viranomaiset 
tekivät hänestä suuren kansallisen neuvostomarttyyrin, jolle 
pystytettiin patsaita ja tehtiin puistoja, ja jonka kaunisteltua 
kiiltokuvatarinaa kerrottiin ihailevaan sävyyn kaikille kir-
kasotsaisille ja punaposkisille neuvostopioneereille opiksi ja 
ojennukseksi, koska Pavlik oli asettanut oikeaoppisesti valtion 
edun oman etunsa edelle, ihan kuten kaikkien oikeiden neu-
vostoihmisten tuli kommunistien mielestä silloin tehdäkin. 
Bimille ei ole pystytetty patsasta, ettei hänelle kävisi samalla 
tavalla kuin Pavlikin patsaita tehtailevalle kuvanveistäjälle, 
jonka surmasi yksi alas romahtanut Pavlik-patsas.

NL oli jo 1920-luvun lopulla se rampa ja jäykkä byro-
kraattikoneisto maassa, missä mikään ei toiminut, ja minkä 
maailma oppi tuntemaan viimeistään Breznevin pysähtynei-
syyden aikana; Neuvostoliitosta oli hävinnyt samoin, kuin 
koko kommunistisesta kokeilustakin, se vähäinen optimismi, 
mikä oli sitä kannatellut erityisesti Yhdysvalloissa, josta työ-
läisiä värvättiin valheellisin lupauksin Karjalaan kolhooseihin 
(suomalaisten vastaavista kokemuksista on Antti Tuurin IKI-
TIE-romaani, josta olen nähnyt vain sen hienon filmatisoin-
nin). Palataanpa takaisin samoihin aikoihin Neuvostoliittoon 
ja Ukrainaan. Neuvostoliitto myi vilja-aitastaan Ukrainasta 
keltaista kultaa ulkomaille saadakseen kovaa valuuttaa ostaa 
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koneita ja aseita samaan aikaan, kun ukrainalaisilla ei ollut 
mitään muuta syötävää kuin toisensa ja ympärillään oleva 
luonto. NL:n omien alusmaiden kuppaamispolitiikka alkoi 
Ukrainaista, ja tuli myöhemmin tutuksi sekä Tsekkoslovakias-
sa että DDR:ssä 40- ja 50-luvuilla aiheuttaen jännitteitä mai-
den välisiin suhteisiin. Rosvouksen yhteydessä alettiin puhua 
termillä ”nurinkurinen finanssipolitiikka”, mikä aiheutti Ju-
goslavian irtautumisen vuonna 1948 Neuvostoliiton otteesta, 
ensin Kominformista, ja sitten lopulta Varsovan liitosta, ja oli 
Ukrainan nälänhädän lisäksi juuri niitä ”viimeisiä nauloja ark-
kuun”, jotka käänsivät monen salonkisosialistin ja idealistin 
pragmaatikoksi läntisen intelligentsian keskuudessa.

Max Hastings, joka on kirjoittanut kirjan ”Sotavuodet 
1940-1945” kiinnittää huomion kirjassaan Churchillista sii-
hen tärkeään huomioon, että hyvin harvat historioitsijat olivat 
huomioineet sen ikävän tosiseikan, että Stalin tiesi jo valmiiksi 
kaiken, mitä Churchill pelkäsi kertoa hänelle nimenomaan 
siksi, että Neuvostoliitto oli onnistunut ujuttamaan maahan 
vakoojaverkon, joka haki vertaistaan maailmanhistoriassa. 
Whitehallissa oli kommunistimielisiä henkilöitä monissa 
tehtävissä. Heistä huomattavampiin kuului lordi Hankeyn 
yksityissihteeri John Caincross. Caincrossilla oli pääsy sotaka-
binetin papereihin aina vuoteen 1942 saakka, jolloin Hankey 
erotettiin ja Caincross siirrettiin Bletchley Parkiin (onko tuttu 
nimi? Telkusta tuli samanniminen sarja, missä kerrottiin sen 
olleen brittien salaisen sotilastiedustelun sota-ajan tärkein her-
mokeskus). Gambridgen viisikkona tunnetut Anthony Blunt 
palveli MI5:ssä, ja Guy Burgess sekä Kim Philby työskenteli-
vät salaisessa palvelussa SIS:ssä. Donald Mclean pääsi käsiksi 
ulkoministeriön keskeiseen aineistoon, erityisesti atomipom-
mitutkimuksen asiakirjoihin. Kaikki tämä kiitos ”hyödyllisten 
idioottien”. Elokuvaa katsoessa tietää kyseessä olleen elokuvaa 
korkeammat panokset. Briteissä oli vahva työväenluokka ja 
sodan aikaan Clement Attlee, sodanjälkeisen työväenpuolu-
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een pääministeri, oli mukana hallituksessa. 
Kommunismin maine alkoi rapautua työläisten ihanne-

valtiona paljastusten myötä pala palalta Isossa-Britanniassa ja 
Yhdysvalloissa. Epäilyjä oli toki ollut aiemminkin. Elokuvan 
kuva neuvostokommunismista on ankea ja lohduton: Neu-
vostoliitossa talous ei toiminut monien kokeilujen ja uudis-
tusten jälkeenkään. Ei toiminut koskaan mutta erityisesti 
1930 Ukrainan tuhottu viljasato sai kauaskantoiset toimet 
elintarvikepulan muuttuessa loppuvuodesta 1931 koko maata 
vaivaavaksi nälänhädäksi. Simon Sebag Montefiore kirjoittaa 
kirjassaan ”Stalin - punaisen tsaarin hovissa” (WSOY 2004), 
että jos Stalinia ja hänen oligarkkejaan tarkasteltaisiin luon-
teenomaisessa bolsevistisessa konteksissaan sotilas -uskonnol-
lisen ”miekankantajien ritarikunnan” jäseninä (Stalin oli itse 
niin väittänyt Berijalle) se selittäisi paljon sitä, mitä oli muu-
ten vaikea normaalioloissa käsittää, kuten bolsevikkien ja Sta-
linin riippuvuutta käyttää tappamista poliittisena välineenä. 
Ukrainan kansanmurha kuuluu lajissaan tähän ikävään mutta 
bolsevisteille ominaiseen sarjaan ”kansanmurha osana poliit-
tista kasvatusta matkalla kohti leniniläistä uutta ihmistä”. 

Miksi elokuva tulee vasta nyt? Hyvä kysymys. Onneksi 
tuli edes nyt. Se on kamalaa katseltavaa ja herättää paljon 
kysymyksiä, joihin ei ole helppoja vastauksia, kuten valheen ja 
vallan välisen syvän, tuloksellisen ja pitkän liiton oveluudesta 
ja voimasta. Puheet Ukrainan katastrofista alkavat Neuvos-
toliiton sisällä vuonna 1930. Maailma ei ollut silloin vielä 
joka hetki tavattavissa vaan eli pimennossa. Nykyisenkaltaiset 
tiedusteluelimet olivat venäläisten (ja nekin alun perin maail-
manvallankumousta edistämään rakennettu välttämätön apu) 
monopoli. KGB:n edeltäjät olivat alansa parhaita murhaajia, 
vakoojia ja soluttautujia. Anastas Mikojan kirjoitti politby-
roolle, että ”Ukrainassa oli tuhottu viime vuona sato, hyvin 
vaarallinen juttu”. Tätä kirjoittaessaan Anastas Mikojan tiesi 
pommin räjähtäneen jo, ja ettei asialle ollut muuta tehtävissä 
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kuin eristää Ukraina ulkomaisilta toimittajilta, ettei asia olisi 
paljastunut koko maailmalle, miten miljoonia kuoli tienvar-
siin ja eloonjääneet söivät koria, hevosia, mätiä perunoita, 
puiden kaarnaa ja mitä vain onnistuivat löytämään. Monte-
fiore kirjoittaa tästä Stalin-kirjassaan:

”Kun eräs amerikkalainen radikaali vieraili kesällä Uk-
rainan silloisen pääkaupungin Harkovan lähellä sijaitsevassa 
kylässä, hän löysi kaikki sen asukkaat kuolleina lukuun ot-
tamatta yhtä mielisairaalan naista. Rotat juhlivat mökeissä, 
jotka olivat muuttuneet ruumishuoneiksi.”

Tuo amerikkalainen radikaali oli elokuvan Mr. Jones, sillä 
elokuva perustuu tosiasioihin. Mr. Jones paljasti ensimmäi-
senä maailmalle Stalinin kansamurhan Ukrainassa. Stalin ja 
Molotov olivat eivät antaneet periksi politbyroossa ajamille 
päätöksilleen. He olivat tiukkoja ilmoittaessaan 6.kesäkuuta 
1932, että ”viljantoimituksissa ei sallita minkäänlaisia poik-
keuksia, sen paremmin viljan määrän kuin aikatauluun liitty-
viä”. Stalin jopa ärsyyntyi ukrainalaisten hätähuudoista ja sa-
noi Ukrainalle annetun paljon enemmän kuin se tarvitsi. Kun 
eräs korkea kommunisti valitti Ukrainan tilanteesta Stalinille, 
Stalin vastasi, että mies voi liittyä kirjailijaliiton jäseneksi, jot-
ta voi jatkaa sepostuksiaan hölmöläisten luettavaksi samaan 
aikaan, kun Kiovaan saapui koko ajan kaikkialta Ukrainasta 
lisää junia, jotka oli lastattu täyteen nälkään nääntyneiden 
ihmisten ruumiita; tässä absurdissa nälänhädässä, joka oli ai-
heutunut vain sen takia että rahat tarvittiin rautasulattojen 
ja traktorien valmistamisen, kuoli neljä tai viisi - ehkä jopa 
kymmenen miljoonaa ukrainalaista

Nälänhädästä tekee vieläkin irvokkaamman se, että kor-
keat puoluejohtajat tiesivät tarkkaan mitä Ukrainassa tapah-
tui. Montefioren mukaan kirjeet paljastivat heidän nähneen 
hirvittäviä asioita loistojuniensa ikkunoista. Presidentti, nai-
siinmenevä pappa- Kalin, haukkui poliittisiksi huijareiksi ne, 
jotka anelivat apua nälkään kuoleville ukrainalaisille: ”Vain 
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viheliäiset, hajoavat luokat voivat tuottaa noin kyynisiä ai-
neksia.” Montefiore kertoo lisää kauhuesimerkkejä kommu-
nistiylimystön vähättelevistä reaktioista ja välinpitämättömyy-
destä. Heille oli sama, kuka kuoli missä ja minkä takia - sehän 
oli tärkeä osa heidän politiikkansa keinovalikoimaa ollut siitä 
lähtien kun kansalaissodassa oli pantu seinää vasten ja ammut-
tu 26 komissaaria, sillä Leninin mielestä vallankumous ilman 
teloituskomppanioita oli turha. 

Elokuva kertoo myös toisen tärkeän syyn sille, miksi Uk-
rainan nälänhätä piti visusti salata. Neuvostoliitto kävi kulis-
seissa neuvotteluja Yhdysvaltojen Neuvostoliiton tunnusta-
misesta - asia joka oli odottanut lokakuusta 1918 lähtien ja 
mikä oli kaikkien muiden länsisuhteiden sekä kaupankäynnin 
tiellä - jonka se saikin ja kauppasaarto purettiin. Ensimmäistä 
kertaa maailman silmissä nähtiin Ukrainan nälänhätää kä-
sittelevissä jutuissa, mitä mystinen puoluekantaisuus -käsite 
oikeasti tarkoitti bolsevikeille. Siitä tuli synonyymi rautaisesta 
kurista ja ylempien käskyjen noudattamisesta ilman epäilyä, 
kuin sokea eläin matkalla teurastettavaksi. Mutta elokuvassa 
on kysymys myös jostain muusta tärkeämmästä. Siitä miten 
vallan välikappaleena oleva sosiaalinen mielikuvitus pannaan 
vallanpitäjien toimesta medioiden suosiollisella avustuksella 
liikkeelle maksajan tahtipuikon säestyksellä niin, ettei sen ta-
kana piilossa olevista ruumiskasoista leviä epäilijöiden neniin 
mädän hajua.

Benedict Andersson aloitti keskustelun sosiaalisesta mieli-
kuvituksesta parikymmentä vuotta sitten kirjallaan Imagined 
Communities (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt, 2007). 
Hän ensimmäisenä tutki tarkasti tätä medioiden ja vallan epä-
pyhää liittoa sekä sen pohjalla ollutta 1800-luvun nationalis-
mia. Tämän agendan mukaan sanomalehdet tuottivat saman-
laisia kansallisia mielikuvayhteisöjä, jotka tuottivat kokonaan 
uuden kuvitteellisen yhteisöllisyyden: käsityksen yhteisestä 
elämästä ja kohtalosta sekä kansalaisten samankaltaisuudes-
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ta ja yhteenkuuluvuudesta, jotka rakentuivat yhteisen men-
neisyyden, kielen ja kulttuurin varaan, kuin mitä neuvosto-
kommunistit olivat rakentaneet jo samaan muottiin valetusta 
maastaan Leninin kuoleman jälkeen vuodesta 1924. Charles 
Taylorin mukaan sosiaalinen mielikuvitus käsitti kaikki ne 
tavat, joilla ihmiset kuvittelivat sosiaalista elämäänsä; yhteis-
kunnassa oli olemassa sosiaalinen mielikuvitus, jossa ihmiset 
kuvittelivat ympäristöään ja antoivat sille merkityksiä. Nämä 
käsitykset liikkuvat mielikuvina, tarinoina ja legendoina. 

Tämä on mielenkiintoien kohta elokuvasta Mr. Jones. 
Koko elokuva parodioi sen ajan sinisilmäistä sosiaalista ja 
ideologia -riippuvaista mielikuvitusta (eli manipuloitua). Tay-
lor oletti myös, että sosiaalinen mielikuvitus oli jotakin, joka 
jaetaan yhteiskunnassa niin, että laajat ihmisjoukot uskovat 
siihen. Siksi sosiaalinen mielikuvitus hänen mielestään toi yh-
teiskuntaan vakautta ja toimintakykyä: se teki mahdolliseksi 
yhteiset toimintatavat ja oikeutti yhteiskunnan toiminnan. 
Kyseessä oli siis hyvin voimakas propagandaväline, jota valta-
mediat pitävät hallussaan. Taylorin mukaan ihmiset valitsevat 
omien mieltymystensä mukaan moraalin, jota he noudattavat 
asiassa kuin asiassa. Identiteetti oli hänelle kysymyksiä ”keitä 
me olemme ja mistä me olemme kotoisin”. Sellaisenaan iden-
titeetti antoi Taylorille myös taustan, jota vastaan tarkasteltui-
na mieltymyksemme, toiveemme ja pyrkimyksemme olivat 
ymmärrettävissä. Siksi hän tarjosi dialogisuutta identiteetin 
yhdeksi tärkeimmistä perusperiaatteista. ”Meistä tulee toimi-
via ihmisiä, kykeneviä ymmärtämään itseämme ja siten mää-
rittelemään identiteettiämme, kun opimme ihmisen rikkaat 
ilmaisukielet”, hän ajatteli.

Miksi NEUVOSTOIHMINEN hävisi niin nopeasti, sa-
maan aikaan 1991-1992 jopa käsitteenäkin, kuin itse vihattu 
NEUVOSTOVALTIOKIN? Koska tämä Taylorin tarkoitta-
ma dialogisuus puuttui kansan ja sitä rautaisesti hallinneen 
eliitin väliltä. Ideologiaa ei ollut eikä se miksi sitä väitettiin 
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ollut totta. Oli vain asemien väärinkäyttöä ja valheita. NEU-
VOSTOIHMINEN oli hyvän ja vapaan länsimaisen ihmisen 
aasialainen, synkkä ja kalmanhajuinen irvikuva; käytännössä 
moraali oli mätä ja elääkseen ihmisen piti huijata, valehdella ja 
keksiä keinot, millä tehdä sitä suuremmassa mittakaavassa sa-
moin virallisen totuuden vaatimusten mukaan. Siinä mielessä 
oli kuvaava, että Neuvostoliiton päälehden nimi oli ”PRAV-
DA - TOTUUS”. Mr. Jones-elokuva muistuttaa, että kysymys 
valtamedioista on aina kysymys myös vallasta ja mielistä sekä 
identiteetin ja kielen propagandasta, joka on joko näkyvää tai 
näkymätöntä. Asiaa voi tarkastella myös läpi Nietzschen ja 
Foucaultin edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki neu-
vostokommunismin eettiset arvot valtavaateiksi, ja tulkitsee 
kaiken eettisen argumentoinnin poliittiseksi manipuloinniksi. 

1918 propaganda syntyi Neuvostoliitossa, jonka johtaja 
Lenin näki ihan oikein elokuvan propagandistin silmin ”vuo-
sisatansa tärkeimpänä vaikuttamiskanavana. Taustalla vaikutti 
vainoharhaisuus ja sen symbolina Leninin haamu. Sivisty-
neenä ihmisenä Lenin tiesi, etteivät kreikkalaiset harrastaneet 
kohtuutta missään, eivät sen enempää teorioissaan kuin käy-
tännössäkään. Sitä paitsi Herakleitos väitti kaiken muuttu-
van. Leninistä elämänkerran kirjoittanut Robert Service sanoi 
Leninin luonteessa olleen jotain pielessä, jopa pahanilkisyyt-
tä. Lenin oli hänestä kävelevä aikapommi. Intellektuaaliset 
vaikutteet ajoivat häntä vallankumoukseen, mutta sisäinen 
raivo lietsoi prosessia. Lenin kuului yläluokkaan samoin kuin 
Ruotsin murhattu ex-pääministeri Olof Palme, joka idealisoi 
työväenluokan ja erityisesti sen raskainta työtä tekevät me-
tallimiehet (Palme on kai tyytyväinen haudassaan siksi, että 
Ruotsia johtaa nyt entinen metallimies ja Ruotsin metallilii-
ton puheenjohtaja Stefan Löfven). Tuhoamisen intohimo eli 
Leninissä väkevämpänä kuin rakkaus proletariaattia kohtaan. 
Ukrainalaiset joutuivat tämän asenteen uhreiksi. Turkkilai-
siin verrattuna Ukrainan kansan nälkämurha paljastui kui-
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tenkin sinnikkään toimittajan, Mr. Jonesin ansiosta. Elokuva 
on tänään polarisoituneen ja ohi toistensa naama punaisena 
huutavien suurvaltojen aggressiivisen demagogian takia yhä 
pelottavan ajankohtainen, kuvaten myös medioiden mahtia 
siitä, mitä valheen levittämiseen ja totuuden piilotteluun pro-
pagandamielessä tulee. 

Elokuva kuvaa myös Neuvostoliiton hyväksi tehneiden ns. 
”hyödyllisten idioottien (termi oli Leninin itsensä keksimä, ja 
sitä alettiin käyttää amerikkalaisessa oikeistopropagandassa Ei-
senhowerin aikaan niistä älymystön jäsenistä, jotka uskossaan 
hyvään antautuivat auttaessaan kommunismia tietämättään 
sen propagandan välikappaleiksi) merkitystä onnistuneen val-
heen levittäjinä. Elokuvan Pulitzer-palkittu ”hyödyllinen idi-
ootti” toimittaja, on paha ja syvästi korruptoitunut mutta niin 
oli aikakin ja itse Stalinin sanottiin olevan maan yhdeksi van-
kileiriksi muuttanut kummitusmainen poliittinen perversio. 
Yksi kuuluisimmista hyödyllisistä idiooteista oli filosofi Bert-
rand Russell matkusti vuonna 1920 Moskovaan tapaamaan 
Leniniä. Tapaamisen jälkeen hän kirjoitti, että 1900-luku 
tulee jäämään historiaan Leninin ja Einsteinin vuosisatana. 
Hurmaantuneen Russellin mukaan Venäjän vallankumous oli 
yksi suurimmista tapahtumista maailmanhistoriassa. Russellin 
mielestä se ohitti merkitykseltään jopa Ranskan vallankumo-
uksen, sillä hänestä Venäjän vallankumouksen sankarillisuus 
sytytti silloin toivon valtavan laajan ihmisjoukon sydämissä. 
Jälkikäteen tiedämme, että asia oli päinvastoin. Mutta me-
diat hehkuttivat vallankumouksen voittoa ylitsepursuavasti 
ja etenkin silminnäkijänä itse Lokakuun Vallankumouksessa 
häärineen englantilaistoimittaja John Reedin aiheesta kir-
joittama maailmanlaajuinen menestysteos ”Kymmen päivää, 
jotka järisyttivät maailmaa”, josta kuvattiin Warren Bettyn 
tähdittämänä Helsingissä elokuva 80-luvulla nimellä ”THE 
REDS”. 

Kun katsoo verraten toisiinsa elokuva THE REDS ja Mr. 
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Jones on kuin niiden välillä olisi enemmän kuin yksi ison 
valheen ja ymmärryksen mentävä musta aukko. Tuntuu kuin 
katsoisi valhetta romantikon silmin hyväksyvästi ja sen haitto-
ja vähätellen, kun katsoo THE REDIÄ. Kun taas katsoo Mr. 
Jonesia, tulee mieleen Georg Orwellin profeetallinen romaa-
ni 1984, jonka syntyhistoriaa elokuvassa käydään läpi. Aika 
on muuttunut. Parmenides väitti Herakleitosta vastaan, ettei 
mikään muutu. Sitä bolsevikit eivät tienneet tai uskoneet. He 
luulivat olevan mahdollista luoda uusi ”leniniläinen ihminen”. 
Mikä se olisi? Juuri se kiinnosti maailman älykköjä. Millainen 
kokeilu olisikaan demokraattisten työläisten, jossa ihmisen 
ainakin väitettiin olevan kaiken keskustassa Protagoraan väit-
tämän tavoin? Ihmiset olivat juopuneet vapaudesta ja kylläs-
tyneet sotiviin hallitsijoihinsa. Mutta ”uusi” leniniläinen uusi 
ihminen ei ollut, sillä Lenin ylisti Ranskan vallankumouksen 
terroria eikä nähnyt ihmisellä juuri muuta kuin välineellistä 
arvoa; Leninistä bolsevismi oli ainutkertainen ”uskonto” ja 
yhteiskuntajärjestelmä, joka perustui verenvuodatukseen.

Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi 1900-lu-
vun ehkä merkittävän filosofi, Ludvig Wittgenstein, kiinnos-
tui tästä yhteiskunnallisesta kokeilusta ja matkusti Neuvos-
to-Venäjälle keskustelemaan sikäläisten filosofien kanssa. Sen 
jälkeen hän halusi muuttaa kokonaan Neuvosto-Venäjälle, 
valmisti sitä varten passin ja viisumin kuntoon, mutta Lenin 
oli jo kuollut, ja Stalin ottanut vallan eikä Wittgensteinia enää 
kiinnostanut lähteä Stalinin ajan Neuvostoliittoon. Tieteiskir-
jailija Herbert Wells ihmetteli ”Kremlin pienen haaveilijan” 
kykyä nähdä tulevaisuuteen: Venäjästä tulisi sosialistinen teol-
listunut suurvalta, mistä lähetetään ihmisiä avaruuteen. Lu-
kutaidottomuus poistetaan ja koko maa sähköistetään. Mutta 
fantasiakirjailija Wellsin mielestä tämänkaltaisiin saavutuksiin 
tarvittaisiin takapajuisella Venäjällä vähintään kuitenkin tuhat 
vuotta.

Kun elokuvaa Mr. Jones ja maailmanhistoriaa katsoo 
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taaksepäin, joutuu kysymään: Mitä kaikkea joudummekaan 
kärsimään? Mitä järkeä tässä kaikessa järjettömyydessä oikein 
on? Nyt kun tiedämme ettei jumalaa ole olemassa, emmekä 
pelkää sitä eikä se kosta ja vaani jokaista liikettämme, voimme 
aiheellisesti kysyä: miksi meidät heitetään maailmaan, missä ei 
ole mitään mieltä elämään sattumanvaraisten oikullisuuksien 
keskelle turhaa elämää? Suurin osa kärsimyksistä on nykytie-
tämyksen valossa turhaa ja siltä olisi ehkä vältytty, jos joku 
olisi osannut jonkun homman paremmin, tiedonkulku olisi 
pelannut tai vallasta taistelevat osapuolet eivät olisi käyttäneet 
syntynyttä onnettomuutta hyväkseen katkerassa taistelussa 
toisiaan vastaan viattomien sivullisten maksaessa hengellään 
koko lystin. Miksi meitä sitten kidutetaan, kiusataan ja ku-
setetaan vauvasta vaariin? Siinäpä se. Yhden onnettomuus on 
toisen onni ja onnettomuudet ovat maailman parasta bisnestä. 
Ehkä siksi, sillä bisnes se maailmaa pyörittää.

Huomaa ettei Aristoteles kuulunut bolsevikkien luet-
taviin kirjalistoihin (joka oli hyvin ohut ja koostui lähinnä 
dialektisen materialismin oppikirjoista sekä Leninin ja Stali-
nin kootuista teoksista). Aristoteles sanoi ”Politiikka”-kirjan-
sa VII-luvussa, pohtiessaan kansalaisten määrää ja ihmisen 
onnellisuutta, joka ei ole vain yhden ihmisen vaan samalla 
myös koko yhteiskunnan onnellisuutta, se että hänestä valtion 
tehtäviin kuuluivat olennaisesti kansalaisten kasvattaminen 
hyvään elämään ja hyvän elämän ulkoisten edellytysten tuot-
tamiseen ja jakamiseen osallistuminen. Aristoteles asetti kui-
tenkin tälle tärkeän ehdon, koska hänestä hyveestä poikkeava 
ei voi jälkikäteen korjata niin paljoa virheitään:

”Eriarvoisuus tasa-arvoista kohtaan ja erilaisuus saman-
laista kohtaan on luonnonvastaista, eikä mikään luonnonvas-
tainen ole hyvä. Siksi vain silloin kun joku on ylivoimainen 
hyveessä ja kyvyssä tehdä parhaita tekoja, on hyvä seurata tätä 
henkilöä ja oikein totellakin häntä. Hyve ei kuitenkaan yksin 
riitä, vaan tarvitaan myös kykyä toteuttaa se käytännössä.”
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O`GAY
Teksti:

Kriitikko Eero K.V. Suosa

”Siinä se, Haraldin kattava esitys aiheesta, niin rehellinen 
ja oivaltava, ettei sellaista liene suomeksi juuri kirjoitettu. 
Krister Kilhman kyllä kirjoitti aiheesta etevästi kirjoissaan ja 
muisteloissaan. Tom of Finland piirsi ajatuksensa paperille, 
mutta Harald kertoo kaiken, myös monissa kaunokirjallisissa 
teoksissaan. Kiinnostavaa on tuo nuorten ja lastenkin välinen 
kiima, jota Harald kutsuu vapaaksi ja leikilliseksi, siis viat-
tomaksi. Lapsi on kuin onkin seksuaalinen olento, mutta ei 
autenttisesti ja itsenäisesti, vaan potentiaalisesti eli mahdolli-
sesti silloin, kun olot herättävät uinuvat vietit. Harald tekee 
kyllä aivan selväksi, että vietti oli ja kiimaakin, mutta tuskin 
himoa aikuiseen tapaan. Kun hän puhuu himosta, kuvaan 
tulevat aikuiset miehet, pedofiilit, jotka olivat enemmän tai 
vähemmän saalistajia yhteiskunnallisesta asemastaan riippu-
matta. Varakkailla on varaa maksaa, köyhemmät iskevät muita 
houkuttimia käyttäen. He himoitsevat, viaton ei himoitse, 
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vaikka vietti olisi kovakin ja toiminta varsin villiä. Haraldin 
kertomusta voisi verrata myös Willian Goldingin kirjaan Kär-
pästen herra (1954), jossa esipuberteettiset pojat yrittävät elää 
yhdessä autiolla etelämeren saarella. Ei onnistu vaan väkivalta 
nousee pintaan ja katastrofi uhkaa ennen kuin aikuiset enkelit 
heidät pelastavat. Haraldin kuvaama yhteisö taas pysyy kasas-
sa oman erityisen dynamiikkansa varassa.”

- Profesori Timo Airaksinen tulevassa ”Himon ilo - ajatuk-
sia seksistä ja seksuaalisuudesta” (Bazar 2021). ”-kirjassaan.

Parahin lukija seuraavassa pääset lukemaan kehua ja suitsu-
tusta, joka on tässä tapauksessa erittäin, erittäin oikeutettua. 
Kerron sinulle aluksi, miten päädyin nyt käsillä olevan teok-
sen pariin. Queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausen 
ei jätä ketään kylmäksi. Näin uskallan väittää, vaikka totean 
jo heti alussa, etten ole mikään puolueeton kriitikko ja neut-
raalien arvo -arvostelmien esittäjä milloinkaan kirjoittaessani 
kritiikkejä, enkä etenkään tässä tapauksessa.

Yleensä näin todetaan, kun luvassa on armotonta kritiik-
kiä kohteena olevasta teoksesta. Mutta tällä kertaa, parahin 
lukija, tilanne on aivan päinvastainen: allekirjoittanut on aina 
pitänyt Olausenin kirjoista, aina siitä asti, kun lähdin tutustu-
maan hänen ihmeelliseen kirjalliseen makroversumiinsa luet-
tuani hänen teoksensa Egyptin Prinssi ja muita homonovelleja 
(2012) ensimmäisen kerran.

Muistan, miten tartuin tähän teokseen turkulaisessa nyt-
temmin lopettaneessa kirjakaupassa vuosia sitten ja takakan-
nen luettuani ajattelin: ”Tämähän lupaa hyvää”. Selailin vielä 
muutaman ensimmäisen sivun, ja tein ostopäätöksen varsin 
nopeasti. Harkintaa ei tarvittu tuon pidempää, koska vainuni 
kertoi, että käsissä on jotain aivan ainutlaatuista, sellaista mitä 
ei Suomalaisesta kirjakaupasta löydä tai minkä arvosteluihin 
ei törmää missä tahansa maakuntalehdessä.

Kotiin saavuttuani keitin itselleni vahvaa savunhajuista 
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lapsang souchong teetä ja pistin Chopinia soimaan, minkä 
jälkeen tartuin kirjaan. Kello oli hieman yli 15 iltapäivällä, ja 
seuraavan kerran nostaessani katseeni kirjasta kelloa vilkaisten 
oli puoliyö; toisin sanoen, koko ilta oli humahtanut kirjan 
parissa. Tämän massiivisen pehmeäkantisen järkäleen lukemi-
sen jälkeen olin suorastaan hengästynyt. Teoksen sivuilla olin 
kohdannut niin Tom of Finlandin kuin Hirveän Hospodarin 
ja valtavan joukon muita hahmoja niin vihan, rakkauden kuin 
raivon tunnelmissa.

Teos teki lisäksi sen, missä harva onnistuu: pehmeäkanti-
nen tiiliskivi oli lisäksi onnistunut olemaan loistavan piste-
liästä homokulttuurin älyllis -esteettistä kritiikkiä ilman, että 
tämä kritiikki olisi synnyttänyt päälleliimatun vaikutelman. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että samaa yhteiskuntakritiikin 
muotoa ovat yrittäneet niin William Faulkner Syvän Etelän 
kuvauksissaan, kuin Mario Vargas Llosa kuvatessaan Latina-
laisen Amerikan yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Kirjoitan 
auki myös edellisen virkkeen kätketyn vihjauksen: Olausen 
onnistuu sisällyttämään yhteiskuntakritiikissään, missä taas 
Faulkner ja Vargas Llosa eivät onnistuneet hyvistä yrityksistä 
huolimatta.

Egyptin prinssin luettuani, mielessäni pyöri joukko kysy-
myksiä: Miksi en ollut aiemmin kuullut Olausenista? Mistä 
tämä mies tulee tarinoineen, jotka ovat täynnä niin hienoja 
sofistikoituneita yksityiskohtia (Olausenin teosten kohdalla et 
voi välttyä viittauksilta filosofian historian merkkihenkilöihin 
ja näiden opetuksiin) kuin myös raakaa elinvoimaa (et voi 
myöskään välttyä Olausenin teosten kohdalla hyvin kuvatuilta 
ja ronskeilta seksikohtauksilta).

Tuosta pitäen olen seurannut Olausenin kirjoittelua suu-
rella mielenkiinnolla. Olausen taitaa ammattitoimittajana 
monet erilaiset tekstilajit tehtyään pitkän ja mittavan uran 
toimittajana ja tekstien parissa. Hän on valtaisan tuottelias ja 
laadukas kirjailija: tänä vuonna hän on kirjoittanut jo tämän 
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kirjan lisäksi Norjalaisesseet, Querelle-skandaalista Jokes-apu-
rahalla reportaasin sekä yhdessä minun ja professori Timo 
Airaksisen kanssa Digivallila.com - sata ekaa tarinaa-kirjan. 
Lisäksi hän valokuvaa ja on tehnyt tänä vuonna mustavalko-
kuvakirjat Turusta ja Mikkelistä.

Olausen kirjoittaa niin kritiikkejä, uutisia kuin artikkelei-
ta. Vaikka hänen repertoaarinsa on erittäin laaja, löytyy jo-
kaisesta hänen tekstistään määrätty ”olausenmaisuus”, ja kun 
tämän uniikin kosketuksen oppii tunnistamaan, niin mikään 
Olausenin kirjoittama ei jää lukijalle enää vieraaksi.

Vuosien varrella olen toisinaan unohtanut Olausenin teks-
tit, mutta kuitenkin päätynyt niiden pariin yhä uudestaan ja 
uudestaan. Aina kun olen päätynyt Olausenin tekstien äärelle 
on mieleni vallannut lämmin tunne, kuin kohtaisi vanhan 
ystävänsä vuosien jälkeen: kas, taas olen tuon suomalaisen 
kirjallisuuden jalon, älyllisen riiviön äärellä.

Kun nyt katson vuosia taaksepäin, tuntuu siltä, että vaikka 
aika on kulunut, niin tästä huolimatta näen astumiseni Olau-
senin maailmaan äärimmäisen kirkkaana, aivan kuin kaikki 
aika tämän hetken ja Egyptin prinssin välillä olisi pudonnut 
menneisyyteen suuntautuvan katseeni tieltä kuin vaahteran 
lehdet syksyllä.

Nyt, parahin lukija, O´Gay: III queernovellikokoelmassa 
olet saman hetken äärellä kuin minä vuosia sitten: edessäsi on 
astuminen Olausenin ihmeelliseen maailmaan, joka on risti-
riitoja täynnä: Olausenin tarinoissa ei mikään ole mahdoton-
ta, mutta samaan aikaan Olausenin henkilöhahmot törmäävät 
jatkuvasti oman elämänsä rajallisuuteen.

Tämä teos koostuu 13 novellista, joissa Olausen kirjoittaa 
hyvin tuntemastaan homoseksuaalien maailman arkisista il-
miöistä, vihasta, rakkaudesta ja surusta, mutta kuitenkin arjen 
ylittävällä tavalla. Tätä epiikan alalajin harvinaista taitoa eivät 
kaikki kirjailijat todellakaan osaa, siis sitä, että äärimmäisen 
arkisista asioista, kuten juhannuksen vietosta Savossa tai ra-
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kastajan tapaamisen odottamisesta kerrotaan siten, että tunnet 
lukevasi jotain äärimmäisen eeppistä. Eli toisin sanoen, Olau-
sen osaa nostaa arjen sen itsensä yläpuolelle.

Novelleissa korostuvat homojen arkielämän synkät sävyt; 
kohtaamme niin väkivallantekoja, alistamista ja nöyryyttämis-
tä, rakkauden, ihastumisen ja mustasukkaisuuden kuvauksia 
unohtamatta. Olausenin käsittelyssä nämä eivät sulje toisiaan 
pois, vaan näyttävät valokiilan lailla ihmiselämään paljastaen 
sen sellaisena kuin se on.

Kokoelman avaava Miss Putina kuvaa kauniisti kahden 
nuoren miehen, Mishan ja Pjotrin rakkaustarinaa, heidän 
yhteisiä haasteitaan ja vaikeuksien voittamista. Miss Putinaa 
lukiessani melkeinpä kuulen päässäni Elton Johnin Your Song 
kappaleen, niin kauniin romanttista tekstiä Olausen kirjoit-
taa. Kaunista rakkautta löydämme myös novellista Apostoli-
nen rakkaus, jossa luettuaan isoisänsä kirjeet apostoli Paava-
lista päähenkilö tekee sovun itsensä kanssa ja on tämän myötä 
valmis rakkauteen.

Päänovellissaan Tuleva viikonloppu Olausen kuvaa mesta-
rillisesti kaipausta ja nostalgiaa, unohtamatta terävän piikikäs-
tä homokulttuurin analyysiään. Seksikohtausten kuvaamises-
sa Olausenilla on oma, pettämätön tyylinsä. Lukija, joka jo 
tuntee Olausenin tyyliin, hymyilee näitä novelleja lukiessaan, 
ja ensimmäistä kertaa Olausenin maailmaan astuva pysähtyy 
näiden oivaltavien ja mukaansa tempaavien novellien äärellä.

Henkilöhahmot nousevat esiin tässäkin novellissa erittäin 
hyvän kuvauksen myötä. Pera ja Simo ovat omissa pintty-
neissä tavoissaan, jyrkissä nurkkakuntaisissa asenteissaan 
kuin massiivisia patsaita, jotka vain odottavat sortumistaan. 
Olausen kuvaa heidän hybriksensä niin elävästi, että lukija 
tempautuu tämän hybriksen seuraamiseen niin voimakkaasti, 
että unohtaa tarinan analysoimiseen, eikä huomaa miten tämä 
hybris lähestyy rajua, väistämätöntä loppuaan.

Tämä novelli on tarina homomiehenä elämisen raadolli-
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suudesta, onnesta ja hulluudesta. Vaikka Olausen ei saarnaa, 
niin tarinassa on oma moraalinen opetuksensa: sen oppimi-
nen, ettei elämässä aina saa kaikkea haluamaansa, on hirvittä-
vän tärkeää, ja jos tätä ei opi, niin tämä opetus on aina edessä 
tavalla tai toisella ja yleensä katkeran makuisena.

Novellissa Kotiinpaluu Olausen käsittelee murhaa, ja mi-
ten tuo murha määrittelee novellin kertojan elämää pitkin 
ja poikin. Olausen kuvaa loistavasti ristiriitaa: päähenkilö on 
saman aikaisesti, piruparka, jota sivustakatsojat säälivät ja kau-
histelevat, mutta samanaikaisesti myös erittäin terävä ja älykäs 
olento, joka tiedostaa miten tuo murha on jättänyt häneen 
jälkensä. Kertoja navigoi maailmassa, jossa tuo tapahtuma on 
muovannut hänen elämistään ja olemistaan, muttei silti anna 
tämän rajoittaa itseään.

Olausen on vielä suuren yleisön löytämättä, vaikka hän on 
kirjoittanut kiiteltyjä yhteiskuntakriittisiä esseitä mm. Kohti 
korkeuksia-Jumalaa lähellä: ortodoksiesseitä, jonka arvostelin 
viime vuonna Vapaa-ajattelijat-lehteen, jonka toimitussihteeri 
muiden töiden ohella olen. Kirja oli mainio. Kirjan lukemisen 
jälkeen oli hyvällä tavalla uupunut olo. Olausenin vauhdissa 
pysyminen on kenties lukijalle työlästä, mutta kirjaa ei voi olla 
lukematta yhdeltä istumalta.

Esseekokoelmaan on laatinut esipuheen sama Helsingin 
yliopiston käytännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo 
Airaksinen, joka on laatinut myös tähän kirjaan loppukom-
mentit. Ortodoksiesseiden esipuheessaan hän toteaa:

”Loppujen lopuksi Harald on kuin onkin myönteinen ajat-
telija, platonisti ja idealisti. Pitää tehdä oikeat kysymykset ja 
katsoa sitten, miten Harald vastaa. Jos mies vastaa huonosti, 
helvettiin hän sitä menoa joutaa. Jos vastaa hyvin, joku muu 
kuin Harald on menossa kuumaan paikkaan.”

Rikkaiden yksityiskohtien lisäksi Olausen viljelee myös 
rivouksia ja hävyttömyyksiä, mikä on varsin riskialtis keino, 
jolla on omat sudenkuoppansa. Olausen ei kuitenkaan putoa 
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näihin sudenkuoppiin, vaan viljelee rivouksia ja hävyttömyyk-
siä tyylikkäästi ja oikeassa suhteessa. Kulturellit yksityiskohdat 
ja härskit sutkaukset täydentävät loistavasti toisiaan, mikä ei 
ole uutta taiteen kentällä: kuvataiteilijoiden parissa niin Gus-
tave Moreaun kuin Hugo Simbergin maalauksiin mahtuivat 
niin enkelit kuin pirut.

Parahin lukija, esipuheeni on lopuillaan. Jos nyt tämän 
luettuasi vielä pohdit, haluatko astua Olausenin maailmaan, 
niin kehotan sinua olemaan rohkea. Et tarvitse paljoa, et edes 
kupillista lapsang souchong teetä. Vain pieni määrä rohkeut-
ta, ja sisäinen äänesi kysymään: uskallatko astua Olausenin 
maailmaan, ja tempautua Pjotrin, Mishan, Simon ja Peran 
matkaan? Uskallatko katsoa? Vastaan, ehdottaen seuraavaa: 
silloin kun tunnet että on katsottava poispäin, niin päin vas-
toin, parahin lukija, silloin vasta sinun on katsottava.
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Miksi Suomen 
hauskin mies on 
Suomen paras 

elokuva?
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Ylen Teema muistuttaa katsojiaan olevansa laatukanava, mitä 
tarjontaan tulee myös juhannuksen aikaan esittämällä muuta-
man vuoden takaisen ”Suomen hauskin mies” (Suomi 2018; 
ohjaus: Heikki Kujanpää), joka kuuluu samaan sarjaan hieno-
ja, suuria suomalaisia humanistielokuvia kuin aikoinaan yhtä 
vähälle huomiolle jäänyt Maiju Lassilan viimeisistä päivistä 
Työmiehen päätoimittajana kertova ”Tulipää” (Suomi 1978; 
ohjaus Pekka Lehto ja Pirjo Honkasalo) - elokuvakin, joka 
on yksi Suomen kautta aikojen parhaista ja koskettavimmista 
elokuvista. Mutta miksi molemmat suurisydämiset ja vapaata 
leikkisää henkeä esitelleet/etsineet elokuvat sitten unohdettiin 
virallisen Suomen toimesta, vaikka ne tarjoavat sovinnollisen 
eleen ja kädenojennuksen kansakunnan yhden kipeimmän 
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hetken, sisällissodan häviäjien toimesta?
Ainoa joka Suomen hauskin mies -elokuvassa ei naura, 

eikä osaa nauraa itselleen, on vankileirin huumorintajuton 
tiukkapipo- komendantti. Hänessä kohtaamme elämän syvän 
traagisuuden velvollisuuksien ja tunteiden välisenä taisteluna. 
Komendantin kyvyttömyys nauraa itselleen on samaa luok-
kaa kuin hänen sokeutensa vanhaa ”ancient regime”-maail-
maa edustaneen ummehtuneen keisarillisen Saksan mahdin 
illuusion edessä. Komendantti toivoo Saksan voiton olevan 
myös hänen matkalippunsa leveämmän leivän pariin. Osin 
siksi hän on varsinainen k-pää vankeja kohtaan näyttääkseen 
saksalaisille, joita ärsyttää ja naurattaa tämän nilkin läpinä-
kyvä p-nuolenta miehittäjiä kohtaan. Juuri niin. Saksalaiset 
olivat miehittäjiä, vaikka virallinen historiankirjoitus muuta 
väittää. Jos Keisarillinen Saksa ei olisi hävinnyt nöyryyttävästi 
I maailmansotaa, Suomi olisi alistettu sotilasjohdon hallitse-
maksi maakunnaksi. Kamala kohtalo - ihan sama kuka voit-
ti sama surkea kohtalo, sillä jos punaiset olisivat voittaneet, 
Suomesta olisi tullut Stalinin toiveiden mukaan sosialistinen 
tasavalta, joka olisi liittynyt viimeistään 1920 perustettuun 
Neuvostoliittoon yhtenä epäitsenäisenä Moskovasta johdet-
tuna vasallimaana, kuten tiedämme.

Elokuvan tapahtumat ovat niin järkyttäviä, että ne ovat 
voineet olla totta - osa sitä unohdetun Suomen traagista his-
toriankirjoitusta, josta emme tiedä mitään koska sen ovat 
vieneet mukanaan hautaan hävinneet ja häväistyt, sillä suo-
malaiseen tapaan tutkia itseään ei vieläkään istu rehellisesti 
myöntää voittajan tehneen rikoksia (sama kaava toistuu vi-
rallisen Suomen kohdalla II ms:n aikaan venäläisten vankien 
kohtelussa ja Itä-Karjalassa olleiden keskitysleirien tunnusta-
misen kohdalla), ja toimineen anteeksiantamattomalla tavalla 
hävinneitä, puolustuskyvyttömiä oman alistetun luokkansa 
puolesta taistelleita kohtaan siitä huolimatta, että kansakunta 
on kyennyt sadassa vuodessa eheytymään henkisesti niin, että 
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viime presidentinvaaleissa ei tullut enää vanhaan tapaan va-
semmistolaiselle perusjantturalle sydämentykytystä äänestäes-
sään kokoomustaustainen Sauli Niinistö jatkokaudelle osin 
siksi, että huolimatta työväenlehtien pelottelusta Niinistö oli 
onnistunut olemaan ärsyttämästä poliittista vasemmistoa ja 
esiintynyt enemminkin tasapuolisesti koko kansan president-
tinä.

Elokuva on myös poliittinen ja katsoo vakavalla naurulla 
eteenpäin. Se näyttää sen lyhyen ajan, kun Suomi oli hiuskar-
van varassa joutua Saksan vasallimaaksi heti kesällä 1918 sisäl-
lissodan jälkeen. Tavallaan sen seuraukset olivat traagisia so-
tien välissä, kun Pohjoismaat yrittivät löytää toisistaan turvaa. 
Pohjoismaat ymmärsivät vasta sotien jälkeen, ettei strategisesti 
tärkeä Skandinavia voi koskaan pysyä täysin puolueettomana 
suurvaltojen silmissä. Jo 1820-luvulta lähtien Tanska, Norja, 
islanti ja Suomi alkoivat pikkuhiljaa ymmärtää yhdessä ole-
vansa vahvempia kuin erillään ja yksin, kuten Norja ja Suomi 
pohjoisen Skandinavian molemmilla äärilaidoilla. Mutta vasta 
Neuvostoliitosta syntymisensä jälkeen lokakuussa 1917 tuli 
näitä maita yhdistänyt turvallisuusongelma, eikä vain koko 
maailmalla, vaan aivan erityisesti sen pohjoiseurooppalaisil-
le naapureille, Norjalla ja Suomelle, jotka olivat itsenäisinä 
valtioina yhtä nuoria ja kokemattomia kuin Neuvostoliitto, 
joka oli saksalaismielisen politiikan koettua haaksirikon kak-
si- ja kolmikymmenlukujen Suomen ”ykköskysymys”, ja sen 
jälkeen selviytymiskysymys hinnalla millä hyvänsä Paasikiven 
ja Kekkosen omaksuman ovelan snellmanilaisen myöntyvyys-
linjan mukaan. Elokuvan parasta antia on suora vittuilu pöm-
pööseille vallasherroille, ja korkeista asemistaan itsetehtyyn 
tärkeyteen tukehtuville upseereille. 

Kun elokuvan lopulla Saksan Itämeren laivaston komen-
taja van der Goltz on istahtamassa valtionhoitaja Svinhuvfu-
din kanssa seuraamaan ”Suomenlahden työväennäyttämön” 
erikoisesitystä ennen kuin olisi tarkoitus viedä työkuntoiset 
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miesvangit viedään lahdella odottavaan (orja?)laivaan van-
geiksi Saksaan, leirin komendantti säpsähtää nähdessään 
edessään valokuvaajan ja kysyy tältä: ”Kukas mies te oikein 
olette?” Mies vastaa vailla pelkoa tai nöyryyttä tyypillisen 
röyhkeään toimittajatapaan olevansa Helsingin Sanomien 
toimittaja ja on paikalla, ”Koska olen saanut vihjeen suuren 
Parikan palaamisesta teatterinäyttämöille”. Miten huikaisevaa 
historiallista ironiaa ja historian uudelleenkirjoittamista sha-
kespearelaisittain vallan ja veren narrimaisesta liitoskohdasta 
tirkisteltynä, ihan kuin komendantti olisi itse Richard III:sena 
noitunut omaa nurjaa kohtaloaan olla ainainen häviäjä - teki 
mitä teki tai yritti mitä yritti - sen tosiasian edessä, ettei pak-
kopullana syötetty viha elätä ketään hirsipuuta pidemmälle, 
tai että sittenkin muistamme täällä olostamme lopultakin vain 
sen hyvän (näin toivomme...). Shakespearea näkyy muuten-
kin metateatterina elokuvan näytelmäesityksessä, jossa härnä-
tään Hamlet-näytelmän tavoin huonoa omaatuntoa omaavaa 
komendanttia siitä, että hän pakeni Tampereen taisteluissa 
jättäen poikansa kuolemaan kentälle. Temppu on loistava ja 
hivuttaa elokuvan tasoa korkeammalle olemisen ymmärtämi-
sen avaralle niitylle; irvailu on osuvaa ja koko porukan, pian 
unohduksiin historian hämärään laskevan auringon mukana 
jäävien, kohtalo tragikoomista - tässä ollaan jo antiikin tra-
gedioiden lähteillä kamalaan kohtaloonsa tyytyneiden puna-
vankien toimiessa omassa hiljaisuudessaan synkkyyden poh-
jamutia todistavana (ja toistavana) kuorona, jonka ei tarvitse 
sanoa mitään, olla vain ja nähdä silmästä silmään kuoleman 
kanssa vaihtopeliä käyvät teloittajansa irvistelemässä heille 
tappavasti.

Tai jatkona Parikan näytelmän kohtaus reppana -komen-
dantin madonluvut, ”joka siirrettiin leirille tappamaan ihmi-
siä, koska se olisi helpompaa”. Esitys ja tulkinta ovat rohkeita 
ja lähes irvokkaita ja näyttää sen, mikä ase älykäs huumori 
on oikeissa käsissä käyteltynä (kiitos osaaville käsikirjoitta-
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jille) Ja lisää on tulossa. Komendantti on luvannut miehen 
sanaan vannoen vangeille vapauden, jos Goltz ja Svinhufvud 
nauravat. Ja he nauravat kunnolla samaan aikaan kun Saksa 
on häviämässä sodan ja Svinhufvud saamassa kenkää valtion-
hoitajan tehtävistään; tuttua oikein ilkeää ja paskamaista va-
hingoniloista naurua toisten onnettomuuksille, aivan kuten 
hra Trumpkin. Teatterinjohtaja Parikan sanomisessa Jussi 
Nikkilän vuotaessa lopussa häiritsevästi verta ennen esitystä, 
ettei se ole ennekään menoa haitannut esiintyä, jos mies pysyy 
pystyssä ”Se ero rintamalla ja näyttämöllä on, että rintamalta 
voi karata mutta näyttämöltä ei” on vinha perä silloin kun 
näyttämönä on koko maailma ja näyttelijänä yksi ja sama 
subjektiivinen minä, kuten tässä mainiossa ja piikikkäässä 
teatterielokuvassa tuntuu olevan.

Historiasta tiedämme, että Goltzista ja Svinhuvfudista 
rakennettiin juhlavat historialliset henkilökuvat ja Parikan 
tapaisista häviäjästä ei mitään muuta kuin unohtamalla tar-
koituksellisesti musta aukot. Siksi meiltä puuttuu jotain tär-
keää tarkoituksellisesti Suomen historiasta: robinhoodmaisesti 
vapauttavat ilkikuriset roistot vääryyksiä harjoittavia herroja 
kiusaamasta pilkanteollaan ja naurullaan. Ei enää, sillä eloku-
va ”Suomen hauskin mies” näyttää kuka on lopultakin kukko-
na tunkiolla: kurittajat vai huvittajat jälkimmäisten viedessä 
voiton edukseen 6-0. Ja kun elokuvan eräs teemoista on ollut 
Goltzin naurattaminen, millä jo kertaalleen kuolemaan tuo-
mituille vangeille on luvattu armahdus, työväenteatterilaiset 
katsovat elokuvan loppukohtauksen alkaessa kuolemaa jälleen 
kerran sen julmiin silmiin von der Goltzin tullessa saarelle ik-
kunasta Jussi Nikkilän esittämän roolihahmon päästäessä kau-
huissaan ja epätoivoissaan repliikin suustaan: ”Ei JUMALAU-
TA! Ei kukaan saa tuollaista nauramaan.” Tämä on elokuvan 
kliimaksi. Ympäri mennään mutta yhteen tullaan. Kuolema 
leikkii piirileikkejä uhriensa kanssa. Aina ei tiedä kuka on 
uhri. Leikki on tappava ja yllätyksellinen. Yhdessä käänteessä 
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Suomi saa saksalaisen kuninkaan mutta jo toisessa hetkessä 
sota on ohitse ja saksalaiset luikkivat hävinneinä koteihinsa 
jättäen suomalaiset selvittelemään omia sotkuja keskenään.

Suomen hauskin mies on Suomen paras elokuva. Se on 
myös hyvässä mielessä ideologinen elokuva ja humanismin 
korkeaveisu. Se ettei kukaan niin sano kertoo siitä, miten vai-
keaa on vieläkin katsoa ikävää totuutta silmiin, kun sen esittää 
häpeämättömästi ja ylpeydellä hävinnyt osapuoli. Hävinnei-
den osa on ollut Suomessa Nuijasodasta lähtien surkea eikä 
mitään armoa, arvoa tai edes muistoja ole sallittu niille, jotka 
ovat joutuneet voittajan anturan alle. Ehkä siksi tätä eloku-
vaa ei ole Pohjanmaalla nähty. Ehkä siksi elokuva tulee vasta 
nyt televisioon ja vielä ei-primetimeen juhannuksen aikaan, 
jolloin puolet kansasta ärveltää metsissä ja vesien äärellä kuka 
enemmin tai vähemmin sekaisin päästään - juuri se porukka, 
jolle tekisi hyvää nähdä omin silmin myös se kolikon toinen 
puoli, josta valkoisen Suomen perilliset eivät vielä tänäänkään 
halua kuulla puhuttavan, sillä se saattaisi vaaraan elokuvassa 
esitettyjen valkoisten upseerien jo vuonna 1918 aloittama 
vapauden vastainen epäinhimillinen projekti, jos vihollisiksi 
ja syyllisiksi Suomen silloisiin ongelmiin leimattuja punaisia 
alettaisiin liikoja inhimillistää muiden ihmisen tasolle hauto-
jen hämäristä.

Onneksi on Ylen teema ja mahdollisuus katsoa tämä kos-
kettava ja tunteita herättävä elokuva moneen kertaan, niin 
halutessa, sillä tässä elokuvassa kaikki on osunut nappiin; 
käsikirjoitus on viimeisen päälle fiksu, näyttelijät Suomen 
kärkikaartia (en ymmärrä miksei Kansallisteatterin näyttelijä 
Jussi Lehtonen saanut riipaisevasta homo-Hannula-roolistaan 
sivuosan Jussi-Palkintoa - minusta sekin on selvää sortoa, vä-
heksymistä), Jussi Nikkilä on loistava, puhumattakaan pää-
osanesittäjä Martti Suosalosta, josta tein jutun Helsingin so-
siaalidemokraattisen nuorisopiirin Patteri-lehteen jo vuonna 
1983 (en muista ihan tarkkaa vuosilukua; otin jo yhteyden 
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Työväen Arkistoon, sieltä se juttukin löytyy, joka tapauksessa 
Suosalo oli oululaisen harrastajateatteriryhmän kanssa Helsin-
gissä vierailulla NARRISSA - nuorten kulttuuritalossa Pasilas-
sa saman kesänä kun hän oli päässyt TEAK:iin; oli silloin jo 
ihan omaa luokkaansa syvällisenä ristiriitaisten roolien tulkit-
sijana). Lisäksi elokuvan lavastus ja miljöö ovat karmaisevalla 
tavalla tosia ja elokuvan sanoma ajankohtaisen tärkeä ja va-
kava muistutus siitä, mitä pahaa emme itse kukin poikkeus-
tilojen sekoittaessa normaalipakan haluaisi itsestämme uskoa.

Jotain tuon ajan itsesensuurista ja vaikeudesta puhua vai-
keista asioista jälkipolville, jotka ovat joutuneet kokemaan 
sen läheltä joko itse tai vanhempiensa ja sukulaistensa kaut-
ta, kertoo teatterineuvos Matti Aron kirjoittama Sörnäisten 
Työväennäyttämön - Helsingin Työväenteatterin historiikki 
”Kestävä kaarisilta” (Helsingin työväenteatterin kannatusyh-
distys 1982). Historiikissa sivuutetaan täysin vuoden 1918 
tapahtumat eikä edes sanalla viitata sen vuoden näytelmiin ja 
tapahtumiin. Kyseessä on siis ilmeisen vaikea pala nieltäväksi 
vielä lähes 70-vuotta suuren onnettomuuden jälkeen työväen 
omaa kulttuuriperintöä mukanaan kantaneille ihmisille. Juuri 
siksi Suomen hauskin mies- elokuva on enemmän kuin pai-
kallaan. Se kertoo nimittäin meille tavallisen ihmisen ja tämän 
työväennäyttämön näyttelijöiden silmin mitä tapahtui helve-
tiksi muuttuneessa maailmassa heille ja heidän tovereilleen; se 
kertoo myös juuri tämän näyttämön näyttelijöiden tarinan. Ja 
miten? Todella upeasti.

Asetelma on herkullinen. Onko pahempi petos, kun työvä-
enteatterin johtaja on yrittänyt paeta punaisten johtajien mu-
kana Viipuriin vai valkoisen vankileirin komendantin pako 
Tampereen taistelusta jättäen oman poikansa kuolemaan? 
Komendantin vaimo suree poikaansa ja on ymmärtäväinen 
näkemään vangeissa hyvääkin, onhan hän sivistynyt kulturel-
li mamselli kaupungista. Oikeastaan elokuva on teatteriväen 
ylistykseksi tehty teatterielokuva: varavääpeli on teatterinjoh-



72

taja Parikan tuttu. Hänen isänsä oli Parikan pyhäkoulunopet-
taja, joten on luonnollista, että elokuvan sympaattisin hahmo, 
jonka ajatusten läpi kulkee moraalinen linja siitä, mikä on 
vastenmielistä ja epäinhimillistä, menee iskuina ja kipuina 
juuri hänen sydämensä lävitse. Varavääpeli toimii kahdessa 
eri maailmassa samaan aikaan kuin viestinviejänä sydämen ja 
aivojen välillä, osaamatta päättää kumman rooli on tärkeää 
koko keholle - järkiperäisten ennakkoluulojen vai tunnepe-
räisten kokemusten - ennen kuin kokee Yrjö Kallisen tapai-
sen valaistumisen ja alkaa kapinoida annettua tunteettoman 
tappajanrooliaan vastaan. Hänestä tulee ensin makkaravaras, 
sitten sekoileva ja rähisevä juoppo. Ja lopulta näytelmän ja 
sitä kautta sekoiluillaan työväennäyttämöläisten pelastaja, pai-
katessaan verta valuvan Jussi Nikkilän koomisen naisroolin 
esityksessä.

Elokuva on myös harvinaisen hyvä ja paljon kertova ho-
moelokuva. Hyvin harvoin, jos milloinkaan, suomalaisessa 
näytelmässä sotaan tai vuoden 1918 tapahtumiin on uskal-
lettu liittää kaanonista poiketen seksuaalisten vähemmistöjen 
edustajia. Nyt se tehdään taidokkaaksi ja osaavasti sekä to-
den tuntuisesti. Hannulaa näyttelevä Jussi Lehtonen on juuri 
niin söpö ja pehmeän mukava kuin genreen sopien voi olla 
uskottava ja siinä loistava. Jani Volasen esittämän naljun ko-
mendantin tarjous ”Naurattakaa tai teidät ammutaan” ei jaksa 
innostaa kaiken elämänilon- ja halun menettänyt joukkoa, 
ei varsinkaan Hannulaa, joka on menettänyt rakastettunsa 
Elmerin. Pikkuhiljaa mahdollisuus elää, saada sitä tärkeää 
jatkoaikaa, mitä muille leirille ammutuiksi tuotaville ei heru, 
alkaa elää omaa elämäänsä ensin Hannulan ja sitten muiden 
näyttelijöiden joukossa. Ja loppu onkin kuin komediaa suo-
malaiskansalliseen tapaan kansanlaulujen säestyksellä (itse 
olin kuulevani elokuvaa katsellessani taustalla hienovaraisen 
KUULAN LAMPAANPOLSKAN sävelet; siinähän kylä ja 
toinen paimenpoika surevat yhdessä metsään eksynyttä toista 
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paimenpoikaa): parhaimmillaan tyylikästä, rauhallista sekä 
hiljaista ja hyväntahtoista sarkasmia täynnä.

Elokuvassa ei ole niinkään ikuinen kysymys totuuden - se 
sama, josta väännetään isosti kättä elokuvan kehyksissä viit-
teenomaisesti tähän päivään ikään kuin muistutukseksi siitä, 
ettei tämä ole vielä ohi - omistamisen ongelmatiikasta kuin 
siitä, kenen luoma harhakuva on maukkaampi. Punaisten vai 
valkoisten. Elokuvassa punainen sanoma on kapinaa vallit-
sevia surkeita ja ahdistavia, osin jopa täysin epäinhimillisiä 
olosuhteita vastaan altavastaajan mustan huumorin varjolla. 
Valkoinen on taas huumorintajutonta sekä ylimielistä mieli-
valtaa tärkättyjen kaulusten ja saksalaisten aseiden tukema-
na. Herraviha ja vitsailu porvariston kustannuksella oli ja 
on (kai?) edelleenkin alistetun työväenluokan yksinoikeus. 
Herraviha eli syvällä, koska tiedettiin herran olevan herra 
helvetissäkin. Punainen propaganda ei silti jäänyt 1910-lu-
vulta lähtien yhtään samaan tahtiin kiihtyvästä valkoisesta 
propagandasta jälkeen. Päinvastoin. Työväen omat, ilkikuri-
sesti porvareita SAK:n kuuluisan ”Porvari syö aamiaispöydäs-
säsi”-tv-mainoksen tapaan ärsyttäneet ja haastaneet pilaleh-
det ja erityisesti vappulehti Kurikka oli siitä todisteena sekä 
sosiaalidemokraattisten sanomalehtien polarisointikehitystä 
alleviivannut uutisointi. Kun Bobrikovista oli päästy eroon, 
oli aika käydä tukkanuottasille veli veljeä vastaan punaiset 
valkoiset akselilla koko maassa kiihtyvällä tahdilla. Elokuvas-
sa Parikan pelastama työväennäyttämö sai kiittää hengestään 
sukkelaa johtajaansa ja puna-agitaattoria (monet vanhan työ-
väenliikkeen matkasaarnaajat olivat joko toimittajia tai työ-
väennäyttämöläisiä) sujuvan paskanjauhamistaitonsa ansiosta, 
kuten Ilmari Kiannon Punaisen viivan ikimuistoisen hurja 
agitaattori Puntarpää:

”Näin hän pauhasi ja pilkkasi ja kiihotti ja kehui tuo köy-
hälistön vaaliagitaattori ja pehmitteli saloseudun jäykkänis-
kaista joukkoa, joka niin harvoin oli kuullut minkäänlaisia 
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yhteiskunnallisia puheita. Hänen kissanvihreät silmänsä väl-
kähtelivät oudosti päässä, jonka jokainen hiuspiikki näytti kir-
kuvan taivasta kohti, hiki tipahteli kirkkaina pisaroina rypis-
tetyltä otsalta ja punainen rusetti letkahteli leuan alla. Hän oli 
uljas ja kunnioitettava kaikessa hullunkurisuudessaan. Hänen 
sanansa syöksähtelevät kuin sulkunsa särkeneen kosken vedet 
ryöppyen kovien kallioiden välissä, huuhtoen tieltänsä esteet.”

Yksi seikka, mikä tekee elokuvan kuin kansatieteellisek-
si koelaboratorioksi, ovat vanhan työväenliikkeen orastavat 
tyypit, joita siinä esitetään. Vahtimestari on epäilevä änkyrä, 
teatterinjohtaja sutki demari ja yleinen ilmapiiri ilmassa len-
täviä ”toveri”- ja ”lahtarit”-sloganeita myöten alleviivaavana 
demagoginen sen ajan henkeen samalla kun massat ovat hil-
jaa ja ilmassa on jotain yhteistä sekä samaa, mitä ei tarvit-
se yksityisesti ilmaista tai jakaa. Ja nyt en tarkoita Maksim 
Gorgin kuuluisan Pohjalla-näytelmän lohduttomuutta. Mutta 
palataanpa tarkemmin elokuvan aikaan. Punaiset ovat juuri 
hävinneet sisällissodan ja valkoiset muuttaneet maan saksa-
laisten johdolla yhdeksi suureksi vankileiriksi, jossa punais-
ten päänahkoja jahdataan kuin suuressa lännessä muutama 
vuosisata aikaisemmin valkoisten miesten toimesta. Vuoden 
1918 kesä oli erityisen vaikeaa ja raakaa valkoisen terrorin 
pahimpia päiviä, josta elokuvakin kertoo. Jo heti elokuvan 
alkumetreillä katsojan eteen leviää toivottomuus ja suru, jotka 
eivät hellitä vasta kun elokuvan edetessä tarinan kehittymisen 
myötä loppumetreillä.

Eletään valkoisen ylivallan aikaa. Suomessa oli käytännössä 
sensuuri ja oikeiston diktatuuri Saksan armeijan tukemana 
ensin saksalaismielinen Svinhufvud johtajanaan, ja sitten 
Saksan hävittyä brittimielinen Mannerheim valtionhoitaja-
na. Asioista ei saanut puhua eikä häviölle jääneelle osalle ollut 
arvoa tai oikeuksia voittajien silmissä. Muualla maailmassa ja 
etenkin Pohjoismaisissa naapurivaltioissa huolestuttiin syys-
tä laajoissa kansalaispiireissä punavankien epäinhimillisestä 
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kohtelusta. Sillä oli muitakin seurauksia. Esimerkiksi Suomen 
ja Norjan suhteita heti itsenäistymisen alussa hiersi ns. Man-
nerheim-juttu, jossa norjalaiset estivät Mannerheimin itsensä 
haluaman vierailun maahan pelätessään levottomuuksia va-
semmiston keskuudessa valkokenraalin roolista sisällissodan 
julmana ylipäällikkönä, joka mahdollisti valkoisen terrorin 
punaisia kohtaan heti sisällissodan päättymisen jälkeen. Kyse 
oli valtionhoitajana vuonna 1919 toimineen Mannerheimin 
mahdollisesta virallisesta vierailusta Norjaan, mikä ei sitten 
koskaan Mannerheimin harmiksi toteutunutkaan.

Heti kun tiedote Mannerheimin virallisesta matkasta jul-
kaistiin Norjassa, sikäläinen työväenliike nousi rajuun vasta-
rintaan. Ja alkoi pommittaa hallitusta uhkauskirjeillä - vetoo-
mukset eivät auttaneet - mm. Larvikin työväenyhdistyksen 
sähkeessä Norjan hallitukselle 10.12.1919 katsottiin, että 
”Lahtarikenraalin” saapuminen loukkaisi Norjan työväestön 
pyhimpiä tunteita. Norjan hallituksen tiedustelupäällikkö ja 
Kristianin poliisipäällikkö kokoontuivat hätäistuntoon poh-
timaan Mannerheimin vierailusta mahdollisesti syntyvää ris-
kiä. Poliisijohto tiesi kertoa sähkötyöläisten suunnittelemasta 
lakosta, joka pimentäisi puolet kaupunkia ja erityisesti sen 
keskeiset alueet kuninkaanlinnan ympärillä. Riittävien tur-
vajoukkojen kutsumiseen paikalle ei ollut kylliksi aikaa eikä 
niiden lojaalisuudesta hallitukselle voinut olla varma, sillä 
suomalaisten punavankien kohtalo oli saanut Norjassa laajaa 
huomiota ja heidän ala-arvoista kohteluaan pidettiin muissa-
kin piireissä kuin työväenluokassa kohtuuttomana.

Poliisimestari ja tiedustelupalvelun päällikkö katsoivat, että 
vierailu pitäisi ehdottomasti peruuttaa. Hallitus ja kuningas 
noudattivat neuvoa. Muuta mahdollisuutta ei jäänyt tehtä-
väksi, kuin hoitaa ikävä tilanne mahdollisimman hienotun-
teisesti. Mannerheimin vierailu peruutettiin vetoamalla te-
kosyynä sairastumiseen, mikä harmitti Mannerheimiä mutta 
pani häneen myös vauhtia. Jo kevään 1918 aikana valkoinen 
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armeija oli esimerkiksi Kotkassa ja muualla Kymenlaaksossa 
ampunut hiekkamonttuun punaisten lapsia ja ”valkopessyt” 
jälkikäteen asiakirjoja pyyhkimällä tiedot pois. Mannerheim 
suuttui kuullessaan asioiden oikean laidan Norjan vierailunsa 
peruuntumisesta, mutta otti opiksi ja turvautui sen jälkeen 
valkopesuun yrittäen saada valkoisen-Suomen medioiden 
avulla valkoisen terrorin näyttämään hitusen inhimillisem-
mältä siinä onnistumatta. Juuri tästä mielivallasta - miten 
mm. leirin komendantti ampuu näyttelijän epäillystä mak-
karavarkaudesta kesken näytelmäharjoitusten - elokuva kertoo 
erään koskettavan tarinan.

Mutta millainen on pinnan alla elävä vanha Koti- ja Us-
konto sekä Isänmaa-linja, jonka hurmahenkisimmät sapelin-
kalistelut nähtiin jääkärien avustamana Suomen sisällissodassa 
vuonna 1918 ja äärioikeistolaisten sotilaspiirien johdolla niin 
kutsutuissa Suomen heimosodissa Inkerissä sekä Baltiassa, ja 
jotka päättyivät Tarton rauhaan vuonna 1920? Vai päättyikö? 
Eivät ehkä sittenkään päättyneet. Yhä elää se vihan ja koston 
henki monen sellaisen mielissä, joita asian ei edes pitäisi kos-
kettaa. Ihan vain periaatteesta. Siitä, että jotkut ovat jotain 
muuta kuin hän ja hänenlaisensa yhdenlaiset itse, joka ei sitä 
siedä ja siksi janoaa kostoa. Mutta mille? Sitä on vaikea kä-
sittää.

Osa elokuvasta on kuvattu työväenkaupunki Kotkassa, 
missä punaisten valta oli sopuista ja kesti pidempään kuin 
muualla Suomessa niin, että punaiset - tosin hyvin pieni ja su-
rullinen ryhmä - pitivät muusta maasta poiketen kaupungissa 
vappujuhlat vielä 1.5.1918 muun maan roiskuessa voittajien 
kostosta verisinä roiskeina päin kuka suurtilallisen navetan 
seinään, kuka montun pohjalla muiden onnettomien koh-
talontovereidensa seuraksi heti umpeen hätäisesti luotuun ja 
unohdettuun joukkohautaan. Kotkassa asuu yksi edellä ku-
vaamani katkera ja vihainen mies, joka vihaa hautojen yli pu-
naisia ja vainoaa ”lauluissaan” heidän muistoaan, alun perin 
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kymiläinen kokoomuspoliisin poika, kansanedustaja Juho 
Eerola, joka toimii jo kolmantena kotkalaisena eduskunnan 
varapuhemiehenä. Ennen häntä kotkalaisia eduskunnan vapa-
puhemiehiä ovat olleet sosiaalidemokraattien Veikko Kokkola 
ja kokoomuksen Anna-Liisa Linkola, joka oli ensimmäinen 
nainen tehtävässään.

Ammattipoliitikkona (tuntuu edelleenkin vaikealta lausua 
tätä sanaa persujen kohdalla) hän valehtelee aitoon persutyy-
liin pokkana laulusta kysyvälle toimittajalle, että tekstissä ei 
muka pilkata punaisia, vaan se on sisällissotaa ja yleensäkin 
sotaa vastaan. Kun Eerola laulaa omatekoisen ”Suuri Tunte-
maton”- humppayhtyeensä kanssa amislaisissa räkälöissä rään 
tippuessa nenistä kusenhajussa vihan täyteisestä uhoilustaan 
hävinnyttä luokkaa vastaan, hän tulee tahtomattaan todista-
neeksi oikeaksi kommunistien väittämän kyseessä olleen, ei 
sisällissodan, vaan kahden vastaisen luokan väistämättömänä 
yhteentörmäyksenä luokkasodan. En haluisi edes kirjoittaa 
tätä herjaavan ja hyvän maun vastaisen levyn nimeä, mutta 
olkoot tällä kertaa huonona esimerkkinä: SUSINARTUT.  
CD -levyssä on lavastettu kuva punaisten muistomerkiltä. 
Muistomerkin edessä seisoo punasotilaan näköinen nainen, 
jota kohti osoittaa pistooli. Näin eduskunnan persuvarapu-
hemies Juho Eerola häpäisee kuolleiden uhrien muiston vailla 
omantunnonpistoksia:

”Susinarttu, punahuora, sua etsin läpi koko Uudenmaan. 
Sinut haluan, sinut löydän, sinut heitän joukkohautaan. Ve-
ripellot, kuulen kellot, siellä missä me kuljimme kerran. Sinä 
maksat kera korkojen, olet velkaa vain henkesi verran.”

Hieman toisenlaista maailmaa edustanut Katri Vala näki 
ihmisissä toisin kuin Eerola jotain hyvää ja erityisesti siinä, 
että he pyrkivät yhdessä kohti hyvää runossaan ”Toukokuun 
ensimmäinen: Yli merten ja rajain ojentuvat Ihmisen kädet, 
kurkottuvat Ihmisen ajatukset toisiansa kohti”. Valan runo 
kertoo punavankiongelman toisesta ääripäästä, miten ne 
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sytyttivät ilmiroihuun myyttiset kommunistilegendat, jot-
ka olivat polttoainetta heti sodan jälkeen alkusyksystä 1944 
kun Neuvostoliitto suunnitteli maan valtaamista parlamen-
taarista tietä SKDL:n avulla (asia, josta puhui myöhemmin 
1948 Messuhallin puheessaan Tsekkoslovakian tienä Hertta 
Kuusinen), johon alun perin yritettiin pakottaa myös SDP. 
On kuitenkin kuvaavaa ajallemme, ettei kukaan puhu näistä 
asioista tai tee Eerolalle ja hänen törkyviesteilleen mitään vaan 
antaa eduskunnan istuvan varapuhemiehen haukkua haudan 
takaa ”punahuoria”.

Jos Eerola olisi elänyt 100-vuotta sitten, olisi asia ollut var-
masti toinen. Ei pelkästään se ole kamalaa, että Eerola häpäi-
see sekä erään tärkeän perustuslaillisen instituution ja hävin-
neiden viattomien muistot vaan se, että Suomessa on vieläkin 
hampaisiin saakka aseistettuja äärioikeistolaisia maaseutujen 
pikkukaupungeissa valmiina täräyttämään sormennäpäytyk-
sestä aivot pellolle kaikilta sellaisilta, joiden naama tai ajatuk-
set eivät miellytä. Suomalainen äärioikeisto elää vihapuheista 
ja väkivallasta sekä laittomuuksista ihan samalla tavalla kuin 
sata vuotta sittenkin. Siksi tämä elokuva on tarpeellinen ja 
pitäisi kuulua koulujen historian opetussuunnitelmiin. Siitä 
ei nimittäin ole pitkää aikaa sisällissodan aikaan, kun työläisen 
ja erityisesti punaisten henki oli valkoisten huligaanien käsissä 
Pohjanmaalla vapaat riistaa eikä laki tuntenut koskenut hei-
tä silloin, kun viha ryöpsähti umpimielisessä adhd-päässä ja 
puukot sojossa lähdettiin saman mielisten kanssa kurittamaan 
syylliseksi maan tuhoon ja venäläismiehitykseen yksipuolisesti 
julistettuja punaisia vastaan kaikissa sen eri sävyissä, kuten 
Mouhijärven tapaus kuvaa hyvin.

Ja heti alkuun yksi korjaus: Tanner ei ollut lahtari ei sin-
nepäinkään, kuten äärivasemmistolaiset rettelöitsijät lauloivat 
hävyttömiä ja perättömiä propagandasyytöksiään vuodesta 
1918 aina Tannerin kuolemaan saakka Stalinin käskystä ha-
jottaakseen yhtenäistä, sosiaalidemokraattien johdolla porva-
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reita vastaan toiminutta poliittista rintamaa, vaan hänet hyvin 
tunteneen toimittaja-kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilven 
todistelujen mukaan vanhan työväenliikkeen yhteistä etua 
ymmärtänyt suurisieluinen työväenjohtaja omiaan henkeen 
ja vereen puolustaen. Tuo aika heti sisällissodan jälkeen vuo-
sina 1918-1920 oli räjähdysherkkää ja melkein mahdotonta 
tuona aikana oli perustuslaillisia kansalaisoikeuksiaan puo-
lustavan yksilön, joka ei kulkenut armeijan saappaissa yhtä 
tahtia muiden samanlaisten öykkärien kanssa kohti fasistisia 
mielivaltaisuuksia ja järjettömiä hullutuksia, yrittää hengittää 
vapaasti valkoisen terrorin vainoharhaisessa ilmapiirissä saati 
vielä sitten, jos sattui olemaan sosiaalidemokraatti, tai peräti 
pahnanpohjimmaisena punakapinaan osallisuudesta tuomittu 
valtiorikollinen, joka oli menettänyt kaikki kansalaisoikeuten-
sa, mahdollisuuden tienata kunniallisesti elantonsa ja mui-
den ihmisten silmissä - erityisesti paremman väen keskuu-
dessa- sen vähäisenkin luottamuksen sekä pakkasenpuolella 
olleen lähes olemattoman arvostuksen, mikä ”persona non 
grata”- työläisillä siihen aikaan häthätää juuri ja juuri oli, jos 
oli. Usein ei ollut.

Taustaa Muohijärven tapaukselle: sosiaalidemokraatit oli-
vat huolissaan valkoisen vallan suojissa tapahtuneesta ja sen 
kannattajakuntaan työväestöön suunnatusta järjestelmällises-
tä ja mielivaltaisesta terrorismista, hakkaamisista ja murhista 
pelottelumielessä, että ymmärtäisivät suuret laumat pysyä 
joukolla pois äänestyskopeista vetämästä äänestyslappuihin 
sitä kuuluisaa punaista viivaa, mikä oli ollut este Mannerhei-
min nostamiselle valkoisen Suomen johtoon suojeluskuntien 
tukemana. Tannerkaan ei esitellessään eduskunnassa vuonna 
1920 välikysymystä hallitukselle ”mahdollisesta O. W. Kuusi-
sen murhasta” ollut niinkään kiinnostunut yksityishenkilöstä 
nimeltään Kuusinen, ”vaan etupäässä keskustelemaan siitä jär-
jestelmästä, jonka uhriksi luultiin maisteri Kuusisen, entisen 
sosiaalidemokraatin ja yhden punaisten johtajan joutuneen. 
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Ei nimittäin olisi ollut ensi kerta, jolloin valtiollisista syistä 
vangittu olisi saanut surmansa vangitsijansa käsissä - jos tässä 
tapauksessa olisi näin käynyt.

Tanner on samalla kertaa sekä ovela, että oikea vanhan 
kunnon ajan roomalainen retoorikko sanoessaan muuta ylei-
sönsä korville kuin mitä tarkoittaa tai haluaisi ja voi sanoa. 
Hän ei siis sano juuta, eikä jaata itse juhlakalusta, vaikka an-
taakin ymmärtää rivien välistä paljon. O.W. Kuusinen suk-
sikoot hänen mielestään nimensä mukaisesti kuuseen, koska 
on sen valkoisen Suomen petturi, johon sosiaalidemokratia oli 
ankkuroitunut odottamaan oman valtansa aikakauttansa, joka 
oli jo lähellä. Kuusinen oli kiusallinen muisto ja muistutus 
sosiaalidemokraateille kansainvälisen työväenliikkeen hajaan-
tumisesta ja voimattomuuden päivistä, ja kilpailevan aatteen 
kommunismin sekä sitä aggressiivisesti Kominternin avulla 
maailmalle levittämään pyrkineen Neuvostoliiton synnystä.

Tanner johti sosiaalidemokraattista vähemmistöhallitusta 
vuosina 1926-27. OWK oli siis kansanvihollinen ja varoituk-
seksi muille mutta hän oli myös tunnettu kommunistijohtaja 
paenneena kansalaissodan jäljiltä Neuvosto-Venäjälle sekä 
tulisieluisen korpikommunismin jumala jossain tuuheiden 
kuusimetsien kätköissä jumalten selän takana, sitten kun ehtii 
lämmitellä jääpakoreissunsa jäljiltä Ruotsissa tarpeeksi ennen 
kuin palaisi takaisin Stalinin rautaiseen syleilyyn uuteen ko-
timaahansa Venäjälle. Ehkä siksi Tanner ei kaukaa viisaasti 
mollannut ja vetänyt vuoden 1920 eduskunnan välikysym-
yskeskustelussa täyslaidallista päin OWK:n punaista pläsiä, 
koska halusi säästää murtuneita mieliä, sillä järkyttäviä tapa-
uksia oli jo liikaa yli työläisten sietokyvyn: mm. 12 ihmistä oli 
ammuttu hämärissä olosuhteissa eikä hallitus tehnyt mitään 
hillitäkseen villin lännen menoa punaisten päänahkojen met-
sästämisessä äärioikeiston huligaanien joukoissa. Matti Paasi-
vuori teki tästä myöhemmin hallitukselle vielä erillisen väli-
kysymyksen, mutta hallitus ei ryhtynyt sosiaalidemokraattien 
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suureksi tyrmistykseksi toimiin murhatöiden lopettamiseksi 
- jo se kertoo, millaisissa tappo- ja roistotunnelmissa tuolloin 
maassamme elettiin.

Niinpä sosiaalidemokraatit päättivät vaihtaa taktiikkaa ja 
panna kovan vastaan Mouhijärvellä, mistä alkoi ensimmäi-
sen tasavallan sosiaalidemokraattien voimaantuminen hädän 
keskellä sekä se hidas nousu kohti vallan eteiskammareita ja 
Tannerin sosiaalidemokraattista Väinöjen vähemmistöhalli-
tusta (hallituksessa oli viisi Väinöä; pääministeri Väinö Tan-
ner, ulkoministeri Väinö Voionmaa, oikeusministeri Väinö 
Hakkila, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Wäinö 
Vuolijoki sekä kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Hupli). 
Toimittaja- ja myöhempi kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi 
muistuttaa Mouhijärven suojeluskuntamielivallan nujertami-
sen olleen suuri tapaus koko maassa, mutta aivan erikoisesti ja 
ymmärrettävästi se innosti hänen mukaansa porilaisia:

”Vaikka muualla piirissä oli saatu työväen järjestötoiminta 
jonkin verran alkuun, ei se ollut onnistunut Mouhijärvellä ni-
mismies Wahlroosin ja sikäläisen suojeluskuntapäällikkö Jussi 
Mäkisen uhkaavan esiintymisen vuoksi. Olivat kuulemma yh-
dessä vannoneet, että heidän pitäjässään ei ainoatakaan työvä-
entaloa avata eikä ainuttakaan työväenkokousta pidetä. Sinne 
menneet agitaattorit olivat palaneet Poriin pahoinpideltyinä 
eikä yleisö uskaltanut tulla kokouksiin. Käytiin sitten Väinö 
Tannerin puheilla Helsingissä ja hän lupasi tulla puhumaan 
Mouhijärvelle järjestettävään poliittiseen valistustilaisuuteen. 
Sovittiin, ettei hänen nimeään mainita sanomalehti-ilmoi-
tuksessa eikä paikallisesti kiinnitettävissä tiedonannoissa. 
Kokoushuoneen saanti tuotti vaikeuksia, kunnes eräs mökin 
mies suostui luovuttamaan tupansa tilaisuutta varten. Sa-
maan aikaan kirjoitimme lehdessämme entistä innostuneem-
min suojeluskuntalaisten harjoittamaa terroria vastaan. Kun 
sitten uutinen levisi siitä, että Tanner oli käynyt puhumassa 
Mouhijärvellä ja nimismies oli suojelukuntalaisineen yrittänyt 
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hajottaa tilaisuuden, kertoivat porvarilliset lehdet tapauksesta 
ensin tuomitsevaan sävyyn. Härjälän kylässä Hakala-nimisessä 
torpassa oli pidetty kokous, jossa oli ollut saapuvilla ehdo-
nalaiseen vapauteen laskettuja. Näiltä oli kielletty osallistumi-
nen poliittisiin tilaisuuksiin. Torpan omistaja ja kaksi hänen 
veljeään oli tuomittu kapinaan osallistumisesta. Tanner oli 
näiden lehtien kertoman mukaan esiintynyt tilaisuuksissa rä-
yhäävästi, pitänyt käsiään taskussa nimismiehen puhutellessa 
häntä eikä ollut ilmoittanut nimeään.”

Oli vaikea uskoa aina rauhallisen ja mietteliään Tannerin 
muka räyhänneen, kuten porvarilliset mediat väittivät. Kaik-
kihan Tannerin tunteneet tällaiselle valheelliselle väitteelle 
nauroivat. Kyse oli valkoisten vastapropagandasta silloin, kun 
he tajusivat kauhukseen menneensä liian pitkälle, ja kuinka 
lähellä oli ollut tuomari Tannerin teloitus oven takana aseet 
taskussa valmiina olleiden äärioikeistolaisten kuumakallejen 
toimesta. Silloisessa porilaisessa sosiaalidemokraattisessa sa-
nomalehti Uusi Ajassa toimittajana työskennellyt Sylvi-Kyl-
likki Kilpi oli paikalla ja todisti miten suojeluskuntapäällikkö 
Jussi Mäkinen, joka ei tiennyt paikalla olevan sosiaalidemo-
kraattien johtajan, meinasi ampua Tannerin ja oli huutanut: 
”Käskekää se äijä ulos, että mä saan sen ampua, ei sitä tonne 
huoneeseen voi ampua, kun siellä on niin paljon naisia ja lap-
sia.” Tilanne oli pelottava ja lähellä piti, ettei päätynyt yleiseen 
teurastukseen.

Mutta ei jotain pahaa, ettei jotain hyvääkin. Sinä iltana 
sosiaalidemokraatit vapautuivat suurimmasta pelostaan, ää-
rioikeiston hyökkäyssuunnitelmista, tuomiten kaikissa sano-
malehdissään ympäri maata Mouhijärven tapahtumat. Myös 
maltilliset porvarilliset lehdet tajusivat Mouhijärvellä tietyn 
rajan ylittyneen ja alkoivat varovaisesti tuomita Mouhijär-
ven tapahtumia. Mouhijärven tapahtumat laukaisivat koko 
maassa tapahtumaketjun, missä lopulta äärioikeistolaiset pe-
rääntyivät hammasta purren ja kostoa vannoen muutamaksi 
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vuodeksi ennen Lapuan liikkeen, Mäntsälän kapinan ja IK-
L:n muodostamista henkeä vetääkseen pakon edessä. Lopulta 
”Mouhijärven perustuslaiksi” kutsuttu työväenjärjestöjen toi-
minnan häiritseminen ja kokoontumisten estäminen murtui. 
Melkein heti tapahtuman jälkeen demarilehdissä kerrottiin 
miten ”neljä työväenyhdistystä on jo herätetty henkiin ja ol-
tiin aloitettu keräämään tilastoa Mouhijärvellä ammutuista 
työväenjärjestöjen jäsenistä”.

Vasta vuonna 1921 Wahlroosia ja hänen kumppaneitaan 
vastaan nostettiin syytteet. Sosiaalidemokraattinen Uusi Ai-
ka-sanomalehti raportoi sarkastisesti, ettei valkoinen Suomi 
ottanut tapahtumia todesta eikä halunnut tuomita sen omia 
jäseniä: ”Majuri ja kumppanit vapautettu edesvastuusta. Tove-
ri Tanneria ei sentään syytetty.” Mouhijärven tapaus vuodelta 
1920 kuvaa sitä valkoisen ylivallan terrorin tappavaa henkeä, 
jota kuvaa myös vankileirillä olevien punaisten ympärillä ole-
vaa kostonhaluista isänmaata Suomen hauskin mies elokuva, 
mikä on kaikessa traagisuudessaankin elämäniloinen suoma-
laiskansallinen komedia laajakeskeisistä ja lämpimistä sieluis-
ta, joille kaikki olivat oikeassa elämässä kuin veljet keskenään 
kuuluisan työväenliikkeen laulun sanoin.

Millaista olisi tasan sadan vuoden päästä 2020-luvun 
”nykypunaisten” vankileiri ja suomalaisen äärioikeiston tapa 
toimia? Vankileiriä ei olla vielä pystytetty, vaikka sen eteen 
ollaan Pohjanmaalla ja erityisesti Lapualle paiskottu töitä 
koko persuvallankumouksen ajan hiki hatussa monta vuotta 
kolmivuorolöysissä. Siitä saa hyvän kuvan vihreiden vaasa-
laisen kaupunginvaltuutetun ja vihreiden puoluehallituksen 
jäsenen, Tuomas Ojajärven sunnuntaisesta postauksesta face-
bokiin. Hän ihmettelee suuresti, että Ilkka-Pohjalainen an-
taa ison palstatilan vihapuheesta syytetylle kansanedustajalle 
ennen juhannusta ilmestyneessä lehdessään, haastamatta ol-
lenkaan edustajaa mistään sanomisista. Koko juttu oli hänen 
mielestään melkoista valkopesua:
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”Vielä enemmän hämmästyin, kun törmäsin jutun nostoon 
ja siitä nostettuun sitaattiin Ilkka-Pohjalaisen Facebook-si-
vuilla. Median ja toimittajien kuuluisi pyrkiä totuuteen, eikä 
toistamaan haastateltavan sanomisia. On vaarallista, että lehti 
lähtee nostamaan maahanmuuttovihamielisiä valheita, eikä 
oio niitä mitenkään. On hyvin helppo esimerkiksi selvittää, 
että maahanmuuttajat eivät saa suurempia tukia kuin suoma-
laiset ja median tehtävä on tämä kertoa. Virheellisen tiedon 
selvittämistä ei saa jättää lukijan vastuulle. Mäenpään jutussa 
on monta asiaa, joista hänet olisi voitu haastaa, mutta näin ei 
tehty. Ihmetyttää myös, että erityisopettajanakin työskennel-
leen Mäenpään päästetään kertomaan ilman kritiikkiä, kuin-
ka lapsille ei ongelmatilanteissa kannata hakea diagnoosia. 
Nykyään tiedetään hyvin, että mitä aikaisemmin esimerkiksi 
luki- tai keskittymishäiriöt diagnosoidaan, sitä helpompi on 
lapsen tukeminen. Toivon todella, että tällaisia lausuntoja ei 
perheissä nyt oteta tosissaan. Mielestäni tässä on vastuu isosti 
myös lehdellä, jonka pitäisi oikoa tällaisia vääriä väittämiä. 
Olen todella pettynyt tähän Ilkka-Pohjalaisen linjaan jättää 
nämä nyt lukijoiden vastuulle. Tämä ei ole laadukasta ja vas-
tuullista journalismia.”

Mutta toivo elää aina paremmasta huomisesta ja myrskyn 
jälkeen tulee aina, jos ei nyt aurinkoista, niin ainakin tyyntä. 
Suomen hauskin mies -elokuva kertoo siitä ja on hyvä muis-
tutus ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken toivon kaiken 
muuttumisen mahdollisuudesta. Tänään saimme Hesarista 
lukea, että Trumpin ensimmäinen julkinen vaalitilaisuus epä-
onnistui teini-ikäisten K-POPIN fanien tilatessa joukoittain 
”haamulippuja” tilaisuuteen. Vanha klisee: nuorissa on voima 
ja mahdollisuus parempaan muutokseen, pitää edelleenkin - 
ja ilmeisesti aina - paikkansa. Samat K-popin fanit ovat aiem-
minkin iskeneet somen avulla Trumpia ja valkoisen ylivallan 
kannattajia vastaan, sillä aiemmin Hesari oli jo uutisoinut, 
miten K-popin fanit saivat vaimennettua äärioikeistolaisten 
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liikehdinnän: Rasististen viestien sijaan sosiaalinen media 
täyttyi artistien kuvista.

Suomen hauskin mies - elokuva kertoo myös samasta 
ikuisesta alistettujen ja lyödyiksi luultujen vastarinnasta, joka 
aina lopulta sittenkin loppupeleissä voittaa. Ja on siksi tärkeä 
muistutus kaikille maailman väheksytyille sekä alistetuille au-
ringonpaistamisen mahdollisuudesta itse kunkin risukasaan 
- varauksella ehkä, eihän kaikki mene aina suunnitelmien ja 
odotusten tai jonkun näkymättömän universaalin hengen lain 
tapaan. Suomen työväenliikkeen raju historia vuoden 1918 
posttraumaattisine historiallisine kauhukertomuksineen 
kertoo siitä, miten taivutaan mutta ei taituta, mutta näyttää 
samalla taistelussa olemassaolonsa puolesta vaikeissa olosuh-
teissa unohtaneen Suomen hauskimman mies -elokuvan esiin 
nostamat unohdetut tarinat siitä, ettei mikään vallankumous 
elä ilma yli-inhimillisiä tarinoita ja huumoria, ja että ihmiset 
kaipaavat vallankumouksien lisäksi myös leipää ja sirkushu-
veja ranskalaisten tapaan sofistikoidussa paketissa tarjoiltuna; 
yhtenäistä ja tärkeää näille kaikille näkymättömille vastarin-
tapesille on kuitenkin pienten ihmisten merkitys ja voima 
toimia pahaa vastaan, kunhan toivoa pidetään yllä eikä anneta 
periksi.

Mutta oliko elokuva totta ja jos on niin millä tavalla? Elo-
kuvan lopussa kerrotaan elokuvan perustuvan tosiasioihin. 
Ovatko tosiasiat sitä yleistä diipadaapa-tosiasiaa, että on ollut 
vankileiri ja siellä tuollainen porukka ja siihen se sitten loppuu 
PAM, ja siitä on alkanut käsikirjoittajien maailmankuvaa hei-
jasteleva yleishyvä fiktio, sillä elokuvan loppu ei ainakaan voi 
olla totta - se on liian hyvä ja kaunis ollakseen edes sinnepäin 
totta, vaan kuin jonkinlainen yleisdemokraattinen vasemmis-
tolainen toiveuni kauniista maailmasta, jossa pahan keskellä 
hyvät ihmiset ratkaisevat asiat hyvän eduksi. 

Tällaiselle ihmisläheiselle käytännölliselle vasemmistohu-
manismille ilman vasemmiston historiallisia painolasteja olisi 
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nyt tilausta. Sillä ei ole väliä onko tarina totta tai mistä se 
on keksitty: se on lajissaan yksinkertaisesti vain erinomainen 
ja sillä siisti osoittaen sekä kirjoittajiensa, että elokuva myös 
kaikkien tekijöidensä, korkeaa moraalista pyrkimystä nähdä 
yhteinen onni yksityisen onnen tärkeäksi edellytykseksi, ja 
ettei periksi anneta tuumaakaan silloin, kun kysymys on ihmi-
syyden kunnioittamisen peruskysymyksistä, oli kyseessä sitten 
valkoinen tai punainen valhe, jotka osaavat kyllä luikerrella 
alamaisen nöyrästi mihin vain haluavat.

Tärkeintä on, että joku on osannut ja uskaltanut tehdä täl-
laisen hienon ja avarakatseisen (hyvään kehottavan) elokuvan 
kaiken hömpän ja tekotaiteellisen humpan ja romanttisten 
rillutusten keskelle. Hyvä (ja kiitos) Suomen hauskin mies 
-elokuva sekä hyvä amerikkalaiset K-poppia harrastavat tei-
nit Trumpin kiusaamisesta - tulevaisuus on pelastettu teidän 
kauttanne meille kaikille onnettomille idealisteille yli äärettö-
män maan! Ja Suomen hauskin mies- elokuvasta vielä: eloku-
van loppu oli aivan mahtava. Ihan itketti ja tuli kumma olo. 

Onko nyt sittenkin aika palata yltiöindividualismista takai-
sin yhteisöllisyyteen? Vai olemmeko me suomalaiset aina ol-
leet siinä siitä huolimatta, että mainostamme suureen ääneen 
muille viihtyvämme yksin metsässä mököttämässä? Miksi elo-
kuvan loppu saa meidät kyyneliin? Siksikö ettei se ole totta 
ja tiedämme sen, mutta haluaisimme sen olevan totta, koska 
emme haluaisi kasvaa aikuisiksi ja tietoiseksi pahan läsnäolos-
ta sekä suuresta merkityksestä elämässämme. Makeaa mahan 
täydeltä hyvä on liian mahtava ollakseen totta, mutta ei sillä 
väliä. Hyvä tekee aina hyvää pahan kyllästämässä maailmassa. 

Ehkä vasemmistoliitolla, jos osaisivat käyttää tilannetta hy-
väkseen ja tunnistaisivat historiallisen mentaliteetin elokuvas-
ta, olisi syytä juhlaan. Jos olisin Li Andersson, kiertelisin ym-
päri Suomen kouluja esittämässä tätä elokuvaa ja puhumassa 
kasvaville huomisen toivoille. Muutaman vuoden päästä se 
näkyisi jo gallupeissa.
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Casanova 
iltamakaronilla

Teksti: 
Kirjailija Harald Olausen

Istvan Svabon aina yhtä pelottavan ajankohtaisessa Mefisto 
(1981 Unkari-Saksa) elokuvassa Herman Göring vie Mefis-
toa, joka myy sielunsa vallanpitäjille saadakseen menestystä ja 
vaikutusvaltaa, näytelleen teatterinjohtajan tyhjälle stadionille 
valonheittimien alle ymmärtääkseen, että hän on vain yksi 
mitätön osa isoa valhekoneistoa, joka murskaa kaiken alleen 
- ihmisen ja totuuden; tällainen valhe liittyy aina haluun saada 
toinen ihminen uskomaan sellaisia asioita, jotka eivät pidä 
paikkansa, mutta jotka ovat edullisia asian esittäjälle tai joh-
dattavat hänet haluamaansa suuntaan tai saa asiat näyttämään 
sellaisilta kuin esittäjä haluaa ne kuulijan näkevän. Kun lopul-
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ta Göringin mitättömäksi näyttelijäksi haukkuma teatterin-
johtaja tajuaa kaiken liittyvän kaikkeen - etenkin siihen että 
pienestä valheesta usein kasvaa iso valhe kuten hänen koh-
dallaan yksi suuri ja hänet vangikseen ottanut elämänvalhe, 
myös hänen petturuutensa siihen veriseen tuhonäytelmään, 
missä hän on ollut mukana ylimmän kerroksen verhojen taka-
na yhtenä myötäilijöistä, vaikka on yrittänyt itselleen muuta 
pelastuakseen omalta sisäiseltä pahaltaan väittää, hän murtuu 
samalla kun natsien hirveä väkivaltakoneisto korisee kuolin-
kouristuksissaan.

Platonin ajoista lähtien on puhuttu näistä tyhjän puhujis-
ta, esittäjistä ja ”teknestä”, tyhjiksi hokemiksi muuttuneista 
asioista sekä niitä esittäneistä valehtelijoista, vaikka jo Aris-
toteles varoitti puolustamasta epäuskottavaa tekstiä. Epäus-
kottavalla teesillä oli näet aina järjettömiä seurauksia. Platon 
asetti herkän ja eristäytyneisyydessä eläneen filosofin vasta-
kohdaksi kansalle, tuolle brutaalille ja mölyävälle massoina 
yhdessä viihtyvälle eläimelle, jonka tunteenpurkauksia useim-
mat ihmiset nöyrästi seurasivat. Juuri heitä varten on valhe 
keksitty ja kehitelty huippuunsa. Ja vaikka maailma muuttuisi 
valheen voima ei koskaan. Ei ihme, että Rooman keisari Nero 
toivoi kansalla olevan vain yhden pään, jonka voisi helposti 
yhdellä iskulla katkaista. Kyse on siitä kuka valheen parhai-
ten esittää ja tuotteistaa oman tarinansa kyytiin matkapojak-
si. Valheen ammattilaisia ovat näyttelijät, nuo tyhjät sanoja 
suustaan muiden käskystä papattavat kuoret. Platon inhosi 
näyttelijöitä. Kuuluisin sofisti Gorgias ylisti puhetaitoa mah-
tavaksi herraksi, jolla oli valta lopettaa pelko, karkottaa suru, 
luoda iloa ja synnyttää sääliä.

Ensimmäinen premoderni supervalehtelija ei suinkaan ol-
lut tarina paroni von Mucnhausenin ihmeellisistä seikkailuista 
vaan, totuutta omiin tarkoituksiinsa muunnelleen näytteli-
jän ja italialaisen seikkailija Ciacomo Casanova (1725-1798) 
muistelmat, missä mikään ei ole mitään muuta kuin sitä it-
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seään: valetta ja liioiteltuja minä-muistoja miemie-maasta, 
jota ei ole ollut koskaan olemassakaan - ainakaan sellaisina 
kun hra C ne meille yrittää syöttää. 

Casanova syntyi Venetsiassa näyttelijäperheen poikana 
aikana, jolloin näyttelijöitä ei arvostettu lainkaan. Tuohon 
aikaan näyttelijät olivat saastaa. Heidät samaistettiin alim-
piin luokkiin, ja vähän alikin usein suoraan vankiloiden ja 
mielisairaaloiden asukkeihin, ja kohtelu oli sen mukaista. Ei-
hän sellainen voi olla jättämättä jälkeä ja revanssihaluja. Siksi 
Casanovasta tuli mitä tuli. Mihin tiikeri pääsisi raidoistaan.

On olemassa toinenkin tie, kuten Charles Chaplinilla. 
Hän oli uskollinen omalle taustalleen eikä muuttunut kos-
kaan sisältä, vaan auttoi aina kun mahdollista oman luokkansa 
tavallisia kärsiviä ihmisiä, toisin kuin Casanova, joka potki 
heitä nilkkoihin ja yritti upottaa, jos mahdollista, vielä sy-
vemmälle mutaan, koska hän oli koko ajan esittäjä ja huijari, 
jonka oli puhua pulputettava satuja satujen jälkeen pelastaak-
seen itsensä siltä tosiasialta, ettei ollut mitään muuta kuin 
tyhjänesittäjä ja itseään korostanut keikari vailla omaatuntoa 
tai sosiaalista vastuuta. 

Casanova oli lajissaan samalla myös ensimmäinen näyt-
telijä, joka käsikirjoitti ja lavasti sekä näytteli pääosaa omas-
sa koko elämänsä kestäneessä PUTOUS-performanssissaan 
toimien myöhempien sukupolvien esikuvana 1800-luvun 
romantiikan synnyttämälle dandy -hahmolle, josta Charles 
Baudelaire sanoi osuvasti:

”Dandyismi on laskeva aurinko, se on suurenmoinen ja 
melankolinen kuin sammuva tähti, joka ei lämmitä. Dandy 
saattaa olla ikävystynyt ihminen, hän saattaa olla kärsivä ih-
minen - mutta jos hän kärsii, hän hymyilee kuin spartalainen, 
jota ketunpoika raatelee”

Casanova eli mielenkiintoista murrosvaihetta mitä rak-
kauteen tuli. Avioliitto ja seksi alettiin nähdä erillisinä osina 
elämää - ei välttämättä kuuluvaksi yhteen. Rakkaus oli ennen 
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velvollisuutta ja kristillinen välttämättömyys. Nyt siitä oli tu-
lossa nuorten ja kauniiden ihmisten hekumallinen syrjähyppy, 
eräänlainen välivaihe siirryttäessä tylsän aikuisuuden kautta 
sairaaseen vanhuuteen, jotta oli mitä muistella ja mistä kertoa. 

Casanova näyttelijänä aavisti tämän ja tiesi aikansa ja paik-
kansa tulleen kertoa tätä tarinaa maailmalle. Ja olihan hänellä 
harras fanilauma, joka odotti hänen pieksevän suutaan asian 
puolesta rivomminkin. Itse hänen muistelmansa on tehty hy-
vää kirjallista makua noudattaen eikä siellä seksillä rietastella 
pahemmin. Kerrotaan vain, miten hän meni sen ja sen kanssa 
sänkyyn tai miten se ja se katseli häntä himoiten. Aika kesyä 
kamaa nykypäivän vinkkelistä luettuna.

Saksalainen Goethe kirjoitti vuonna 1774 kuuluisan kir-
jeromaaninsa ”Nuoren Wetherin kärsimykset” missä hän itse 
vapautui rakkaudestaan objektivoidessaan sen, tehdessään sen 
tavallaan itsenäiseksi hänestä irrotetuksi olioksi. Ihan samalla 
tavoin teki Casanova. Uuden ajan kulttuurihistorian kirjoit-
taja (I-III) kirjoittaja Egon Friedell muistutti, että Lessing 
kirjoitti Shakespearen kääntäjälle, Eschenburgille Wertheristä:

”Luuletko, että koskaan kreikkalainen tai roomalainen 
nuorukainen olisi riistänyt itseltään hengen sillä tavalla ja 
sen vuoksi?” Friedell vastasi itse,” että ei, sitä ei kreikkalainen 
nuorukainen olisi milloinkaan tehnyt, saatikka sitten rooma-
lainen, jo sen takia, että siihen aikaan ei vielä ollut keksitty 
ruutia. 

Mutta sinäpä juuri oli teoksen uutuus, että se ensi kerran 
ja vastustamattomin silveltimenvedoin maalasi ” tunteellisen 
henkilön katastrofin, henkilön, joka ei kuole rakkauteensa, ei 
minkäänlaisiin kohtaloniskuihin, vaan aivan yksinkertaisesti 
elämäänsä. Wertherin suuri teko on periaatteellisesti onnet-
toman rakkauden keksiminen, jossa myös ilmenee aikakau-
den feminiininen luonne, sillä tämä on rakkauden erikoisesti 
naisellinen muoto.”

Fellini on kirjoittanut omat muistelmansa ”Casanovan 



91

Vaellusvuodet” (Gummerus 1959). Lisäksi hänestä on teh-
ty lukuisia muita kirjoja, elokuvia, tanssiesityksiä mm. tasan 
kaksi sataa vuotta Fellinin kuoleman jälkeen vuonna 1998 
Pariisin oopperaan albanialaissyntyisen Angelin Preljocajn 
Casanova-baletti, josta TANSSI-lehti kirjoitti samana vuonna 
1998. Hannu Mäkelä on kirjoittanut melko tyhjänpäiväisen 
ja turhan tiiliskivikirjan ”Casanova” (Tammi 2007). 

Ettore Scola on ohjannut elokuvan, jossa Casanova seikkai-
lee ja hänet kuvataan mietteliäänä ja viisaana hahmona Mar-
cello Mastroiannin tulkitsemana. Kaikkien näiden teosten 
todistusarvo todellisesta Casanovasta on kuitenkin kyseen-
alainen ja monitulkintainen. 

Oliko Casanova sellainen ihmeellinen monitaituri kuin 
hän antaa omissa muistelmissaan lukijansa käsittää vai surkea 
sivullinen, jonka oli pakko keksiä valheita luodakseen itsensä 
aina uudelleen ja sietääkseen omaa surkeuttaan liikkumissaan 
sen ajan hienostopiireissä? Mutta mikä tärkeintä: menevätkö 
edellä mainitut Casanovan julkisen kuvan tulkitsijat hänen 
ovelasti asettamaansa ansaan eivätkä näe siksi metsää puilta?

Kyllä ja pahasti. Siksi Casanovasta löytyy vain yksi älyl-
lis-esteettisesti kiinnostava muotokuva, joka sekä noudattaa 
tarkasti Casanovan historiallista totuutta että samalla tulkitsee 
hänen ajatuksiaan ja asettaa hänen psykoprofiilinsa tyhjien 
tynnyrien kuninkaana oikeisiin mittasuhteisiin. Casanova, 
joka oli omana aikanaan paradoksaalisen moniselitteinen 
alusta alkaen, oli vastenmielinen ilmiö ja ihminen, jopa niin 
vastenmielinen että muuten mukavia elokuvia huumorilla 
tehnyt mestariohjaaja Frederico Fellini teki hänestä tunteetto-
man narsistin vailla mitään hyviä inhimillisiä ominaisuuksia. 

Naisten rakastaja ja naisia kuvannut Fellini inhosi ylitse 
muiden Casanovaa ja se paistaa läpi elokuvasta. Siksi vuonna 
1976 valmistuneen elokuvansa ”Il Casanova di Frederico Fel-
lini” (1976 Italia) pääosaan hän kaiketi valitsi sen ajan yhden 
kaikkein ”kauheimmista” näyttelijöistä - taitavan ja karismaat-
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tisen - Donald Sutherlandin, joka on kuin omiaan esittämään 
riikinkukkoirstailijan muuttumista tyhjästä papukaijasta rik-
kinäiseksi, itseään tylsästi toistavaksi koneeksi. Muut mah-
dolliset ehdokkaat olisivat olleet, jos olisivat tuohon aikaan 
esiintyneet elokuvissa, pahiksia aina paitsi Kahdessa paavis-
sa, esittävä Jonathan Price, kummallisiin sekä kammottaviin 
rooleihin aina päätyvät Christopher Walken tai aina yhtä omi-
tuinen Daniel Defoi.

Newsweekin elokuva-arvostelija Jack Kroll kirjoitti elo-
kuvasta lehteensä 24.1.1977. Hänen mielestään Fellinin 
elokuvan johtavana ajatuksena näyttäytyi Casanovan elämän 
yleinen erotisoiminen ja siten Casanovan epäerotisoiminen. 
Hän tarkentaa vielä Fellinin pelkistäneen ensin Casanovan 
henkilön ja elämänkerran puhtaaksi erotiikaksi, ja osoittaneen 
näin Casanovan eroottisen elämän itse asiassa olleen tyhjää 
kaikesta sisällöstä, mekaanista ja pelkkää muotoa. 

Fellinin elokuva oli aikoinaan tapaus ilmestyessään mutta 
ei saanut Fellinin faneilta ja suurelta yleisöltä sen ansaitsemaa 
huomiota osin siksi, että elokuva oli liian moderni, osin siksi 
että Felliniltä odotettiin jotain Avoin Rooman ja Amarconin 
tapaista Italiaa menneeseen katsovaa nostalgisointia fellini-
mäisellä naurulla ja ilottelevalla erotiikalla höystettynä.

Fellinin Casanova on ehdoton mestariteos jo siksi, että 
ohjaaja kykenee tekemään elokuvan inhoamastaan kohteesta. 
Siinä on Fellinin Casanovan yhtymäkohta American Psykon 
(2000 USA) kylmään narsistipsykopaattiin. Mutta Fellinillä 
on enemmän sanottavaa. Casanova-myytin purkamisen yh-
teydessä hän alleviivaa myös oman vääjäämättömän kohta-
lonsa taiteilijana. 

Krollin mielestä Fellinin Casanovaa kohtaan tuntema inho 
oli myös pelkoa siitä jokaista taiteilijaa odottavasta lopusta, 
jolloin luovuus haalenee ja alkaa toistaa itseään mekaanisesti. 
Casanova ei ollut menestys ja siitä katsotaan alkaneen Fellinin 
oma taiteellinen alamäki, mitä vahvisti vain yhtä huonon me-
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nestyksen saanut Laiva vuodelta 1983. Fellini tekee vielä yh-
den pääteoksistaan ”Naisten kaupunki” (Italia 1980) 60-vuo-
tiaana ja pari muuta filmiä ennen kuin kuolee 73-vuotiaana.

Mikä merkitys Casanovalla oli oikeasti Fellinille? Ehkä 
suurempi ja henkilökohtaisempi kuin olemme osanneet aa-
vistaa tai meille on kerrottu. Jotta ymmärtäisimme mistä on 
kysymys, meidän pitäisi katsoa Fellinin 50-luvun mestari-
teos, parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin saman vuonna 
napannut Cabirian yöt (1957 Italia) pääosassa Fellinin vai-
mo Giuletta Masina. Miksi? Siksi, että elokuva on vastakuva 
Fellinille Casanovan uhreista, sillä Fellini vilauttaa elokuvassa 
salaa omaa syyllisyyttään miessukupuolen puolesta kaikelle 
sille pahalle, mitä he ovat vuosisataisessa seksistisessä kaksi-
naismoralismissaan saaneet aikaan, niin hänessä kuin kaikissa 
muissakin miehissä. 

Krolli on toista mieltä. Hänen mielestään elokuvan voi 
nähdä omaelämänkerralliseksi, elokuvan 8 ja puoli vastapuo-
leksi, jossa ohjaaja yrittää manata esiin Casanovan henkilös-
sä näkemäänsä anti -minäänsä. Krollin mielestä tämä näkyy 
niissä kohtauksissa, joissa Casanova nähdään yhdessä siron 
mekaanisen nuken kanssa:

”On kuin vasta tämä automaatti, vahanainen, kaikkien 
lihallisten naisten, epämuodostuneiden, lihavien, laihojen, 
lasten, neitsyiden, ilotyttöjen ja nunnien jälkeen saisi kirvoi-
tetuksi Casanovassa aitoa intohimoa, aitoa hellyyttä.”

Fellinille Casanova oli kuitenkin hänen antamiensa haas-
tattelujen mukaan kaikki se, mitä hän inhosi; kylmäspermai-
nen rakastaja, suuri kaikkitietävä, seurapiirileijona, infantiili, 
pohjimmiltaan naisvihaaja, jonka tyypillisesti italialaisen nais-
palvonnan takana pesivät narsistiset impulssit:

”Hän ei ole taiteilija, hän ei koskaan puhu luonnosta, lap-
sista, koirista, ei mistään. Hän on kirjoittanut vain eräänlai-
sen puhelinluettelon. Mies on kirjanpitäjä, tilastojen kerääjä, 
maalaismainen playboy, joka uskoo eläneensä, mutta joka ei 
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ole edes syntynytkään, ja joka harhailee kautta maailman ole-
matta mitään.”

Kaikki tämä näkyy alleviivaten elokuvan väkevimmässä 
kohtauksessa, kun kaksi vanhaa elämäänsä ja rooleihinsa vä-
synyttä alhaisen tason näyttelijää - äiti ja poika - kohtaavat 
tyhjenevässä oopperasalissa pohjoisen lumen keskellä. Ei läm-
pöä, ei naurua, vain väkinäisiä vuorosonoja ja kyvyttömyyttä 
esittää tunteita. Kaikkien näyttelijöidenkö lopullinen kohta-
lo vai vain elämän tyhjyyden synkkä sinfonia fellinimäiseen 
unenomaisen näkymaailmaan piilotettuna tukahduttavana 
myrkkynä, mikä paljastuu mädän löyhkänä?

Siinä tapauksessa, että elokuvaohjaaja Pekka Lehto saa pää-
hänsä tehdä elokuvasäätiöön hakemuksen Casanova-elokuvas-
ta, ehdottaisin hänelle tarkkaa miettimistä - nyt kun ulkoisten 
apujensa ja lahjojensa puolesta parhaiten sopiva Danny Key 
tai hänen suomalainen kaksoisveljensä Åke Lindman eivät ole 
enää käytettävissä - palkata pääosaan harrastajateatteriohjaaja 
Markku Arokannon, jolla on samanlainen aristokraattinen 
klyyvari ja pitkät hiukset kuin mitä Ciacomo Casanovalla ai-
kanaan. Hieman on MA pulskempi kuin CC mutta elokuvan 
nimi voisikin olla ”Casanova Iltamakaronilla böömiläisessä 
Duxin linnassa Waldsteinin kreivin kirjastonhoitajana.”
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Norjan ”Aarniolle” 
21-vuoden tuomio

Teksti: 
Kirjailija Harald Olausen

Tänään Oslon käräjäoikeus teki pitkään odotetun päätöksen 
vahvistaessaan Norjan ”Aarniona” tunnetun entisen oslolaisen 
poliisipäällikkö Eirik Jensenin 21-vuoden vankituomioon. 
Oikeudenkäynti entistä poliisipäällikköä vastaan on maksanut 
tähän mennessä veronmaksajille jo yli 67 miljoonaa Norjan 
kruunua. Sekä Eirik Jensen, että hänen kumppaninsa Rag-
na Lise Vikre itkivät, kun tuomio luettiin. Jensen pidätettiin 
helmikuussa 2014. Hän olisi voinut jäädä eläkkeelle ennen 
tuomion julistamista. Tunnettua hasiksen salakuljettaja Cap-
pelenia ja poliisi Eirik Jenseniä vastaan aloitettiin oikeusjuttu 
vuonna 2016. Cappelen tunnusti rikossyytteen, joka koski 16 
tonnin hasiksen salakuljettamista Norjan markkinoille. Hä-
net tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen 18. syyskuuta 2017, 
kun taas Jensen tuomittiin 21 vuodeksi vankeuteen. Cappelen 
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päätti valittaa tuomiosta. Muutoksenhaku Borgartingin hovi-
oikeudessa alkoi 28. elokuuta 2018.

Jensenin rikoskumppanina toiminut Gjermund Erik Cap-
pelen, alun perin nimeltään Gjermund Maack Thorud, on 
norjalainen huumeiden salakuljettaja. Cappelen on selittänyt 
oikeudelle aloittaneensa huumausainekauppansa jo nuoruu-
dessaan. Vuonna 2013 Cappelen pidätettiin hänen johtaman-
sa suuremman salakuljetusverkoston tutkinnan yhteydessä, 
joka tunnetaan Norjassa nimellä Cappelen-Jensen. Hän selitti 
myöhemmin, että hän on 1990-luvulta lähtien ollut vastuussa 
noin 25 tonnin hasiskilon tuomisesta Norjaan. Vuonna 2015 
useat Cappelenin hasis -liigassa olevat ihmiset tuomittiin pi-
dempiin vankeusrangaistuksiin. 24. helmikuuta 2014 poliisi-
päällikkö Eirik Jensen pidätettiin. Häntä syytettiin vakavasta 
korruptiosta. Cappelen oli paljastanut, että Jensen oli useiden 
vuosien ajan osallistunut hänen hämäriin bisneksiinsä ”kuo-
rien kerman” rikosten päältä. Jensen kiisti syytteet.

Oikeus totesi 28. tammikuuta 2019 Eirik Jensenin syylli-
seksi törkeään korruptioon, mutta vapautti hänet syytteistä 
osallistumisesta hasiksen tuontiin. Myöhemmin tuomarit 
kumosivat aiemman päätöksen, mikä tarkoitti, että koko 
tapaus oli tutkittava uudelleen. Kaksi ammattituomaria ja 
viisi muuta tuomaria päättivät Jensenin syyllisyydestä tänään 
perjantaina 19. kesäkuuta Oslon käräjäoikeudessa. Tuomion 
lukemisen aikana pidetyn tauon aikana tuomari kertoi VG: lle 
(Verdens Gang - suomeksi Maailman Meno); Norjan johtava 
iltapäivälehti), että oli kiistatonta, että Jensen ”tarkoituksella 
ja systemaattisesti” osallistui Cappelenin säännölliseen sala-
kuljetukseen huomattavaan määrään hasista.

Tapaus on jäänyt Suomessa lähes huomioimatta, vaikka 
kyseessä on lähes identtinen samaan aikaan tapahtunut ta-
paus Helsingin huumepoliisin johtajan Jari Aarnion kanssa. 
Jo Aarnion tapauksen yhteydessä pohdittiin, kuinka paljon 
on jäänyt paljastumatta ja mikä todellisuudessa on poliisien 
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osuus huumeiden salakuljetukseen niin Suomessa kuin muis-
sa Pohjoismaissa. Ainakin nyt on tullut selville, että erittäin 
tuottoisa huumebisnes ei voisi kukoistaa, ellei mukana olisi 
sitä valvovia ja siitä osansa saavia poliiseja muuallakin kuin 
Kolumbiassa. Jensenin tapaus on ollut iso farssi Norjassa ja 
on ollut omiaan murentamaan lisää norjalaisten oikeuskäsi-
tystä maan poliisista parhaillaan käynnissä olevan ja Norjaa 
kohahduttavan miljonäärin vaimon sieppauksen epäonnistu-
neen tutkimuksen lisäksi. Kamalinta on kuitenkin aiheellinen 
pelko siitä, ettei kaikki ollut vielä tässä. Huumebisnes kukois-
taa Norjassa kovempana kuin koskaan. Mikä rooli siinä on 
korruptoituneella poliisilla? Tätä norjalaiset tänään kyselevät 
toisiltaan.
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Naisjärki vastaan 
miesjärki

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

”Onko kukaan ihmetellyt ristiriitaa tämän ajan kahden tren-
din välillä. Eli yksilönvapaus ja tasa-arvo. Ensin mainittu ko-
rostaa yksilön sisintä olemusta ja vapautta. Toinen korostaa 
ihmisten välistä tasa-arvoa. Onko mahdoton yhtälö ajaa mo-
lempia asioita samaan aikaan?” (Harari: Sapiens). 

Näin kysyi maan terävimmässä epäilijöiden ja huuhaan-
vastustajien ja Skepsis r.y:n ylläpitämillä facebook-sivuilla ni-
meltään Skepsis 16.3.2018 Mika Lindqvist. Patrik Lehtonen 
vastasi hänelle:

”Tasa-arvo” huusi gaselli. Yksilönvapaus, vastasi gepardi 
hypätessään”. Johon Jari Rantala kommentoi:”Argumentit, 
joiden mukaan ristiriitaa ei ole sisältävät usein reunaehtoja, 
joita kumpikaan käsite sinällään ei tarjoa tai sisällä”.

Äärimmäisen näppärä höpöhöpö on valitettavan usein suo-
jamuuri tai yritys peittää pahat ja katalat aikomukset muiden 
kustannuksella heidän päidensä menoksi. Lukijan on hyvä 
muistaa, että antiikin ja Platonin ajoista lähtien moraalista, 
hyveestä ja siitä miten nuo kaksi edellä mainittua asiaa voi 
joko kiertää, peittää, tai kun ei onnistu kummassakaan, unoh-
taa tai syyttää niiden puutteesta muita, usein propagandan 
avulla, on ollut ja on edelleenkin eliitin ja sen hännystelijöinä 
toimivien valtamedioiden ynnä muun maan pakollisen sivis-
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tys -kulttuuri yms. systeemien pääasiallinen tehtävä.
Persut, nuo mainiot provosoijat ja kriittisen keskustelun 

hanakat ylläpitäjät, ovat nostaneet viime aikoina taas tikun-
nokkaan feminismin, mistä tiedämme vaalien lähestyvän, sillä 
persut jos ketkä tarvitsevat kielteistä julkisuutta vauhdittaak-
seen vaalikampanjaansa äänestäjiensä, jotka elävät vihasta, 
keskuudessa. Feminismi on persuille mörkö ja suuri kummi-
tus, joka kurkistaa kaiken sen takana, jota he pitävät omille ar-
voilleen ja itselleen vaarallisina. Mitä feminismi sitten oikein 
on? Siihen antaa parhaan vastauksen Maryan Abdulkarin ja 
Eveliina Talvitien kirja ”Noin 10 myyttiä feminismistä” (SKS 
2018). Tunnettu feministi ja mediatutkija Anu Koivunen ke-
huu kirjoittajia:

”Kaksi karismaattista feministiä keskustelee vallasta, tie-
dosta ja elämästä kokonaisen kirjan verran. Kirjaa lukiessa 
nyökkäilee, nautaa ja närkästyäkin. Dialogi siirtyy päähän 
ja lukijana toivoo, että tämä fiksu pohdinta ja keskustelu ei 
loppuisi ikinä.”

Tekijät ovat kiinnostavia mutta eivät aikuisenoloisia eivät-
kä karismaattisia. Maryan Abdulkar (s. 1982 Mogadishussa) 
on vapaa kirjoittaja ja yhteiskunnallinen aktivisti. Hän muo-
dostaa Silta-kollektiivin saamelaisen tunnetun elokuvaohjaaja 
Pauliina Feodoroffin kanssa ja on työskennellyt koreografina 
sekä taiteellisena johtajana mm. Sonja Lindforsin kanssa. 
Hän on myös yksi Ylen Jälkiviisaat-ohjelman keskustelijois-
ta. Riikka talvitie (s.1970) on vapaa toimittaja ja kirjailija. 
Talvitie on kiinnostunut totuudesta ja tarinoista. Hän asuu 
Tallinnassa ja on työskennellyt kirjan kirjoittamisen aikaan 
kehitysvammaisten arjesta kertovassa kansainvälisessä Erilai-
set-taideprojektissa.

Feminismi-keskustelua käydään Pohjoismaissa rajuilla sa-
nankäänteillä. Norjalainen massamurhaaja Anders Breivik, 
jonka päämaali oli Norjan entinen ja ensimmäinen naispää-
ministeri Gro Harlem Brundtland, kasvoi yläluokkaisessa ja 
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tasa-arvon vastaisessa ympäristössään vastustamaa norjalaisen 
äärioikeiston pilkkanimeksi antamaa ja kaiken tasa-arvoista-
vaa ”valtiollista feminismiä”. Kuulostaako tutulta? Juuri sa-
man ovat ottaneet maalitaulukseen niin Puolan valtaa pitävä 
kristillinen oikeisto kuin Putin Venäjällä ja Suomen persut 
sekä Yhdysvaltojen toimissaan katastrofaalisen epäonnistunut 
presidentti Donald J. Trump. Feminismistä on tullut oikeis-
tolle koko maailmassa mörkö ja maalitaulu numero 1. Nais-
viha elää voimakkaana äärioikeiston keskuudessa ja siksi on 
hyvä, että tällainen kirja on kirjoitettu, vaikka en kyllä usko, 
että sitä lukevat ne joiden sitä pitäisi lukea eli perusmiehet ja 
etenkin persumiehet, nuo takametsien jäyhät ruutupaitaiset 
mörököllit, matkalla kalastusretkeltä jalkapallo-otteluun sau-
nan ja paikallisen räkälän kaljanhuurujen siivittämänä. Suomi 
on mutkaton maa juuri siksi, että sen jäyhä ja jykevä kansa 
on tasa-arvoista. Mutta siitä ei ole pitkä aika, kun asiat olivat 
toisin. Maailmalla vielä lyhyempi. 

Hieman kummastuttaa kirjan alkusanoissa esitetty väit-
tämä patriakaalisuuden alistavasta voimasta – tuo kirjoit-
tajien mielestä yhteiskuntiemme perustoihin levittäytynyt 
sienirihmasto, mikä näkyy heidän mukaansa siinä, miten 
naista neuvotaan kuin lasta; ole nyt varovainen, muista lait-
taa sukkahousut, muista syödä jne. Eivät ne ole lainkaan 
patriakaalista holhoamista, vaikka ne esittäisivätkin miehet 
vaan matriarkaalista hoivaviettiä. Kirjoittavat sekoittavat heti 
aluksi asiat luuloista kiusallisesti keskenään. Kyseessä on toi-
sistaan poikkeava sukupolvinäkemys eikä niin kuin he antavat 
ymmärtää miehinen ojennus ja yritys alistaa sekä määräillä. 
Vanhassa maailmassa ei juuri puhuttu. Ei ehditty eikä sodan 
jälkeen haluttu. Nyt ollaan lörppöinä sanallisesti purkamassa 
kaikkea mahdollista ymmärrettävän viestin muotoon. Juuri 
näin ”tätimäisesti” neuvotaan nuorempia naisia ja tyttöjä eikä 
silloin kyseessä aina välttämättä kyse ole alistamisesta vaan 
ystävällisestä huolehtimisesta, mikä on ihan eri asia kuin mitä 
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kirjoittavat kokevat sen olevan. Kokemus ja kokeminen olisi 
ollut oikeita sanoja, joiden kautta heidän olisi pitänyt asiaa 
tutkiskella.

Mutta toisaalta kirjoittajat ovat oikeassa. He haluavat 
vouhkata, kuten Minna Canth aikoinaan. Saihan Minna ai-
kaan sentään ainoana suomalaisnaisena itselleen liputuspäivän 
ja juhlanäytöksen Kansallisteatterissa. Patriarkaalisuus elää 
vahvana pohjoismaisen hyvinvoinnin maailmassakin, vakka 
naiset ovat täällä edenneet jo ihmisiksi.  Rivien välistä pais-
taa halua olla koviksia, panna miehet järjestykseen ja taistella 
miesten omilla aseilla miehiä vastan. Ripaus julmaa ja älykästä 
Kleopatraa ei heidän mielestään ole pahitteeksi tässä ikuisessa 
maailmanparannusprojektissa, jossa on nyt heidän vuoronsa 
yrittää. Silti kirja kannattaa lukea ja omassa lajissaan tärkeänä 
ja selkeänä puheenvuoro yrittäessä purkaa myyttejä feminis-
min ympäriltä, vaikka historiallisessa mielessä se voisikin olla 
hyttysenpaska Itämeressä. Mutta ei ole. Siitä on todistukse-
na sufragettien rajua taistelu naisten äänioikeuden puolesta 
Briteissä. Se tuotti tuloksena äänioikeuden ja kaksi konser-
vatiivista naispääministeriä, mutta tummaihoisen Labouria 
edustavan naispääministerin aika ei ole vielä kypsä. Miksi? 
Hyvä kysymys onhan Labour naisten, tasa-arvon ja tasaver-
taisuuden nimiin vannova työväenpuolue ainakin paperilla.

Myytti Nro 1: Feministit vihaavat miehiä
Jo ensimmäinen luku osoittaa, ettei dialogin muotoon 

puettu sormenheristely sittenkään ole parhainta tai syvälli-
sintä tarjolla olevaa feministikirjallisuutta vaan ehkä enemmin 
toteavaa ja huvittamaan pyrkivää leikkimielistä jutuskelua 
omille kavereilleen. Esimerkiksi A kirjoittaa feministisen tai-
teen kiinnostavan häntä ja niin kutsuttu pilluliike erityisesti. 
Hän muistuttaa monipuolisella mediaviihdyttäjä Rosa Me-
riläisellä olleen joskus ”vittu haisee hyvältä”-rintanappi. Sen 
saama huomio puhuu hänen mielestään siitä, miten vähän on 
pillusta puhetta suhteessa peniksiin. Kummallinen kanta eikö 
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asia ole juuri toisinpäin? Missähän pillumpiossa hän oikein 
elävät?

Myytti Nro 2: Feministi ei halua, että mies avaa hänelle 
oven.

Tätä lukua kuvaa hyvin Edith Södergranin runo ”Levotto-
mia unia: runoja” (1929):

”En ole kesy. Olen punninnut kesyyttä kotkankynsissäni 
ja tunnen sen hyvin. Oi kotka, mikä hurmio sinun siipiesi 
lennossa.”

Myytti Nro 3: Feministit tekevät asioista turhan moni-
mutkaisia

Kun ollaan ensin saatu taistella epämiellyttäviä tilanteita ja 
ihmisiä vastaan ja on aikuistumisen myötä lennetty lapsuu-
denkodista omaan pesään, tutustuttu saman mielisiin ennen 
kuin huomaa että he ovat yhtä typeriä kuin itse, luoto omat 
samaa mieltä olevien verkostot, istuttu yliopistossa tutustu-
massa naistutkimuksen, tasa-arvon ja vapaudesta saarnaajien 
utopistien teksteihin, on aika sanoa ja kirjoittaa yksinkertainen 
asia mahdollisimman vaikealla tavalla niin, että sen ymmär-
tää vain samoja kirjoja lukeneet ja samoja aineita yliopistolla 
tenttineet. Tulee myös se aika kun ”totaalisen konfrontaation” 
voi sanoa selvällä suomella tuntematta alemmuutta ylempiään 
ja oppineempiaan kohtaan: täydellinen vastakkainasettelu. 
Eikä se ole kaukana. Se kuuluu aikuisuuteen eikä vaadi mi-
tään muuta kuin kasvamisen, ymmärtämisen ja huumorin 
tajua, mikä taas edellyttää, että on kerran uskaltanut vaatia 
röyhkeästi kaikkea sitä, mikä ei ole aina mahdollista kaikissa 
tilanteissa kuten kohdat kaikki ihmiset ”just sellaisina kuin he 
ovat: vapaina, itsellisinä ja yhdenvertaisina.

Myytti Nro: 4 Feminismi tappaa ilon elämästä.
A myöntää heti aluksi väitteen saattavan ”Feminismi tap-

paa ilon” pitävän paikkansa. Feministinä oleminen on hänen 
mielestään harmautta ja kurjuutta täynnä. Joskus vaikuttaa 
siltä, ettei sittenkään patriarkaatti hallitse maailmaa, kuten 



103

militanttifeministit ovelasti väittävät sumuttaakseen todelli-
sen tiedon siitä, mitä feminismi on oikeasti, kun nyrkki läväh-
tää keskelle maalattu naamaa, vaan edelleenkin pillu antiikin 
ajoista lähtien eikä sen kantajille kannata kirjaimellisesti vit-
tuilla, jos aikoo pitää oman päänsä ilman rasittavia lisähuolia. 

Myytti Nro: 5 Feminismi estää miehiä olemasta miehiä ja 
naisia olemasta naisia.

Ainakin sen on tehnyt kahdesta entisestä naisellisesta sek-
siobjektista ja entisestä feminististä valittavia vanhoja ukkoja; 
Catherine Deneuve ja Birgitte Bardot yrittivät mustamaalata 
naisten tasa-arvotaistelua oman sukupuolisen koskematto-
muuden puolesta miesten seksististä maailmaa vastaan, ar-
vostelemalla rajusti vuoden 2018 alussa #MeToo-kampanjaa. 
Bardot vähätteli taistelevien kanssasiskojensa sanomaa väittä-
mällä suurimman osan tapauksista olleen ”tekopyhiä, nau-
rettavia ja jopa epäkiinnostavia”. Birgitte Bardot on nykyisin 
tunnettu äärioikeistolaisista mielipiteistään sekä islaminvastai-
sista ja maahaanmuuttokriittisistä kannanotoistaan. Hän on 
saanut viidet sakot rotuvihan lietsomisesta. Hän puolustautui 
yleisön vihamielistä reaktiota vastaan väittämällä viitanneen 
erityisesti näyttelijöiden esiin tuomiin tapauksiin, ei naisiin 
yleensä, eikä siksi joutunut niin pahasti yleisön tulilinjalle 
kuten kollegansa Deneuve. Catherine Deneuve sai sanois-
taan niin ankaraa julkista tukkapöllyä, että joutui pyytämään 
anteeksi seksuaalisen ahdistelun uhreilta säilyttääkseen edes 
jotenkuten kasvonsa.

Myytti Nro 6: Feministillä ei voi olla huivia eikä pitkiä 
hiuksia

On ihan sama, onko kissa musta vai valkoinen. Tärkeintä 
on se, että se pyydystää hiiriä.

Myytti Nro 7: Feminististä ei ole puolisoksi
Hyvinhän Simone näytti sopivan Jean-Paulin puolisoksi 

kaikesta huolimatta. Vai oliko kyseessä vain ”ranskalainen 
avioliitto” ranskalaisen suudelman tapaan?
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Myytti Nro 8: Feministit ovat uhriutujia.
Uhriutuminen on osa vähemmistöjen tapaa taistella siili-

puolustuksessa piikit pystyssä silloin, kun vihollinen on liian 
iso ja voimakas. Uhriutuminen kuuluu yhteisesti kaikille sor-
retuille vähemmistöille eikä sitä pitäisi siksi vähätellä mene-
mällä siihen lankaan, että antaa muiden ymmärtää kärsivänsä, 
kun valtamedioiden toimittaja on ensin lokeroinut surusi vää-
rin ja katsonut sen jälkeen voitonriemuisesti juuri sillä tavalla, 
että olet ymmärtänyt hänen haistatelleen ylimielisenä sinulle, 
ja hänen julmasti tuikkivien silmiensä väittäneen sinun olevan 
surkimus, joka on itse oman kuoppansa kaivanut.

Myytti Nro 9: Feminismi tavoittelee naisten ylivaltaa.
Militantti- ja telaketjulesbofeministien eli feministien ääri-

ryhmät kyllä, mutta maltillinen enemmistö ei. Ylivalta-sanana 
on ongelmallinen ja mahdoton. Se edellyttäisi koko maail-
man muuttumista elokuvaohjaaja Frederico Fellinin eloku-
vaksi ”Naisten kaupunki” ja miesten, myös toisen äärilaidan 
räyhääjien, trumpistien ja kotimaisten persujen, muuttuvan 
elokuvan höpsöksi ja naisista hyväntahtoisen kiinnostuneeksi 
professoriksi, jota esittää naistenmies Marcello Mastroianni. 
Mutta eihän Peppi Pitkätossussa ollut mitään miesvihamie-
listä (eikä maailman - tai elämänkieltämistä, vapauden - tai 
totuudenetsinnän kieltämistä), toisin kuin kaikkein jyrkim-
missä fallokratiaksi nimetyssä feministiliikkeessä. Ehkä siksi, 
että Peppi näki lapsen jokaisessa ihmisessä, myös aikuisessa 
kuten itse Astrid Lindgrenkin; nuorena yksinäisenä naisena 
Astrid Lindgren sai karvaasti kokea yhteiskunnan ihanteiden 
ja käytännön välisen kuilun. Tämä ei kuitenkaan aiheutta-
nut onneksi äärimielipiteitä, vihaa tai katkeruutta, joka olisi 
heijastunut kirjoittamiseen, pikemminkin se vapautti hänessä 
kirjallista rohkeutta ja tiettyä purevuutta (katsokaa hänestä 
tehty elokuva- suosittelen lämpimästi). 

Myytti Nro 10: Mies ei voi olla feministi eikä nainen sek-
sisti.
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Lihavista miehistä pitävä ja aiheesta Tampereen yliopis-
toon gradunsakin kirjoittanut ex-kansanedustaja Oras Tynk-
kynen (vihr.) on ilmoittanut olevansa feministi. Loput kir-
joittajien mielipiteistä selviää lukemalla tämä luku loppuun, 
vaikka vaikealta se aluksi saattaisi tuntuakin. Mutta ongelma 
onkin toisaalla. Naisten vapautusliikkeen filosofianhistoria on 
1900-luvun jälkipuoliskoa koskien jo kattava. Näiden vuosi-
kymmenten aikana käsite ”feminismi” sai laajennetun mer-
kityksen. Monet naisasianaiset aiemmin kieltäytyivät käyttä-
mästä itsestään sanaa feministi, peläten sillä tavoin sulkevansa 
miespuoliset liittolaiset ulkopuolelle. Vasta aivan vähän ennen 
kuolemaansa esimerkiksi tässä tekstissä aiemmin mainittu Si-
mone de Beauvoir salli itsensä kutsuttavan feministiksi sanan 
laajassa merkityksessä. Astrid Lindgren ei kutsunut itseään 
lainkaan feministiksi.

Myytti Nro 11: Feminismi on harhaa, koska Suomi on 
tasa-arvoinen maa.

Feminismi on tarpeellinen naisille ja erityisesti näille kah-
della nuorelle naiselle päästä vouhkaa -maan, ja osoittamaan 
kaapin paikan julkisissa keskusteluissa, mikä rakastaa räväk-
kyyttä, nuoruutta ja suoruutta sekä mielipiteitä, jotka ovat jo 
tuhanteen kertaan esitettyjä tosin edellisille ja sitä edellisten 
edellisille sukupolville ja ansaitsevat taas kerran tulla esitetyksi 
tällä sukupolvelle.

Kirja on aidontuntuisesti purkavinaan myyttejä feminis-
min väärinymmärtämisen ympäriltä mutta ei silti tunnu sii-
nä täysin onnistuvan. On toinenkin näkemys feminismistä, 
josta kirjan kirjoittajat eivät tarkoituksella puhu. Taistelussa 
tasa-arvon, ”kaikenlaisen tasa-arvon ja kaiken arvon”, puoles-
ta on totuttu kestämään eriarvoisuutta, nyt vain alistamisen 
ja nöyryyttämisen välineet ovat myös tasa-arvotaistelijoiden 
käytössä. Tasa-arvovaltaa tukee hyvin se, että he ovat itseään 
ja samalla tavalla ajattelevia kohtaan sallivia, mutta asettavat 
muille tiukkoja rajoja, koska kokevat omaavansa siihen täyden 
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oikeutuksen ikään kuin palkkioksi aiemmista taisteluistaan 
”yhteisen hyvän” puolesta. Kirjan toisenlaisista vakuutteluista 
huolimatta he ensi töikseen päästessään valtaan, tekevät aina 
saman virheen alkamalla täyttää lähiympäristöään samoin 
ajattelevilla ystävillään, jotka usein vieläpä tulevat samoista 
taustoista.

Taistelussa tasa-arvon puolesta on järki ollut aina paras 
työkalu murrettaessa miespuolisen sorron kahleita; feminis-
tit käyvät sovinismia vastaan sen omin asein: logiikalla niin, 
että samanarvoisia tulee kohdella samalla tavalla. Erilainen 
kohtelu näet edellyttäisi olennaisia eroja, ja näitä ei heidän 
mielestään naisten ja miesten välillä ole. Kyseessä on suomeksi 
tolkku, ja englanniksi se 1700-luvulla Englantia valloittanut 
”common sensen” ymmärrys elämää ohjaavana periaattee-
na, sillä järjen ”järjettömiin” sokkeloihin voi usein hukkua 
Nietzschen varoittavan esimerkin tavoin, ja melkein aina hu-
kutaankin, kun liikutaan heikoilla jäillä väärin varustettuna, 
koska järki esiintyy usein absoluuttisena oikeellisuuden mit-
tarina alamaisia kohtaan; ja me olemme ne silmään sahattavat 
ymmärtämättömät alamaiset, joille tarjotaan valikoitua to-
tuutta näppärästi sanoihin ja teksteihin oikeat tarkoitusperät 
verhoten, ihan kuten Kari Palonen kirjoittaa klassikkokirjas-
saan ”Tekstistä politiikkaan” (Vastapaino 1988):

”Tällä metodiopetuksella on ollut omat ansionsa mm. in-
tellektuaalisten virikkeiden ja sovinnaisia ajatustottumuksista 
etäisyydenoton kannalta. Ennen muuta sen avulla voi kyseen-
alaistaa legendat Tieteellisyydestä, Totuudesta, Objektiivisuu-
desta ym. ikään kuin annettuina ja politiikan yläpuolisina 
kriteereinä, jotka nyttemmin on myös filosofisen keskuste-
lun”sisältä” päin ymmärretty pikemmin retorisiksi tempuiksi, 
joilla pelotellaan maallikoita ja ajattelijoita...”

Vaikka Palonen yrittää tässä lukijalle suuntaamassaan sel-
kokielisessä kappaleessa selostaa, että filosofoiva mediaopetus 
sekä turhaan viivästytti tutkimusten valmistumista, että myös 
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johti helposti ”kriittisten” ajattelijain käyttöön suoranaisina 
auktoriteetteina, on Palosen muistutus siksi erityisen tärkeä 
myös feministisiä tekstejä tulkittaessa, että kun sanat har-
voin vastaavat tekoja, kuten hän itsekin myöhemmin kirjas-
saan toteaa, on tärkeää osata erottaa aikeet, mitkä ilmenevät 
puheista, teoista, joista taas saamme taas tietoa jälkikäteen 
valtamedioista. Palonen muistutti myös, että usein törmää 
sellaisiin tutkimuksiin, joissa on kriittinen ja oppinut johdan-
toluku, joka jää kuitenkin pelkäksi rekvisiitaksi silloin, kun 
konkreettinen kohteen problematisointi on jäänyt pelkäksi 
referoinniksi tai aineiston luokitteluksi.

Palosen idea oli siirtää huomio valmiista tutkimustekstis-
tä itse tutkimiseen toimintana ja kokemuksena. Kaikki tämä 
siksi, että hänen mielestään vanha pohja oli osoitettu illu-
soriseksi, kuten myös jo mainittu ajatus, että tutkimuksella 
olisi jokin filosofinen, metodologinen tms. pohja, joka jou-
taa paremmin romukoppaan kuin käyttöön. Palonen tajusi 
kaukoviisaasti provokatiivisimman siirtymän saattavan olla 
sittenkin tutkimuksen tekijän toiminnan ja kokemuksen aset-
taminen tutkimuksen”tulosten” arvostelun yläpuolelle. Palo-
sen tutkimuksen lähtökohtana oli näkemys tekstistä lähteenä, 
jossa politiikan jäljet selvemmin näkyivät, ja joita tulkitsemal-
la oikein, pystyi parhaiten ymmärtämään monimutkaista tai 
tahallaan sellaiseksi naamioitua, ja meille yhteisten asioiden 
hoidoksi väitettyä politiikkaa (huomaatteko ettei nykyisin 
enää kukaan poliitikko tai valtamediat kehtaa käyttää tätä tur-
haa ja hävytöntä kiertoilmaisua oman valtansa oikeutuksesta).

Palonen katsoo asioita kliinisesti politiikkatieteen sisäisinä 
asioina ja arvioi niitä, toisin kuin kirjan “Noin 10 myyttiä 
feminismistä”-kirjan kirjoittajat ulkokohtaisesti. Asiaa voi 
perustella myös sillä, että etäisyydenottoa vakiintuneista ky-
symyksistä ja keskusteluasetelmista itsenäiseen ”alkutekstejä” 
tulkitsevaan kommentointiin nojaten voi puolustaa myös siltä 
kannalta, että näin parhaiten oppii tekemään tutkimusta; juu-
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ri tätä samaa tarvittaisiin, jotta voitaisiin erottaa toisiinsa ta-
hallisesti sotketut käsitteet ”sananvapaus yksilönvapauksista” 
Palosen tutkimuksen tavoin, minkä lähtökohta on se, että a. 
tutkimus on tulkintaa. b. tutkiminen koostuu tulkinnan älyl-
lisistä projekteista. c. tulkintana tutkimus muistuttaa läheises-
ti politiikkaa tai voidaan ymmärtää sen erikoistapaukseksi. 
Tätä taustaa vasten Feminismi-kirja on vain mielipidekirja 
ei muuta.

Mutta on sillä joitain yhtymäkohtia Palosen tutkimuk-
siin, jotka lähtevät siitä, että asiat eivät muutu, jos niihin ei 
puututa, ja että se miksi mitään ei tapahdu, on ”sovinnaisen 
tiedonkäsityksen” syytä, sillä Palosen mukaan se oletti, että 
asiat joko ”tiedetään” tai niitä ”ei tiedetä”. Palosen tekstissä 
tuntematon muunnetaan tunnetuksi ja sopii siksi hyvin myös 
lähtölaukaukseksi laajentamalla liberaalin ”sanavapaus-yksi-
lönvapaus”-väärinajattelun laajemmaksi aatehistorialliseksi 
pohdinnaksi länsimaissa vallalla olevasta aggressiivisesta “sana 
tule lihaksi pelkästään diskurssin olemassaololla” -ajattelusta, 
kuten tässä vouhkaavassa feministikirjassakin on pohjimmil-
taan vääränä luulona väärä lähtöolettamus taustalla. Näistä 
asioista ei valitettavasti kirjoita kukaan valtamedioissa. Ky-
seessä ei ollut sen enempää tai vähempää kuin jo Nietzschen 
väittämä, että arviomme totuudesta riippuu sen seurauksista:

On vain yksi maailma, ja tämä maailma on väärä, julma, 
ristiriitainen, vastakohtainen, harhaan johtava ja mieletön. 
Me tarvitsemme valheita voittaaksemme tämän todellisuu-
den, tämän”totuuden”.  Me tarvitsemme valheita voidaksem-
me elää. Se, että valehteleminen on elämässä välttämätöntä, 
on itsessään osa olemassaolon kauhistuttavaa ja ongelmallista 
luonnetta.”

Juuri tästä oli kysymys, kun toimittaja Taika Dahlbom 
teki muutama vuosi sitten jutun otsikolla “Kohu Aino -tau-
lun ympärillä on ollut pitkä” Susanna Pettersonista Hesarissa 
8.2.2018. Jutussa kerrottiin, miten Pettersson oli herättänyt 
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kohua edellisenä maanantaina blogissaan, missä hän oli ker-
tonut saaneensa ajoittain #MeToo-henkisiä kysymyksiä siitä, 
miksi Akseli Gallan-Kallelan maalaama Aino (1891) sai olla 
edelleenkin Ateneumin seinällä:

“Olen oman johtajakauteni aikana saanut yhteensä joitain 
kymmeniä yhteydenottoja, joissa ehdotetaan taulun poista-
mista näytiltä.”

Maailmaan mahtuu kaikenlaisia virheitä, mutta että jo yksi 
tietoinen valhe voi tuottaa suuria ongelmia. Mutta myös ko-
konaiset organisaatiot voivat syyllistyä petoksiin ja valheisiin. 
Hesarin kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä kirjoitti 
seuraavan päivän Hesariin 9.2.2018 otsikolla “Suora demo-
kratia on tullut nyt taiteisiinkin” siitä, miten taiteen alistamis-
ta poliittisen korrektiuden pakkopaitaan yrittivät aikoinaan 
esimerkiksi Hitler, Stalin ja Mao:

“Kannattaa myös muistaa, että Aino-tarinaa ei voi ym-
märtää irrallaan Kalevalasta. Siksi lienee paikallaan muistaa, 
mistä Kalevalassa on pohjimmiltaan kyse. Annetaan kaikkein 
yksinkertaisin ja samalla monimutkaisin selitys. Tapahtumien 
pontimena on se, että miehet etsivät härskistikin naisia - joko 
sitä ihka ensimmäistä tai sitten uutta vanhan tilalle. Tulisiko 
Kalevalakin kieltää?”

Ota tästä nyt selvää, kun myönnetään ja ei myönnetä, 
samanaikaisesti. Totuuden suhteellisuutta korostavat näke-
mykset olivat siinä mielessä vaarallisia, että niiden mukaan 
ei oikeastaan ole väliä, puhummeko totta vai valhetta. Pet-
tersson on juuri tässä totuuden suhteellisuutta korostavassa 
”ei väliä puhunko totta vai valehtelenko”-metodissaan julki-
suudessa harjaantuneen ovela; huolimatta feministisestä ide-
ologiastaan, hän saa itsensä näyttämään itse aloittamallaan 
keskustelulla tasapuoliseksi tolkun naiseksi, ja samalla nos-
tettua keskusteluun hienovaraisesti feministisen näkökulman, 
ja lisäksi ilmaista mainostilaa valtamedioissa Ateneumille ja 
yleisön villiintymään. 
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Seuraavan päivän, lauantaina 10.2.2018 Hesarin Mieli-
pide-palsta oli odotetusti täynnä keskustelua asian tiimoilta. 
Helsingin yliopiston historianopiskelija Elina Rinta-Aho oli 
otsikolla “Taidehistoria ei ole vain miesten fantasiaa naisista”, 
sitä mieltä että Ateneum on taidemuseo, jonka tarkoitus on 
esittää asiat niin kuin ne olivat: Sekä taide että historia ovat 
asioita, joita kumpaakin pitäisi suojella ehdottomasti kaikelta 
sensuurilta.”

Kalle Mikkola kirjoittaa samassa lehdessä otsikolla”Ai-
no-taru opettaa naisnäkökulmaa”, siitä miten hän oli nuorena 
poikalapsena järkyttynyt Akseli Gallen-Kallelan Aino-tarus-
ta, koska kansallissankarimme olikin paha ahdistelija: ”Usein 
miesnäkökulmasta esitetty Kalevala sisältääkin naisnäkökul-
man: Väinämöisen teko kuvataan vääränä, palkintoprinsessa 
uhmaa äitinsä tahtoa naimakaupasta. Lopulta katuva Väinä-
möinen varoittaa ihmisiä ottamasta paljon nuorempaa puo-
lisoa.”

Ja vielä jaksoi espoolainen Pekka Piri kysyä otsikolla”Olem-
me biologian ja evoluution äärellä,mistä tämä puritanismi oi-
kein kumpuaa?”: ”Että seksuaalisuus tulisi siivota kellarivaras-
toihin? Miksi? Kuka vahtii ketä, ja millä mandaatilla? Onko 
asialla kirkko vai uusi #MeToo -kampanja? Enpä usko, mutta 
jokuhan reformia ajaa. Tulisiko maalaustaiteen lisäksi myös 
muiden taiteen alojen teoksia hyväksyttää jossain siveellisyys-
neuvostossa? Kiitos ei!”

Valtamedian naistoimittajat olivat yhtä innoissaan kuin 
Susanna Pettersson saamastaan koko viikon kestävästä ilmai-
sesta palstatilasta puhua omalla nimellä itselleen tärkeistä 
asioista. Yllättäen Hesarin kulttuuritoimittaja Laura Halla-
maa tunnusti naistoimittajien ja valtamedioiden roolin asian 
paisuttelussa kissankorkuisin otsikoin valtamedioiden pals-
toilla lauantaina 10.2.2018 otsikolla”Kuvitelma tasa-arvosta 
romahti, kun häirinnän uhrit avasivat suunsa”:”Nyt pitäisi jo 
päästä ahdistelutarinoiden kauhistelusta eteenpäin ja kysyä, 
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mitä seuraavaksi. Onhan tässä jo kuukausia taivasteltu sitä 
mörköä, jota itse olemme ruokkineet.”

Hesarissa 10.2.2018 toimittaja Mari Koppisen jutussa ot-
sikolla Ilja Peltonen agitoi miehiä tukemaan #MeToo -kam-
panjaa”, nostetaan Kansallisteatterin feminiinisen oman-
tunnon omaava pehmoisä -näyttelijä sankariksi, joka kerää 
tunnettuja näyttelijämiehiä tukemaan kampanjaa sen jälkeen, 
kun hän on nähnyt samasta aiheesta järjestetyn A-studion. 
On käsittämätöntä, että tällaisia juttuja julkaistaan maan pää-
lehdessä. Kun jutun lukee, tuntuu se lähinnä kaveri -ja sanka-
rijournalismin välimaastoon sijoittuvalta lehdistötiedotteelta. 

Kummallisinta on jutussa, jolle on uhrattu näyttävästi yh-
tenä luetuimpana päivänä eli lauantaina puoli sivua, Peltosen 
näyttelijä Kaarina Hazardin kuukausia sitten esiin nostama 
idea ”miesten tappolistasta”, jossa kerättäisiin adressia, missä 
sen allekirjoittaneet miehet antaisivat luvan nimensä julkai-
suun, jos nimi tulee (ei hätää, suuri osa jutussa olleista alle-
kirjoittaneista näyttelijöistä oli joko homoja tai tunnettuja 
tohvelisankareita) esiin seksuaalista häirintää kokeneiden 
naisten haastatteluissa. 

Onko kyseessä sanavapaus tai yksinvapaudet? Ei. Kyseessä 
vaikuttaa olevan valtaeliitin eri sukupuoliin perustuva ja fe-
ministien aloittama keskinäinen valtataistelu hegemoniasta - 
järki vastaan huuhaa - naisjärki vastaan miesjärki, ja siitä kuka 
saa näkemyksensä parhaiten esille ja syötetyksi kollektiiviseen 
tajuntaan missä tavoitteena on purkaa miesten tapa tarkas-
tella maailmaa ja korvata se naisten tarkastelutavalla, missä 
miehille tyypilliset toimintamallit korvataan feministisesti 
kokeilevalla ja spontaanilla elämäntavalla. Tässä taistelussa 
kaikki siinä ovat aina olleet tervetulleina käyttökelpoista tava-
raa, eivätkä ne ole koskaan loppujen lopuksi toistaan miten-
kään eronneet, mitä tulee ismien yhtenäiseen vaatimukseen 
saada esittää ja nähdä asiat juuri sillä tavalla, kuin ne ovat itse 
halunneet totuuden omistamisen nimissä.
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Monet epäilevät, että perimmäinen tarkoitus on julistaa 
naisten tapa ajatella paremmaksi kuin miesten. Miehiltä 
puuttui väitteen mukaan jotakin olennaista, joka naisilla on 
kyky huolenpitoon ja empatiaan siihen liittyvine arvoineen. 
Tällainen ajatus erityisestä naisjärjestä on kovin kaksiteräi-
nen miekka – samoin kuin miesjärjestä - ja yhtä älytön, sillä 
jos emme pääse yksimielisyyteen yhteisestä järjestä, olemme 
jälleen taistelutilanteessa. Ja yläpuolelle asettuminen aiheut-
taa vain voimakkaamman vastahyökkäyksen. Edellisen aja-
tussuuntauksen mukaan naisen jalompi ajattelu on miesten 
sorron vääristämää. Miesten ajastusradat kulkisivat ylhäältä 
alaspäin, tietyn hierarkian mukaan, kun taas naisten vallan-
käyttö olisi vertikaalista ja sisarellisesti koko luomakunnan 
kattavaa. 

Taustalla vaikuttaa voimakkaasti feministisen psykoana-
lyytikko Lucy Irigaryn näkemys ajattelusta, joka on sidottu 
sukupuoleen; ei pelkästään kieli ollut patriarkaalisen ide-
ologian hapattama, vaan myös kaikki ajattelumallit olivat 
miehisiä. Ei voi kun olla samaa mieltä 17.2 Ilta -Sanomien 
nettisivuilla julkaistuun kolumnisti Jyrki Lehtolan tokaisuun 
otsikolla “Olkaa naiset joskus hiljaa”:

“Viime aikoina naiset ovat menneet aivan hulluiksi. Medi-
assa kierivien huhujen mukaan naiset haluavat polttaa kaikki 
miesten tekemät taideteokset, kastroida Seitsemän veljestä ja 
kieltää lihapullat. (Pidän itseäni feministinä, mutta tämä on 
sitä vääränlaista feminismiä.) Miehen on vaikea kestää tällais-
ta, vaikka mies kaiken kestääkin, kun se on mies eikä nainen. 
Mutta liikaa on miehellekin olla minuuttiakaan hiljaa, kun 
ympärillä velloo julkinen keskustelu. Pää hajoaa. Yksikin päi-
vä oli matalapalkkaisista naisista uutisjuttu, jossa haastateltiin 
vain hameväkeä, vaikka kaksilahkeisella olisi ollut teemaan 
laajempi näkökulma.”

Miksihän jokaisen miehen, joka kirjoittaa naisista, pi-
tää aina”muistuttaa suluissa pitävänsä itseään feministinä”, 
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mikä on käsitteellisesti jo sula mahdottomuus, ja minkähän 
takia Nietzsche sanoi, että aina kun lähdet tapaamaan nais-
ta älä unohda ottaa ruoskaa mukaasi. Saman päivän iltana 
18.2.2018 facebookista näen Suomen Tintin ja oikeistolai-
simman toimittajan (opiskellut Jyväskylän yliopistossa muka-
journalistiikkaa) Arto Nybergin vieraan ”Turha-Törhöseksi” 
aiemmin kutsutun (nyt nimi on muuttunut ”Turha-Törki-
mykseksi)” elokuvaohjaaja Lauri Törhösen yrittävän kierrellä 
itseään lapsellisen uho äänessään (on selvästikin harjoitellut 
lakimieskavereittensa kanssa kosteissa merkeissä muutaman 
ryypyn verran Urkki-pubissa). 

Turha-Törkimyksen mukaan ”tuolla ulkona on 2,5 mil-
joona miestä”, joita tämä asia koskettaa. Huono argumentti 
yrittää vedota asian yleisyyteen, ihan kuin se poistaisi rikok-
sen. Toinen argumentti on vielä lapsellisempi yritys tarinal-
listaa rikosta; isä on hänelle näyttänyt jäidenlähdön, hyvä 
kielikuva, mutta loppuosa on ontuva: aika on muuttunut, ja 
se muuttui äkisti kuin katkaisijasta kun asia tuli ilmi. Lopuksi 
Turha-Törkimys yrittää väärää kielikuvaa: ”eihän taidekoulut 
ole mitään pappisseminaareja”, ja jos ne olisivat, olisi ongel-
mana kuoropoikiin sekaantuminen ja homostelu eikä naisten 
kopelointi. 

Turha-Törkimys puree hammasta televisiolähetyksessä 
yrittäessään vielä yli 70–vuotiaana papparaisena näyttää när-
kästyneeltä koulupojalta häneen kohdistuvista ilkeistä vih-
jailusta siitä, että hän vonkuisi ammatikseen pillua kaikilta 
naispuolisilta käyttäen ammattiaan vain tekosyynä tehdä 
sitä. Hän saa vaivoin vahingoniloisena pidettyä pokkansa is-
kiessään taidepiireissä vallalla olevaa feministiporukkaa päin 
pläsiä väittämällä Outi Nyytäjän olleen se, joka aloitti”tämän 
pussaus -ja halaussysteemin koulussa”. Olipa halpahintainen 
heitto ja näyttää miksi feminismi on edelleenkin tarpeellinen 
työkalu purkaakseen miehistä uhoa ja toksista maskuliini-
suutta. 
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HomoHollywood
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Viime vuosikymmenet ovat olleet gay-elokuvien kulta-aikaa. 
Samalla kun määrä on lisääntynyt, laatu on kärsinyt. Mark-
kinoille on tehtailtu kaupalliseen levitykseen kymmenittäin 
tylsiä ja huonosti tehtyä gay-elokuvia, joita ei pidä katsoa. 
Suurin osa näistä on, yllätys yllätys, Hollywood-elokuvia. Yl-
lätys se ei ole kuitenkaan filmihulluille, joiden tarkka silmä 
karsastaa näitä rahan maku suussa tehtyjä esteettis-älyllisiä 
rimanalituksia. Edelleenkin parhaimmat gay-elokuvat ovat 
indie-tuotantoa jättimenestykseen minibudjetilla 1990-alussa 
Priscilla tapaan yltävissä tuotannoissa. Ruotsissa elokuvate-
atterissa jaksetaan aina muistuttaa, että ”Filmen skall ses på 
bio!”. Suomessa saman tekee Filmihullun päätoimittaja Lauri 
Timonen, kuten Filmihullun numerossa 2/2020:

”Lopuksi vielä tärkeä kansanterveydellinen vetoomus: py-
sykää taivaan tähden poissa Netflixistä. Se moska tapaa aivo-
suloja nopeammin kuin yksikään kulkutauti. ”

Sama ongelma on gay -elokuvilla. Ne pitää katsoa ja kokea 
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(salaliittolaisuutta) yhdessä elokuvateatterin pimennossa - on-
neksi meillä on kerran vuodessa Vinokino homo- ja lesboelo-
kuville omistettu festivaali, josta kirjoitan arvosteluja pohjois-
maiseen LGBTQ-nettilehti qx.fi:hin - niin kuin alkuaikoina 
tehtiin ja kiihotuin niiden tarjoamasta eroottisesta pakomaa-
ilmasta heterotylsyyden latistamasta arkitodellisuudesta. On 
ihan totta, että sekä itse elokuva että yhteinen elokuvanau-
tinto on erilainen kokemus kaikille aisteille elokuvateatterin 
pimeydestä katsottuna. Laajakangas antaa laajemman pers-
pektiivin itse elokuvaan ja elokuvateatterin jännittävä hämä-
ryys katsojakokemuksena jotain sellaista alkuperäistä taikaa, 
mikä elokuvissa sen alkuaikoina yli sata vuotta sitten kiinnosti 
niitä miljoonia ihmisiä, jotka ryntäsivät katsomaan mykän 
elokuvan mestariteoksia pianomusiikin säestämänä ilta illan 
jälkeen.

Paljon on muuttunut siitä, kun Outi Heiskanen kirjoitti 
Filmihullun kaksoisnumerossa 4-5/1997 elokuva- ja video-op-
paassaan nimeltään ”Gay Hollywood” 4-5/1997. Heiskanen 
kirjoittaa oppaan kirjoittajan Steve Stewart ihmetellen sekä 
suoraan, että rivien välitse elokuvaohjaaja Stonen värikästä 
mielikuvitusta. Samaan aikaan kun Heiskanen kirjoitti jut-
tunsa Filmihulluun tuli elokuvateattereihin Won Kair Wanin 
Happy Together, joka esitettiin aluksi Kino Engelissä. Vanhan 
ylioppilastalon kuppilassa sai juoda samannimistä lonkeroa. 
Elokuva oli homoelokuvamaailmassa silloin tapaus isoin kir-
jaimin, sillä sen aasialainen hienovarainen taistelu oikeudesta 
omiin tunteisiin ja omaan seksuaaliseen identiteettiin oli il-
mestymisvuonnaan 1997 monella tapaa täydellisesti erikoinen 
poikkeus kaikkeen siihen asti olleeseen ja elokuvaksi väitet-
tyyn halpahintaiseen ”vaaleanpunaiseen homoroskaan”, jon-
ka räikein kammotusesimerkki oli pitsihörhöinen muoti- ja 
vaatesuunnittelija James Bidgoodin vuonna 1971 valmistama 
ja silloin taidehomojen suuressa suosiossa olleiden elokuva-
ohjaajien, Pasolinin, Fellinin ja Genetin estetiikkaa huonosti 
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ja vitsiksi muuttuneella ulkokohtaisella tavalla kopioiva ja 
kommentoiva ”Pink Narcissus (minä estetiikasta puhun ensi 
viikolla julkaistavassa kanadalaisen mestarin Guy Maddenin 
Kino Reginassa esitetyn neljän elokuvan verialussa tarkem-
min)”, minkä vahvan vaikutuksen voi nähdä samaan aikaan 
teatteriryhmänsä kanssa kellareista kuuluisuuteen hiljalleen 
nousukiitonsa aloittaneen, tuhoisan ja vimmaisen Fassbinde-
rin valmistelemassa ja vuosikymmenen märästä unimaailmas-
ta Genetin Querelle -filmatisoinnissa.

Happy Together oli vedenjakaja länsimaisessa taidemaail-
massa, jossa homous oli aiemmin piilotettu niin teatteri- kuin 
elokuvamaailmassa kaikenlaisiin epämääräisiin vihjauksiin, 
kietomalla se salaperäisyyden utuiseen huntuun, tai teke-
mällä siitä halpahintaista yökerhohupailua, halvan hajusteen 
löyhkässä ”omatekoisten homotaideläskisetien ”hyväksi-
käyttöhiplausjatkoille”, koska se olisi häirinnyt heteroiden 
itsensä luomaa keinotekoista kauhun tasapainoa taistelevien 
sukupuolten ja sukupolvien välillä, ylivallasta toistettuun val-
heeseen, sekä siitä syntynyttä heiveröisesti ilmaan piirrettyä, 
”luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä.”Mefisto ja Eversti 
Redl, Kuolema Venetsiassa, Querelle, Pasolinin ja Jarmanin 
elokuvat, sekä televisiosarja ”Mennyt maailma”, edustivat lä-
hestulkoon yksin valtakulttuurin jollain tavoin hyväksymiä, 
ja ”läpi sormien katsomia”, kaupalliseen levitykseen päässeitä 
homotarinoita 80-luvun lopulla, joita kutsuttiin silloin hal-
ventavassa mielessä pienen porukan sivuteattereissa esitetyiksi 
”taideleffoiksi”, jotka joko vaiettiin tai yritettiin hiljaa unoh-
taa elokuvakerhoihin ja taidetapahtumiin, vain avointa haavaa 
janoavan eliitin kauhukakaroiden kostonhimoisiin ”mitäs mi-
nä-sanoin punaviiniuhoihin” elokuvaesitysten jälkeen paikal-
lisissa undegroundräkälöissä.

Istvan Szabon Mefisto ja eversti Redl olivat aikansa suuri 
hittejä taide-elokuvapiireissä, mutta liian perinteisesti toteu-
tettuja ja varman päälle pelattuja ja yllätyksettömiä, Kuolema 
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Venetsiassa oli liian kirjallinen, Querelle liian surrealistinen, 
Pasolin liian himokas, Jarman omasta mielestään liian älykäs, 
Mennyt maailma oli taas liian epätodellinen nostalgisuudes-
saan (se synnytti ympäri maailmaa nuorissa dandyhomoissa 
lyhytaikaisen ja ohimenevän kummallisen pikkuprinssiliik-
keen, jossa pukuihin pukeutuneet alle kaksikymppiset poika-
maisennäköiset syötävänsöpöt miehenalut kulkivat eteerisen 
näköisinä eteenpäin haahuillen, jäljitellen sarjassa esiintynyttä 
idoliaan nallekarhut kainalossa). Oli vain ajankysymys, että 
liian poliittiseksi ryhtyneelle Fassbinderille löytyisi jostain 
jokin vakavasti otettava homomanttelinperijä varsinkin kun 
John Watersista ei siihen ollut kun hän vittumaisuuttaan kos-
toksi rahoituksen lähes täydellisestä puuttumisesta, löi tahal-
lisen läskiksi kaiken halpiksillaan, ampumalla mauttomasti 
omaa homouttaan alentavasti ja häväisten koko maailman ho-
moja suoraan päin pläsiä omalla ”avaruustransudivainillaan”, 
jonka kaiken naurettavaksi tekevästä maineesta Stonewallin 
perilliset Castrostreeillä yrittivät pyristellä ehdoin tahdoin Ad-
vokat -lehdessä eroon esittelemällä amerikkalaisen homouden 
vaihtoehtoisiksi kunniallisiksi kasvoiksi arjen ja työn keskel-
lä omiksi irvikuvikseen muuttuneet mursuviiksiset Tom of 
Finland-tyyppiset bodatut ”farkuissapullottaamachomiehet”, 
nämä kiimaisilta merimiehiltä näyttävät ”utopistiset haavela-
kimiesrakennusmiehet”, jotka olivat yhtä tosia kuin samaan 
aikaan summerhilliläisten ja makarenkolaisten fanaattisten 
kasvatusilluusioiden jälkeläisten vanhalla mantereella onnis-
tuneesti levittämä yhtäläisyysmerkki homouden erikoisuuden 
ja erinomaisen älyllisyyden välille.

Ja koska espanjalaiseen machokulttuuriin transupiikin lyö-
nyt Pedro Almodovar muuttui samaan aikaan sekä katolisen 
kaksinaismoralismin että Neitsyt Maria ja huora-dikotomian 
erilaisten variaatioiden esittäjäksi kommunikoiden koko ajan 
sivusilmällä häneen suuren vaikutuksen tehneiden ja suuria 
tunteita myllertäneiden elokuvien kuten mm. John Cassave-
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tesin Ensi-illan, ja vuoden 1997 jälkeen Happy Togetherin 
kanssa, oli selvää, että jonkun muun kuin liian taiteelliseksi 
ja liian homoksi osoittautuneen Gus van Santin oli raivattava 
tietä Angie Leen lähes Titanicin veroiseksi megamenestyk-
seksi heteroyleisön keskuudessa osoittautuneelle Brokeback 
Mountainille Amerikassa sen katastrofin jälkeen, mitä vuonna 
1991 valmistunut, Oliver Stonen harhainen ja häiriintynyt, 
”musta ja sekopäinen poliittisseksuaalinen transsi”, (lähestul-
koon yhtä kammottava ja piinaava katsomiskokemus kuin 
maailman sairain elokuva Seitsemän), JFK jossa jo katoamas-
sa olleen viiskytlukulaisen valkoisen läskiheterokansakunnan 
kollektiivista pahaa-oloa ja ”normanmailermaistaportonhaa-
muvainoharhaisuutta ”lisättiin entisestään esittämällä tapah-
tumien taustalla muka kummittelevien pikkupoikaraiskaajien 
kullinhimofantasioita elätelleet, ”irvokkaat perverssihomose-
dät ”, oleellisena osana sitä tuhoisaa ja tuloksellista salaliittoa 
äärioikeiston herkeämättömän vihan kohteena craccusmaises-
ti olleesta yläluokan omasta katolisesta pojasta ja ristiriitaisesta 
heteropanopresidentistä, jonka murhaamiseksi korruptoitu-
neessa koston, vihan, ja salakähmäisyyden oudossa karusel-
lissa nämä vetelämulkkuiset, viinalla, pillerillä, rikoksilla, ja 
surkeuksilla elävät homot muka teroittivat miekkojaan irstai-
lujensa keskellä kummallisessa Jean Genetin Parveketta muis-
tuttavassa narrimaailmassa, jossa totuudet olivat olevinaan 
peilejä, joista heijastuva valhe vei katsojansa mukanaan askel 
askeleelta alemmas helvetin ikuisen kadotuksen syövereihin, 
Fellinin Satyriconin yöllisten pitojenjälkeisissä ensimmäisissä 
keltaisia mahalimoja puklaavia oksennuksia muistuttavissa 
herkän mielen tasapainoa järkyttäneissä kohtauksissaan. ” 
Orgiat, joiden puvustus on kuin suoraan Milos Formanin 
Amadeuksesta, maalailevat Stewartin mukaan naurettavan 
yliampuvan kuvan ”alamaailmasta”, jonka homohallitsijat 
näyttävät pystyvän melkein mihin pahuuteen tahansa. Outi 
Heiskasen mukaan homoseksuaalisuutta ei voitu suoraan kä-
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sitellä elokuvassa ennen 60-luvun loppua. Siksi se oli hänen 
mukaansa tuotava esille verhoillusti:

”Hollywoodin kultakauden elokuvan tuottaessa variaatio-
ta amerikkalaisesta heteroseksuaalisesta unelmasta, homot ja 
lesbot sysättiin pois ” kadun aurinkoiselta puolelta.” Homo-
seksuaalisuus löysi paikkansa unelman kääntöpuolella, ame-
rikkalaisen painajaisen kuvastosta. Homoseksuaalista itsestään 
tehtiin kävelevä painajainen, sosiopaatti ja psykopaatti, jonka 
tehtäväksi koitui ravistella aina lopulta suvereenia yhteiskun-
taa. Homosta tehtiin vaarallinen hullu ja perverssi - ja siksi 
kadotukseen tuomittu.”

Tämä tuotti hedelmänä lisää väkivaltaa, syrjintää ja homo-
murhia. Vuonna 1980 valmistunut Al Pacinon tähdittämä 
Yön kuningatar -elokuva, oli raju kertomus homomurhaaja 
jahtaavan poliisin soluttautumisesta New Yorkin homopii-
reihin asettumalla samalla itse murhaajan syötiksi (Pacino 
on esiintynyt kahdessa muussakin homoroolissa Yön kunin-
gattaren lisäksi. Hikisessä iltapäivässä, ja Aidsiin kuolevana 
asianajajana HBO:n tuottamassa Tony Kushnerin näytelmän 
tv-dramatisoinnissa ”Angels in America”, jota voi pitää hyvällä 
syyllä parhaana koskaan tehtynä homonäytelmänä, ellei koko 
Shakespearen tuotantoa oteta lukuun). Heti elokuvan tultua 
julki eräs hullu papinpoika ajoi autollaan keskelle Yön ku-
ningattaren aitoa kuvauspaikkaa surmaten kaksi homomies-
tä. Vielä niinkin myöhään, kuin 90-luvulla patrioottisessa ja 
machomaisessa Bravehartissa (jonka Irlannin huumaavan ja 
mölyisen ensi-illan olin todistamassa Dublinissa englantilai-
sille mahat kippurassa nauravan yleisön kanssa), kuningas Ed-
ward I:n poika esitettään naismaisena ja iljettävänä homona.

Samaan aikaan alkoi tulla myös homoutta toisella tavalla 
käsitteleviä elokuvia kuten vuonna 1993 Philadelphia-elokuva 
Aids-kauden viimeisen suuren kertomuksen Tom Hanksin, 
Antonio Banderas ja Denzel Washington. Happy Together 
pyyhkäisi valkokankaan homopelon lopullisesti ja homokli-
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seet kertaheitolla roskiin valmistaen tietä yleisön hyväksynnän 
saavalle heteromaisesti esitetylle homotarinalle, jonka vielä 
piti ohjata jo yhden homoleffan tehnyt ”ei-amerikkalainen 
hetero-ohjaaja.” Mutta pitääkö sittenkään homojen suhde 
esittää aina ongelmallisena ja eroamisherkkänä, koska heil-
lä ei ole mitään sanottavaa toisilleen? Eihän muillakaan ole 
sen ohikiitävän onnellisuuden hetken huuman haihduttua 
sen sileän tien, kun arki, järjestys ja huolet astuvat suhdetta 
pilaamaan. Eikä kukaan enää nykyisin esitä tarinaa sellaise-
na, kun se on, vaan sellaisena kun sen henkilöt sen luulevat 
kokeneensa proustilaisittain. Vai onko Happy Together jon-
kin väärän koivun kautta kaukaista sukua Abbas Kiarostamin 
lempeälle hiljaisuudelle? Ainakin se sopii hyvin tasapainotta-
maan maailman ehkä hauskinta ja röyhkeimmällä ”me ollaan 
mitä halutaan”-asenteella tehtyä homoleffaa Priscillaa - Aa-
vikon kuningatarta, mikä oikeasti on raodmovien muotoon 
sullottu transuparodia hauskoista ja vahvoista australialaisista 
aavikkotransuista keskellä ei mitään ja ei niin hauskaakaan. 
Tai sitten lämpimän viisaalle Annie Prouxin Laivauutisille. 
Suomessakin oli oma homoelokuvamahdollisuutensa, tosin 
läskiksi jo lähtökohdiltaan lyötynä. Kriitikko Kalle Kinnunen 
kirjoitti Suomen Kuvalehdessä 22/2020 elokuvaohjaaja Pekka 
Lehdon onneksi ei toteutuneesta projektista Pekka ja Pätkä 
homoina. Kinnusen mukaan se piti kuvata vuonna 1993 Lat-
viassa 3D-elokuvana. Idea oli lainattu roskahomoelokuvan 
uranuurtaja John Watersilta. Suomessahan homoja on ollut 
elokuvissa sivuosissa ennen Tom of Finlandia. Niistä paras on 
muutaman vuoden takainen Suomen hauskin mies -elokuvan 
Jussi Lehtonen homo-Hannulana.

Heidegger nimitti taiteen voimaksi, joka sai kadonneen 
olemisen näkösälle. Taiteessa sen tekee parhaiten kuvaa, sa-
naa, alitajuntaa, ja toiveita osuvasti yhdistelevä elokuva, ja 
homomaailman kliseitä ja tyhjänpäiväisiä turhuuksia täynnä 
olevassa harhaisessa epätodellisuudessa nämä Happy Toget-
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herin kaltaiset ”homoelämää suuremmat homoelokuvat”, 
jossa on löydetty tämän piilossa kulttuurissa pysyttelevän ho-
mo-olemisen salainen kieli, jossa se alkaa pikkuhiljaa paljastaa 
syvällisempää, monikerroksellisempaa ja sitä todellisempaa 
homo-olemisen ulottuvuutta, jossa kuvat pureutuvat suoraan 
myyttiseen alkuperäänsä paljastaen sieltä Happy Togetherin 
tavoin viiltävä tyhjyyttä, onnenkaipuuta ja kuitenkin samalla 
outoa hämmentävää suloisuutta, sekä pään huumasta sekai-
sin saavaa pakottavaa koskettavuutta. Siksi uskon että ho-
moelokuvan yksi tärkeä merkitys ja oikeutus on taistella tätä 
Heideggerin tarkoittamaa ja minun itseni henkilökohtaisesti 
kokemaa olemassaolon unohdusta vastaan, sillä jos homo on 
menettänyt kykynsä hämmästellä tätä suureksi lahjaksi saa-
maansa hurjasti ohikiitävää hetkellistä elämäänsä, on hän sa-
malla menettänyt myös kykynsä hämmästellä suurenmoista 
ja oivalluksia täynnä olevaa, etsijän ja epäilijän tehtäväänsä 
sekä sitä ulkopuolisen seikkailija mahdollisuuttaan löytää, 
uskaltaa, ja irrotella itsensä pois heterototunnaisuuksien ta-
vanomaisista tylsyyksistä, ettei vajoaisi elämässään pelkäksi 
tarkkailijaksi ja sivustakatsojaksi, kykenemättä realistisesti 
hallitsemaan todellisuuttaan, jolloin oma merkitys omassa 
elämässä supistuu juuri niin pieneksi ja merkityksettömäksi 
kuin se valtaosalla länsimaisista homomiehistä oman elämänsä 
vaikeiden kamppailujen keskellä nykyisin on.

HomoHollywood tajusi tämän tehdessään Ang Leen Bro-
keback Mountainin kuvaamaan kertaheitolla vuosisadaksi, 
missä kaikesta (entisessä sillä homoravintolat eivät ole enää 
pop, in ja jees nuorten homopoikien grinder-maailmassa) 
homoräkälöissä vallalla olevasta viinahuuruisesti kukasta 
kukkaan lentämisessä, ja markkinahenkisesti tuotteistetussa 
”modernissa sadistipiilohomopedofiliassa” oli alastomillaan 
kysymys: narsistisesti häiriintyneen ajankuvamme julkisuu-
dessa pönkitetystä suuresta inhimillisestä virheestä ja vinoutu-
masta, eikä lainkaan siitä mitä oikea katuhomokamppailu oli 
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joskus ennen Wildeä puhtaimmillaan ja likaisimmillaan ollut: 
harvinaisen ystävyyden löytämistä ja sen valitettavaa kadotta-
mista. 2000-luvulla homoelokuvat muuttuvat. Kokeellisuus 
ja yhteiskuntakriittisyys jäävät taka-alle. Hollywood raaputtaa 
hieman pintaa ja sieltä alkaa näkyä se HomoHollywood, joka 
on ollut koko sen historian piilossa tekijöidensä selän takana, 
sillä Hollywoodissa jos missä, homot näyttelivät tärkeää roolia 
elokuvassa niin näyttelijöinä kuin muina elokuvatyöntekijöi-
nä usein jopa niin, että monelle homonäyttelijälle kuten Rock 
Hudsonille tai Gregory Peckille piti keksiä heteromenneisyys 
ja yrittää luoda heterokulissit, ettei pelätty salaisuus olisi pal-
jastuessaan romahduttanut lipputulot suurtuotannoilta. tai 
niin silloin ainakin uskottiin studiopomojen toimesta.

Sen jälkeen HomoHollywood on tuottanut paljon mitä-
töntä roskaa kuten John Lithgowin ja Alfred Molinan Love 
is Strangen, Michael Douglasin ja Matt Damonin My Life 
as Liberacen, Jim Carreyn ja Ewan McGreogorin I Love You 
Philip Morris sekä elokuvat Pridet ja Harvey. Kaikkein kama-
linta ja sydäntä riipaisevinta oli kuitenkin Almodovarin (on-
neksi jo anteeksi annettu ja unohdettu) Matkarakastajat-lim-
boiluelokuva kuin Espanjan Sirkka Tällin ja ääni ruosteessa 
olevan entisen iskelmälaulaja Markku Arokannon jonnekin 
kesäteatteriin tekemästä poliittisesti korrektista ja keskin-
kertaista TOF-homocamp-sekoilusta. Tanssi-lehdessä 1998 
Piia Ahonen kirjoitti mainion kritiikin tanssija Ismo-Pekka 
Heikinheimon TOF-esityksestä, joka on ehkä limbomaisin 
homotanssiesitys Suomessa koskaan, jos ei lasketa kansallisba-
letin kivikauden ajan balettitanssija Kari Karnakosken kom-
pasteluja ennen sotia. Toffin käsiohjelma julisti jutun olevan 
faktaa - Rakkaat ystävät tervetuloa homotodellisuuteen. esitys 
oli kaikkea muuta surkeassa kliseisyydessään. Arvostelija oli 
kauhuissaan. Hän pohti, että jos kyse oli ironiasta, se oli ke-
hittymätöntä. Esityksen ideat olivat yksittäisiä eikä niistä syn-
tynyt terävää ja purevan hauskaa. Mukana oli omana itsenään 



123

silloin nousua homotaiteen amiskaanoniin tehnyt kirppiksiltä 
löydetty tätimäisesti lässyttävä halpistransu nimeltään Sirkka 
Tälli - tuo pulleiden homotaliaivojen Kari Grandi ja ehtymä-
tön kakkureseptien jakaja.

Ja siellä missä on Tälli, on aina hänen paras ja ainoa ystä-
vänsä niin teatterivihassa kuin kateudessakin rakas kaksois-
sisarensa, ”Impi Palikkana” (molempia kutsutaan homopi-
reissä siamilaisiksi tonnikeijusisaruksiksi) esiintyvä Markku 
Arokanto jo 80-luvun alusta lähtien Lahden kansanopiston 
yksivuotiselta näyttämölinjalta. Yhdessä he vastasivat 80- ja 
90-lukujen taitteessa aina 2000-luvun alkuun saakka homo-
taiteen rappiosta, kunnes yleisö sai tarpeekseen ja Tälli lähti 
Espanjaan myymään suomalaismummoille halpaa kosmetiik-
kaa ja Arokanto keskittyi ohjaamaan nuorten harrastajateat-
teria. Vaikka Tälli esitti itseään ”oohitteli ja aahitteli siinä, 
mikäli pällistyksiltään ehti ja kykeni pulleaa nasuaan”, takaa 
kurkisti aina tavalla ta toisella Arokanto, jos ei nyt suoraan 
tekstinikkarina niin ainakin ”arokantismeja” viljelleenä puu-
jalkavitsinä, tai piteli kulisseissa Tällin Kuokkasen peruukki-
liikkeestä lainaamaa ”Dame Edna”-peruukkia. 

Toffin kriitikko oli vaivaantuneena esiintyjien ja esityksen 
keskinkertaisuuteen odottanut, että teos olisi päässyt vauh-
tiin. Tälli esitteli lähinnä itseään yrittäen varastaa typerällä 
kohkaamisellaan koko shown. Sali oli täynnä Tälliä fanittavia 
tarjoilijoita, myyjiä, meikkaajia ja kampaajia. Typerät vitsit 
uuvuttivat kriitikon. Yleisöstä kuului väkinäistä naurua ns. 
takuuvarmojen vitsien jälkeen muuten tunnelma oli apea. 
Olisiko esitys ollut pelastettavissa. Ehdottomasti ei. Sitä ei 
olisi koskaan pitänyt esittää vakavassa mielessä vaan osana 
jotain homoräkälän synttärijuhlaa puolijuovuksissa pilan-
päiten. Esitys oli katastrofi eikä sitä esitetty kuin muutaman 
kerran yleisökadon takia. Toffin liikekieli ei ollut omaperäistä. 
Teoksen ”aggressiivisten” kohtausten vaatima energiataso jäi 
myös ikävästi kriitikon mielestä saavuttamatta. Revyyosassa 
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oli löysyyttä ja tyhjäkäyntiä kokonaisuuden jäädessä hampaat-
tomaksi. Vain tanssija Harri Heikkinen sai kiitosta kriitikolta 
muut eivät hänen mielestään vakuuttaneet tanssijoina eivätkä 
näyttelijöinä.

Tof oli masentavan huono ja alamittainen esitys. Erityisesti 
Sirkka Tälli. Jotain samaa koin Almodovarin Matkarakasta-
jat-eloluvassa ja hetken pelkäsin hänen jo korkean ikänsä takia 
laskeutuneen homolässytysosaston alimmalle tasolle jonne-
kin niljakkuuden ja sekavan mielistelyn välimaastoon mutta 
onneksi olin väärässä ja Almodovarin hieno ja tasokas, ehkä 
hänen elokuviensa yksi parhain teos, viime vuonna maailmaa 
hurmannut omaelämänkerrallinen Pain and Glory, pelasti 
meidät fanit - jo Matador-elokuvasta lähtien - ajattelemasta 
yhden intohimoisen draaman suurimmasta dementoituneen 
ennen aikojaan, olleen onneksi vain ohimenevä (ehkä?) oire, 
ei sairaus.
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Diskurssi 
Helvetissä

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen & kriitikko Eero K.V. Suorsa

Digivallila.comin päätoimittaja multiskandinaavi Harald 
Olausen on queerkirjailija ja gonzojournalisti, joka on osal-
listunut vankasti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kes-
kusteluun vuosikymmenien ajan laajalla kirjallisella tuo-
tannollaan. Olausenilta julkaistaan syksyllä kauan odotettu 
Querelle-skandaali: eli hegemoniataistelu LGBTQ-tähtitai-
vaan alla (Kulttuuriklubi), Norjalaisesseitä (Kulttuuriklubi), 
O`Gay - kolmas queernovellikokoelma (Kulttuuriklubi) sekä 
Digivallila - sata ekaa tarinaa (Kulttuuriklubi) yhdessä filoso-
fian emeritusprofessori Timo Airaksisen ja Eero K.V. Suorsan 
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kanssa. Olausen on filosofian professori Airaksisen Suoma-
laiset arvot kriisissä-tutkimusprojektin tuottaja ja kirjallinen 
agentti. Lokakuusta lähtien hän tutkii ja kirjoittaa Pietarin 
LGBTQ-tilanteesta stipendiaattina Svenska Kulturfondenin 
residenssissä Pietarin Suomi-talossa.

Tohtorikoulutettava, Digivallila.comin varapäätoimittaja 
ja Vapaa-ajattelija-lehden toimitussihteeri Eero K.V. Suorsa 
on Y-sukupolven eräs lupaavimpia kirjoittajia ja filosofin tai-
mia. Hän on kirjoittanut vuodesta 2012 eteenpäin lukuisia 
kritiikkejä, haastatteluja ja artikkeleja Suomen kriittisimpiin 
(mihinkä kriitikko pääsee karvoistaan?) aikakauslehtiin, kuten 
Sylviin, Kulttuurivihkoihin ja Vapaa-ajattelijaan. Hänen esi-
koisteoksensa Jumala ihmisen kehossa: Kirjoituksia populaa-
rikulttuurin hurmiosta ja filosofiasta ilmestyy Kulttuuriklubin 
kustantamana maaliskuussa 2022. 

Hankamäki-ongelma on moninainen, kun pahnanpohjim-
mainen nousee ylös sikolätistä itsensä paremmiksi kokevien 
ihmisten seuraan. On hyvä, että joku puhuu suunsa puhtaaksi 
ja keskustelu syntyy. Toisaalta se on tässä tapauksessa pahasta, 
sillä Hankamäki ei keskustele vaan huutaa, ei ärsyttääkseen 
vaan saadakseen valtaa muiden mielissä ja viedäkseen ilon 
kaikilta niiltä, joista ei pidä, ja se lista on pitkä, pitkä...Ja kos-
ka olemme vakavasti otettava filosofinen kulttuurinettilehti 
ja Harald ammattitoimittajana arkimedioissa työskennellyt 
ennen lukuisia potkuja (lisää niistä ja muista hurjista gonzjou-
nournalistista mediaseikkailuista ”Iisalmen sanomat ja mui-
ta mediaesseitä”-kirjassa (Kulttuuriklubi 2017), hän halusi 
katsoa kolikon molemmat puolet ja siksi kyseli muutamalta 
vastaantulijalta katugalluppia eilen maanantaina punavih-
reän (Kallio, Alppila ja Vallila - Harald asuu itse Vallilassa) 
Helsingin ytimessä, missä vasemmistoa ja vihreitä äänestää 
n. 75 prosenttia äänestäjistä, mitä mieltä he olivat tapaus 
Hankamäestä. Kaksi nuorta tyttöä Vallilanlaak -sossa eivät 
olleet kuulleetkaan Hankamäestä eivätkä innostuneet keskus-
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telemaan hänestä. Vanhempi nainen Vallilan kirjaston edessä 
sanoi kuulleensa jutusta mutta ei ollut mitään mieltä kun ei 
tiennyt mitä mieltä Hankamäki oikeasti oli.

On kaksi eri tapaa tiedottaa yhteiskunnan ongelmista: ke-
hua asioita ja kritisoida asioita. Harvoin huomataan edellinen 
mahdollisuus: kun kehuu tai kirjoittaa myönteiseen sävyyn, 
nostaa esiin ongelman aivan yhtä selvästi kuin kriitikkokin, 
tämä sopii Hankamäkeen. Siksi hän on marttyyri siinä kuin 
jumalainen Markiisikin. Pahojen puheiden sensurointi estää 
meitä näkemästä pahuutta, ja mitä ei näe, sitä vastaan ei voi 
tsempata. Eräs mies Sörnäisten metroaseman oviaukossa sanoi 
kannattavansa Hankamäen ajatuksia hyvinä juuri siksi että 
ne olivat sekavia ja ristiriitaisia ja aiheuttivat varmasti lisää 
eripuraa ja sekavuutta. Julkaisemme poikkeuksellisesti Timo 
Salmiseksi Vaasasta esittäytyneen henkilön haastattelun toi-
mituskunnan äänin 2-1 kokonaan juttumme aluksi tasapuoli-
suuden nimissä, sillä seuraavaksi sekä Harald että Eero aikovat 
teurastaa verbaalisesti heitä ärsyttäneen Hankamäen ihan vaan 
tunteakseen itsensä joskus vähän paremmiksi kuin muut:

”Ihanaa kun on Helvetin Portit taas auki ja Hankamäki 
ristillä. Näin yhteiskunnallinen keskustelu toimii parhaimmil-
laan. Mutta ensin on löydettävä joku typerys, joka on valmis 
marttyyriksi ja sitten lisää typeryksiä, jotka muka puolustavat 
marttyyria. Hankamäki on nyt ilmoittautunut vapaaehtoi-
seksi ja saanut mitä halusi. Oikeudenmukainen yhteiskunta 
antaa jokaiselle mitä hän haluaa, ja aina joku haluaa ristille, 
kuten Jeesus vain osaa. Mitä jos Hankamäkiä ei olisi? Naiset 
olisivat niin alistettuja, ettei kukaan edes huomaisi. On maita, 
joissa huonot naiset kivitetään kuoliaaksi. Me kivitämme han-
kamäet, kun he kertovat miten asiat ovat. Se, että he sanovat, 
että niin pitää ollakin, vain rikastaa heidän kriittistä vaikutus-
taan: he ovat kriitikkoja vasten tahtoaan ja marttyyrejä siinä 
ohessa. Heidän traagisuutensa on siinä, että he tekevät hyvää 
tekemällä pahaa ja kärsivät teoistaan. Heidät pitäisi palkita, 
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mutta eihän sekään ole mahdollista. Hankamäki tekee palve-
luksen meille kaikille, koska hän näyttää miten on. Siis näyt-
tää miten on, ja se on eri asia kuin sanominen. Mistä ei voi 
puhua, se pitää näyttää. Hankamäen merkitys on ikoninen.”

Ennen kuin aloitamme tekstimme, teemme muutaman 
asian selväksi omista positioistamme. Olemme ylpeitä, siitä 
huolimatta että nostamme syyttävän sormemme kuin pa-
heksuvat tädit, tasa-arvoon uskovia homoja ja punavihreitä 
feministejä, kulttuurimarxisteja (Eero), boheemiradikaale-
ja rappiotaiteilijoita, fillarikommunisteja (Eero) ja Harald 
(nuoruudessa jonkinsortin demari ja nyt jonkinsortin vihreä 
osuuskauppa-aktivisti, joka haaveilee oman humanistisen 
RADIKAALIPUOLUEEN perustamisesta) vieläpä eläinsuo-
jelija ja vegetaristi sekä entinen SAC-anarkisti ja liftariliiton 
perustaja...) sekä jumalankieltäjiä (tosin Haraldia epäillään 
taustansa takia piilouskovaiseksi) jotka ovat hyvyyden asialla, 
totuuden puolustajia, viisauden rakastajia, ja klassisen musii-
kin rakastajia (Harald vannoutunut Händel-aktivisti) ilkey-
den vihaajia pilke silmäkulmassa Erasmus Rotterdamilaisen 
ja Michel de Montaignen henkeen. Seuraavaksi kuljetamme 
sinut, parahin lukija kammottavan painajaisen syövereihin. 
Tarina on tosi, ikävä kyllä. Pysythän kuitenkin mukanamme, 
vaikka emme vie sinua Liisan tavoin ihmemaahan, vaan Dan-
ten tavoin helvettiin.

”Useimmat meistä ovat olleet vähintään kertaalleen liemes-
sä. Virheissä ei ole mitään pahaa mutta niistä pitää oppia!” 
Näin ovelasti rikoksesta (kiihottaminen kansanryhmää vas-
taan) tuomittu persupuheenjohtaja upotti lauantaisen puo-
luevaltuustonsa kokouksessa 13.6.2020 rivien välistä keski-
sormen näyttämisen liberaaleille medioille ja ihmisoikeuksia 
laajasti puolustavalle kansalaismielipiteelle täyden salillisen 
samanlaisia, kovista puheistaan ja vihan lietsonnastaan tun-
netun persupolitiikkolauman yrittäessä pitää samalla naa-
mansa peruslukemilla ihastellessaan puheenjohtajansa taitoa 
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yrittää kiertää viime viikolla medioissa noussutta kritiikkiä 
kääntämällä sen lähettäjiään vastaan tutuilla lähes navan alta 
menevillä rimanalituksilla.

Koulukiusaamisen ammattislangilla haistattaminen ämmä-
mäiselle rivien välistä pehmoyhteiskunnalle uppoaa enemmän 
kuin hyvin salissa, missä istuu muitakin tuomittuja rikollisia 
(yleisin persurikos on puheenjohtajan tavoin kiihottaminen 
kansaryhmää vastaan, seuraavaksi tulevat pahoinpitelyt ja vas-
ta kolmantena muut huijaukset kuten toisten rahojen kuppaa-
minen) mm. raiskauksesta tuomittu ja työmiehenä esiintyvä 
Matti Putkonen joka on persujen kädet ja jalat kun ei voi 
sanoa aivot, sillä silloinhan ne olisivat läpimädät ja kuolleet. 
Puheenjohtajaa tuntuu ottavan pattiin vain se, etteivät muut 
suvaitse suvaitsemattomuutta. Kumma ajatus mutta persulo-
giikan mukainen, sillä persut ovat yrittäneet vääntää kaikesta 
vihapuheestaan sanavapaus-kysymyksen. Saatuaan tämän jäl-
keen naurunremakan niskaansa he tekeytyvät tapansa mukaan 
äänten kalastelun merkeissä marttyyreiksi Hirvaskankaan 
ABC:llä, ahmien lihapiirakkaa kahdella nakilla ja kahvia ryys-
täen itkien isomahaisille ja kovaäänisille kohtalotovereilleen.

Jussi Halla-Aho on kotonaan näiden amislaisten perskar-
vanraaputtajien, kaljujen möhömahojen, poliisien, taksikus-
kien ja muttereita ammatikseen ja himokseen ruuvaavien 
perusjätkien pierunhajuisessa tatuointi-maailmassa, vaikka 
itse on kuivannäköinen ja nuiva kirkkoslaavista väitellyt 
eiralainen filosofian tohtori, joka polkupyöräilee töihin ja 
vapaa-ajalla kypärä päässä, ja harrastaa kaikkea muuta kuin 
yleensä nuo keskivertopersut, ne maaseutukaupungeissa mus-
tiin farkkuihin ja tummiin aurinkolaseihin itsensä piilottavat 
ammattikoulujen koneistajalinjoilta melkein valmistuneet 
ZZ-TOP-inkarnaatiot, joiden suusta ”kiitos” tai jokin va-
rovaisesti tulkittu kohteliaisuus kuulostaisi lähes pyhäinhä-
väistykseltä vittujen ja perkeleiden kakofonisen ärjysinfonian 
keskellä. Epä-älyllinen persumaailma on usein omaa itseään 
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vastaan eikä se heitä häiritse. Äänestäjien valtaosa työväes-
tä äänestää itseään vastaan tukien persujen oikeistolaisesta, 
Margaret Thatcherilta ja Augusto Pinochetilta matkittua mo-
netaristista talous- ja sosiaalipolitiikkaa, joka ei tunne sääliä 
köyhiä kohtaan.

Persumaailma on myös vastaan holhoamista ja sääntöjä, 
silloin kun se tarkoittaa oman elämän rajoittamista, koska 
sen idea on estää heidän tekojaan, jotka muiden kuin hei-
dän mielestään ovat vääränlaisia, mutta täysillä vaatimassa 
sitä silloin, kun se tarkoittaa sellaisten elämänpiirin kaven-
tamista ja toiminnan rajoittamista, joista he eivät itse pidä. 
Puheenjohtajalla on ”ollako vai eikö olla- ongelma”. Heidän 
on vaikea tehdä valintaa tehdäkö oikeaa valintaa elämänsä 
suunnasta vai tulla oikeanlaisiksi ihmisiksi itse; vai pitäisikö 
valtion puuttua asioihin auttaakseen heitä siinä esimerkiksi 
estämällä muita, niitä, joista he eivät pidä, ihmisiä tekemästä 
asioita, jotka joko olisivat heidän tavoitteitaan vastaan tai jopa 
saattaisivat vahingoittaa sitä vapautta, jonka edestä he ovat 
valmiita yhteiskunnassa riehumaan.

Hankamäki on filosofina samanlainen teeskentelijä kuin 
Platonin mukaan hänet Syrakusaan houkutellut ja pahasti 
alkoholisoitunut Dionysiys II. Hän myös häpäisee Millin. 
Mikäli hän toimisi näin paperin ulkopuolella häntä syytettäi-
siin raastuvassa hautarauhan rikkomisesta ja älyllisestä nekro-
filiasta. Filosofi Immanuel Kant sanoi ”Arvostelukyvyn kritii-
kissään” (Gaudeamus 2018) luvussa ”Arvostelukyky kykynä 
säätää lakeja a priori” arvostelukyvyn olevan yleisesti ottaen 
kykyä ajatella erityistä yleiseen sisältyvänä. Juuri sitä perus-
tavaa ymmärrystä, mikä persuilta puuttuu, sillä jos yleinen 
(sääntö, periaate, laki) on valmiiksi annettu, niin arvostelu-
kyky on määrittävä alistaessaan erityisen yleisen alaisuuteen 
(myös silloin, kun se transsendentaalisena arvostelukykynä 
tarjoaa aprioriset ehdot, niin että vain niiden mukaisesti jokin 
voidaan alistaa tuolle yleiselle). Mutta jos on annettu erityi-
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nen, jolle arvostelukyvyn pitää löytää yleinen, arvostelukyky 
on pelkästään reflektoiva. Kant puhuu luvussa näiden kahden 
välisestä erosta ja mitä se käytännössä merkitsee. Reflektoiva 
arvostelukyky, jonka tehtävänä oli Kantin mukaan kohota 
erityisestä, luonnossa yleiseen, tarvitsi periaatteen, jota se ei 
voinut lainata kokemuksesta, koska tämän periaatteen oli 
tarkoitus antaa perusta kaikkien empiiristen periaatteiden 
ykseydelle.

Persut eivät yleisistä säännöistä piittaa. Miksi edes piit-
taisivat? Hehän elävät epätotuudesta ja pitävät totuutta vi-
hollisenaan. Sen sijaan yksityiset, heidän oman ahtaan maa-
ilmansa muita syrjivät säännöt ohjaavat heitä niin puheissa 
kuin teoissa tuottamaan someen, ajatuspaja Suomen Perustan 
julkaisuihin ja yksittäisten persukansanedustajien puheisiin 
heidän jatkuvasti yhteiskunnan rahoilla tasa-arvon ja moni-il-
meisestä yhteiskuntaa vastaan suoltamaa eri sortin ala-arvoista 
ja loukkaavaa vihapuhetta, jossa toistuvat aina sama teema, 
jonkun viattoman vähemmistöryhmän syyllistäminen ja lo-
pulta usuttaminen Trumpin tavoin vihapuheen kiihottamina 
toinen toistensa kurkkuihin persujen verisissä näpeissä suuren 
mediahyödyn lemuavina hedelminä kasvavan kannatuksen.

Halla-Aho kuvittelee olevansa ovela ja sortuu omaan näp-
päryyteensä. Hän kehuu salissa istuvia samanlaisia aate- ja 
puoluetovereitaan, kuin Hitler taistelutovereitaan vankilasta 
kirjoittaessaan siellä Mein Kampfin epäonnistuneen Münche-
nin vallankaappauksen veteraaneja 1920-luvulla:

”Useimmat meistä ovat olleet vähintään kertaalleen lie-
messä”- tarkoittaa halla-aholaiseen retoriikan kiertoilmaisuna 
että ”olette kovia jätkiä ja kavereitani, kun olette nostaneet 
kannatustamme vihapuheillanne ja saatte tällä puheella ilman 
muuta puheenjohtajan täyden siunauksen toimillenne ja lu-
van jatkaa tätä työtä. Virheissä ei ole mitään pahaa mutta 
niistä pitää oppia”-lausuma on taas kiertoilmaisu sille, ettei 
mikään oikeasti muutu puheen ulkopuolisille hämäyksenä 
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tarkoitetuista varoitteluista huolimatta. Siihen on nyt po-
mon lupa televisiokameroiden edessä. Mutta typerät temput 
pitää lopettaa niistä vettä myllyynsä saavan liberaalimafian ja 
punavihreiden toimittajien epäonneksi mikä ei tarkoita sitä, 
että valehtelu, heikompien kiusaaminen ja vähemmistöjen 
syyllistäminen pitäisi lopettaa tai lopetettaisiin.

Päinvastoin, sehän vahvistuu mutta menee maan alle nä-
kymättömiin persujen mokia kyttääviltä vihollisilta. Entinen 
meno saa jatkua mutta fasistiset mielipiteet ja yhteydet per-
sujen todellisiin kannattajiin eli erilaisiin äärioikeistolaisiin 
ryhmiin, pitää piilottaa vähäksi aikaa medioilta - ainakin 
vaalien ajaksi siksi, että persut saavat vihapuheillaan nostet-
tua kannatuksensa taas mestaruussarjaan, jotta he pääsevät 
sanelemaan seuraavan porvarihallituksen maahanmuuttoa, 
ilmastolainsäädäntöä ja ympäristöpolitiikkaa - unohtamatta 
lepakkojen seksuaalielämää häiritseviä tuulivoimaloita.

Hankamäki jatkaa samaa valehtelua puhuessaan oman 
puolueensa ajatushautomo Suomen Perustasta, joka hänen 
mukaansa tuottaa korkeatasoista taustamateriaalia puolueen 
päätöksenteon tueksi, mutta ei mainitse yhtään kirjaa, koska 
asia ei ole niin. Halla-Ahon mukaan Suomen Perusta tuottaa 
pelottavaa tietoa vastapainoksi punavihreälle tiedolle. Suomen 
Perusta ei ole tuottanut yhtään korkealuokkaista kirjaa, jota 
voisi pitää tarpeellisena taustamateriaalina päätöksentekoon. 
Vielä isomman valheen hän päästää suustaan väittämällä per-
sujen politiikan perustuvan faktoihin. 

Mihin faktoihin esimerkiksi tasavertaista avioliittoa vastus-
taessa tai maahanmuuttoa vastustaessa? Vanhaan testament-
tiin ja Amerikan äärioikeiston nettisivuilta lainattuihin ja 
tahallaan sopiviksi väänneltyihin puolitotuuksiin? Muuta tie-
topohjaa niissä ei ole tai saa hakemalla hakea suurennuslasin 
kanssa. Tässäkään tapauksessa hän ei erittele mihin faktoihin 
ja missä tapauksessa. Kaikkein suurin valhe on kuitenkin yrit-
tää väistää vastuuta. Halla-Ahon mukaan Suomen Perustan 
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johtokunnan jäsenet eivät muka ole ehtineet lukea kirjaa läpi. 
Ihan toisenlaisen kuvan sai maanantain tiedotustilaisuudessa, 
jossa kirjaa ja sen kirjoittajaa kehui itse Halla-Aho taustallaan 
persujen korkeinta johtoa, jotka istuvat myös Suomen Perus-
tan johtokunnassa.

Kerrataanpa hieman tapahtuneita muistin virkistämiseksi, 
sillä onhan niistä kulunut nyt tasan viikko. Viime viikon maa-
nantaina persujen ajatuspajan Suomen Perustan julkaiseman 
tuplatohtori Jukka Hankamäen kirjan nimi ”Totuus kiihot-
taa” (Suomen perusta 2020) kertoo, millaisesta huijauksesta 
on kysymys sekä Hankamäen teksteissä, että erityisesti persu-
jen harjoittamassa totuuden jälkeisessä julkisuuspolitiikassa. 
Ei Hankamäkeä, eikä etenkään persuja totuus kiinnosta, saati 
sitten kiihottaisi, vaan epätotuus eli valhe, jolla he poliitti-
set pisteensä ovat tähän mennessä keränneet kuin suoraan 
kansainvälisen äärioikeiston oppikirjoista siitä, miten valhe 
puetaan ovelasti kannatuksen nousun toivossa suurta yleisöä 
- yleensä parempaa huomista toivovaa työväenluokkaa ja sen 
alimpia kerroksia - lainavaatteisiin, ja jossa se ei paljastuisi.

Kyse on kovan tason huijaamisesta, silmänkääntötempuis-
ta ja totuuden vääntämisestä - tässä tapauksessa yrittämisestä 
- vääntää sellaiselle solmulle julkisuudessa äänestäjiä harhaut-
taakseen, ettei siitä kukaan saa selvää perimmäisestä totuudes-
ta: mekö muka rasisteja, natseja, liivijengiläisiä, naisvihaajia, 
nettitrolleja jne? Tätä olemme saaneet kuulla persujen toi-
mesta viime aikoina kun, puolue on menettänyt gallupien 
suosikkiaseman Sanna Marinin rakettimaiseen nousuun kiih-
dyttäneelle SDP:lle.

Tätä samaa valhetta yritti medioiden välityksellä julkisuu-
teen syöttää persujen puheenjohtaja Jussi Halla-Aho lauan-
taisessa puoluevaltuustonsa kokouksessakin. Halla-Aho on 
siitä mukava puoluejohtaja, että hän puhuu suoraan. Hän 
tunnusti viime aikojen kohuissa olevan kysymys ylilyönneis-
tä, joihin persut ovat taipuvaisia möläyttämällä ”olemme 
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keitettyjä monissa liemissä”. Kostoa punahuorille laulavan 
Suomen Sisu-aktivisti Juho Eerolan hän tunnusti paitsi hy-
väksi ystäväkseen myös mieheksi, jota hän suuresti arvostaa. 
Arvostaa mistä? Eerola ei ole puhunut koskaan mitään hyvää 
ja kaunista vähemmistöistä. Jos Halla-Aho ”arvostaa suuresti” 
tällaista ihmistä, täytyy Halla-Ahon, myös päinvastoin kuin 
hän vakuuttelee, vihata järkeviä ihmisiä, joiden hän halusi 
liittyvän puolueeseen ja lähtevän ensi kevään kunnallisvaa-
leihin ehdokkaiksi, ellei hän sitten valehtele korvat heiluen 
eikä oikeasti haluaisi heidän tulevan järjettömään, Eerolan 
”miehittämään” puolueeseen, koska oikeasti pelkää heidän 
muuttavan järjettömyydet järjen ääneksi, jotka eivät syyllis-
täisi hänen ja hänen hengenheimolaistensa tapaan maailman 
ongelmista viattomia ja puolustuskyvyttömiä vähemmistöjä.

”Tutkimusaineistoni on monipuolinen. Olen laatinut 
analyysin esimerkiksi Turun terrori-iskun mediakäsittelystä. 
Olen analysoinut niin sanotun alpakkatapauksen ja kirjoit-
tanut laajasti esimerkiksi ”Me too” -hankkeen ja ”Suostu-
mus 2018”-hankkeen mediakäsittelyistä sekä koululaisten 
ilmastolakkoilusta, joiden uutisointi koostui pitkälti näiden 
hankkeiden hehkutuksesta, niin kuin vallankumous olisi juuri 
ovella. Olen käsitellyt laajasti myös asiantuntijavaltaa käyttä-
vää tiedemediaa, joka kärsii tulosten toistettavuuskriisistä ja 
vertaisarviointimenettelyjen mielivallasta, kun läpi näyttävät 
menevän ankarasta kontrollista huolimatta (tai sen vuoksi) 
Keijo Kaarisateen parodiatekstitkin. Paikkaansa pitää muun-
nelma vanhasta sanonnasta: kun tarpeeksi kauan katsot Kei-
joon, lopulta Keijo katsoo sinuun!”

-ote Hankamäen uutuuskirjasta ”Totuus kiihottaa!”
Hankamäki on tunnustuksellisesti nuorukaisista pitävä 

homo. Siksi Keijo-ilmaisu. Mutta millaisista ihmisistä persut 
koostuvat on jo kokonaan toinen juttu. Mediat eivät ole olleet 
väärässä huomioidessaan koostumuksen olevan aika yksipuo-
lisesti vihaisia - usein amislaisia ja alemman työväenluokan 
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valkoisia miehiä, joilla on läheiset suhteet äärioikeistoon. Hal-
la-Aho oli puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linja-
puheessaan huolissaan vain viime viikon kielteisen huomion 
vaikutuksesta epävarmoihin äänestäjiin - ei siitä, että persut 
ovat täynnä naisvihaa, uusnatseja ja vihapuhetta kaikkea sitä 
kohtaan mikä näitä yhdestä kapeasta luukusta maailmaa tar-
kastelevia ja siitä kovaan ääneen mesoavia ei miellytä tai mitä 
he eivät ymmärrä.

Persut ovat ennen Hankamäki-tapausta mennessä ratsasta-
neet viha-aallon harjanteella kaikkea tuntematonta ja oudok-
si koettua vastaan menestyksellä. Aina kun he ovat jääneet 
kiinni valheesta, syynä on ollut valtamedioiden liberaalima-
fia. Juuri tästä syystä he ovat ohittaneet valtamediat ja liet-
soneet sosiaalisen median vihateemoja, milloin seksuaalisia 
vähemmistöjä kohtaan vastustaessaan tasa-arvoista avioliit-
toa, milloin taas ilmastomuutoksen vastustamiseksi tehtävää 
lainsäädäntötyötä, tai viimeksi puolustellussaan Hankamäen 
naisvihaa tihkuvia kirjoituksia. Persujen taktiikkana on ol-
lut syöttää tarkoituksella keskustelussa perättömiä väitteitä, 
mustamaalata vastapuolta ja vähätellä ongelmia. Kuulostaako 
(Trumpilta) tutulta?

Asioita pidetään tarkoituksella esillä ja sanomaa toistetaan. 
Tällä tavoin ajattelua pyritään kääntämään tietyn mielipiteen 
suuntaan ja hyötymään siitä itse poliittisesti kannatuksen 
nousulla. Miten tämä äärioikeiston kaikkialla maailmassa 
käyttämä persumetodi oikein toimii, näkyy persukaupun-
ki Lapualla. Miksi kaikki tämä on mahdollista? Helsingin 
vinkkelistä on kummallista, että maaseutu-Suomi kasvattaa 
persuilmiötä joko tahallisesti tai tahtomattaan, mitä en usko. 
Kehä III:sen sisällä useat eivät tiedä, että ennen nämä samat 
persut äänestivät Kepua. 

Toimittajien oman ammattiliiton jäsenlehdessä, Journa-
listissa oli tutkivan journalismin alaan 12.6. toimittaja Manu 
Haapalaisen kirjoittama erinomainen juttu otsikolla ”Lapuan 
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Sanomien päätoimittaja: Sydänemojeja ei tarkoitettu fasisti-
sille tunnuksille.” Persuvalehtelu jatkui tänä maanantaina tut-
tuun tapaan vailla tyyliä tai mitään sellaista, mikä olisi voi-
nut viitaa totuudellisuuteen A-studiossa, ihan kuten viime 
maanantaina sen jälkeen, kun Hankamäen kirja oli suurin 
mediaelein julkaistu pääpersulassa työmies Matti Putkosen 
törkyturvan murahtelujen saattelemana, ja julkisuus alkoi kat-
soa tarkemmin mitä helvetin p..... sieltä tällä kertaa levitettiin 
koko kansan tuulettimeen. Persuilla menee nyt ulkopuolisten 
silmissä päin persettä. Mutta se ei heitä haittaa - päinvastoin 
- koska se, että heitä mollataan, lisää sisuuntuneen kansan 
marttyyriesitaistelijaansa kohtaan kohdistamaan sympatiaa, 
ja puolueeseen valuu ovista ja ikkunoista partasuista ikuisten 
metsien perusväkeä vannomaan kostoa ”perinteisten arvojen 
vastuuttomille heiluttaneille”.

Vielä kerran korkein persujohto pääsee uhraamalla omaan 
typeryyteensä tukehtuneen hankamäen kuin uhrilampaan, 
josta kukaan ei välitä valtamedioiden valokeilassa paistat-
telemaan koko kansan edessä ja vieläpä koko rahan edestä 
maanantaina 15.6 primetimeen, mikä heille parlamentaaris-
ten voimasuhteiden mukaan heidän mielestään kuuluukin. 
Ilmapiiri on sähköistynyt. Kaksi tekohymyilevää vahanukkea 
istuvat studiossa jännittyneenä lähinnä siitä, osuvatko tärpit, 
eli juuri ne harjoitellut vastaukset harjoiteltuihin kysymyksiin. 
Puheenjohtajan vieressä istuu puolueen perintöprinsessaksi 
kutsuttu entinen Jussi Halla-Ahon avusta ja nykyinen puo-
lueen varapuheenjohtaja sekä kansanedustaja Riikka Purra, 
puolueen todellinen voimahahmo - ei mikään vilpistelevä, 
huuhaa-uskonnollinen ja epämääräisiä suustaan takelteleva 
porilaisnahjus - mikä sen nimi nyt olikaan nti X; valkaistut 
hiekuset ja ponnari ja naama kuin Hangon keksillä niinä ke-
sinä kun marsalkka Mannerheim suvaitsi kunnioittaa läsnä-
olollaan kesäistä Hankoa.

Sama tyyppi (mutta kuka muistaa sen nimen?), joka hau-
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dattiin EU-parlamenttiin epäonnisten mediaoperaatioiden 
suututtamana. Purra on toista maata. Hän istuu hammasta 
purren tv-studiossa kuin seipään nielleenä jääkuningattarena. 
On vaikea sanoa hymyileekö vai irvistääkö hän. Yhtä kamalal-
ta hänen ilmeilynsä näyttää, on se sitten mitä on tai miten har-
joiteltua vaikka näyttääkin pakko-oireilta ja kielii viilipytyn 
ulkomuodon omaavan kuumakallen sisäisestä kiehunnasta, 
sillä hän on ärsytettynä pahempi naarasleijona kuin Rooman 
keisari Tiberiuksen äiti Agrippina konsanaan; todennäköisesti 
hänen on paha olla ja hän tuntee olevansa ahdistettuna niin 
kuin onkin. 

Kiva kun tulit takaisin presidentinkanslian rauhasta Katri 
Makkonen nostamaan tv-journalismin tasoa. Hän kysyy heti 
aluksi Halla-Aholta tärkeän kysymyksen: Olisiko teidän pi-
tänyt tietää millainen Hankamäki on? Ja saa vastaukseksi ni-
pun selittelyjä, joista katsoja tajuaa valheiden jatkuvan ja vain 
suurenevan. On siis luvassa mukava ja viihdyttävä ilta katsella 
kun pelokkaat persujohtajat yrittävät selvitä tästä prässistä. 
Suomalaisethan ovat vahingoniloista kansaa.

Pitää myöntää itsekin, että on se kiva katsoa tätäkin sirkus-
ta kun tietää, että tekivät he mitä tahansa, Makkosen tiukasta 
ja kannatusta kutistavasta suurennuslasista he eivät elävinä 
pääse pois (persujen mielislogan on; ei tarvitse käydä broile-
rimankelin läpi jos tulee heidän puolueeseensa, mitä hieman 
epäilen). Katri Makkonen on oikein hyvä toimittaja ja hänen 
dramaturgiansa on harkittua viimeistä taukoa ja pistettä myö-
ten niin, ettei katsojalle jäänyt epäselväksi se, miten puolueen 
stailaajaksi kutsuttu Riikka Purra oli Jussi Halla-Ahon tällä 
kertaa (yrittänyt?) sparrannut tätä tilaisuutta varten viimeistä 
piirtoa myöten; ideahan on se, että korkeat persuvieraat ker-
toisivat koko kansalle, mikä on se kuuluisa persuraja siinä, 
mitä sietää ja miten ottaa turpiinsa julkisuudesta sen jälkeen, 
kun naama menee nutturalle, ja ei enää siedä enää edes pei-
likuvaansa.
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Se on tietenkin ei-persuvaltamedioihin kuuluvan Ylen 
ajankohtaistoimittajien salajuoni persujen päänmenoksi, vaik-
ka kaikki tietävät sen ikävän tosiasian, että jos persuja moittii 
tai lyö julkisuudessa - haukkuu nuijiksi ja tosinuijiksi, jota he 
usein ovat, ainakin mitä katsoo heidän julkisten möläystensä 
ja käytöstensä perusteella, ja mistä kansa heitä kiittää, ovat-
han he kuin se kiittävät kansaosa pienoiskoossa, vaikka heillä 
onkin siisteyssyistä kravatit kaulassa, valkoinen paita ja tum-
ma puku päällä, niin gallupit lähtevät heti nousuun. Persujen 
alkeellista mokista, jotka usein vaikuttavat tehtailuilta, olisi 
syytä pitää pienempää melua siis jo sananvapauden nimissä.

Mutta onhan tällä porukalla oltava oikeus kertoa pahasta 
olostaan, ja siitä miten he sitä muiden kustannuksella hoi-
taisivat yhteisen onnen piikkiin. Päättäminen siitä, ovatko 
toimenpiteet kiinnostavia, pitäisi jättää äänestäjille. Kun 
A-Studio kysyy kentältä mielipiteitä feministeistä, tulee sieltä 
vastaan täyslaidallinen. Eräs ukko sanoo suoraan sen miten 
persut ajattelevat. Hän ei hyväksy feminismiä, koska perheyh-
teisöt on rikottu siksi ja lapset voivat pahoin. Puhe on sekavaa 
eikä välttämättömiä syy-yhteyksiä itse asiaan tai niiden välttä-
mättömiin seurauksiin löydy. Mutta äkkiseltään selviä ukon 
vastauksesta, että sukulaisuus Puolan äärikonservatiiviseen 
hallitusvaltaa pitävään puolueeseen löytyy paljon.

Halla-Aho toistaa kaikki jo kuulemamme valheet. Hän ei 
voi muka kommentoida kirjaa, koska ei ole sitä lukenut. Ei siis 
vieläkään, vaikka kehui sitä viime viikon julkistamistilaisuu-
dessa, sillä hän on sekä puolueen puheenjohtaja että samoin 
kuin Purra, myös ajatuspajan johtokunnan jäsen, joten kaikki 
selittelyt tuntuvat jälkiviisastelulta ja oppositioaseman takia 
halvalta mediatoimistolta ostetulta konseptilta yrittää välttää 
totuuden paljastumista. Halla-Aho turvautuu lakitekniseen 
kikkailuun kuin aikoinaan Bill Clinton, yrittäessään keksiä 
kiertototietä sikarisikailuilleen Monica Lewinskyn kanssa. Ky-
seessä on Halla-Ahon mielestä ollut tahaton vahinko. Ei siis 
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syyllisiä, joita rangaista ähäkutti-valtamediat pääsimmepä taas 
pinteestä. Tai niin hän ainakin tuntuu luulevan.

Kukaan onnettoman ja toheloivan persuajatuspajan johto-
kunnan jäsenistä ei ole lukenut kirjaa, on yksi ontuva selitys 
mikä ei mene lävitse. On ollut ymmärrettäviä kommuni-
kaatio-ongelmia jne... Johtajakin vaihtui kesken ja tarkasta 
editointityön puutteesta puhutaan, mutta ketään ei haluta 
panna asiasta vastuuseen. Hankamäki saa hieman pyyhkeitä, 
sillä Purra ei hänestä perusta ja tämä kohu tulee sopivasti, 
sillä Hankamäestä hankalana sekopäänä halutaan päästä näin 
lopullisesti eroon. Erityisesti Purra, joka heiluttelee jo nyt 
todellisuudessa varapuheenjohtajana puolueen nuijaa oppi-
mestarinsa hiljaisella hyväksynnällä, sillä Purra on se ase, jota 
persuissa on pitkään kasvatettu maan johtoon putsaamaan 
kaikki epämiellyttävät ainekset jonnekin sivuun kyyhöttä-
mään hiljaisina ja nöyryytettyinä.

Purra on yksinhuoltajaäidin kasvattamana ollut omien 
sanojensa mukaan joskus feministi, ei enää, koska ei yritä 
miellyttää ideologista feminismiä ja sitä ajavaa ”segmenttiä”. 
Pelkkä sana Hankamäki saa jatkuvasti Anni Sinnemäen tavoin 
irvistelevän, ihan kuin omena tai kalanruoto olisi juuttunut 
heidän kurkkuunsa, ilmeilemään Purran kuin hukkuva tart-
tuessaan oljenkorteen. Hankamäki on ollut koko ajan jääku-
ningattaren luistinradalla onnen tiellä. Sitä paitsi sekä Purra 
että Hankamäki esittävät persuissa älykköjä puhumalla 99 
prosentille jäsenistä täyttää hebreaa jo mainittujen latinape-
räisten sivistyssanoja kuten ”positioita” jne...vastoin järkeä.

Lopuksi Katri Makkonen heittää pahat päin persujohdon 
naamaa siteeraamalla Halla-Ahon blogitekstiä vuodelta 2006. 
Sitä kuuluisaa samaa, josta hänen maineessa on lähtöisin ja 
mistä hän sai tuomion (ala-arvoisesta ja mielisairasta mutta 
kuin Amerikan äärioikeistolta tai ”hänen hyvältä ystävältään, 
jota hän suuresti kunnioittaa” Juho Eerolalta suoraan laina-
tusta) blogitekstiä, joka Makkosen ääneen lukemana ei poik-
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kea millään tavoin Hankamäen kirjassaan esittämistä rajuista 
ulostuloista muuten, kuin ehkä sillä, että on jos mahdollista, 
se on vieläkin rajumpaa ja heikkopäisempää madonluentaa 
feministeille, ulkomaalaisille ja kaikille sellaisille vähemmis-
töryhmille, jotka eivät tätä valkoista Koti,-Uskonto- jaIisän-
maa-miestä silloin eikä ilmeisesti vieläkään miellytä; raiskauk-
sien uhrit saavat syyttää omaa itseään jne..- linjaa edustavan 
ajattelun yhteneväisyydet eivät jätä epäselväksi, ettei kyseessä 
ole ollut mikään sattuma tai ettei koko konkkaronkka olisi 
mukatiennyt mistä oli kyse. Hankamäen sairaat ajatukset ovat 
ihan samoja kuin heidänkin.

Kyse oli puhtaasti Jussi Halla-Ahon ajatusten kokeilusta 
yrittää ujuttaa niitä ajatuspajan kautta vuoden 2006 julki-
suudessa katastrofaalisesti hoidetun kampanjan jälkeen - ei 
muusta. Kuka olisi voinutkaan uskoa, että kukaan persu-
johtaja (joista kaikki eivät ole lukumiehiä, kuten Brysselissä 
viihtyvä Hakkarainen) olisi astunut kameroiden ääreen viikko 
sitten kehumaan kirjaa, jota eivät muka olleet lukeneet. Persut 
ovat ovelia. Kyllä tällä kohulla oli jokin tarkoitus. Odotellaan 
nyt galluppeja. Ehkä tämä operaatio oli Purran hammasten-
kiristelyn sivutuotteena syntynyt, työmies Putkosen vahvasti 
avustamana media-operaatio SDP:n gallupjohtoa vastaan. 
Kuka tietää?

Hankamäki ei tietenkään ole oikea filosofi vaan pateettinen 
harlekiini; filosofiksi ei tulla tohtorinhatulla, vaan elämällä 
filosofin elämä. Mutta takaisin Lapulle; Lapuan Sanomien 
päätoimittaja tietenkin valehtelee niin, että korvat heiluvat 
mutta yhtä ovelalla tavalla kuin Jussi Halla-Aho jäämättä kiin-
ni saaden silti samalla perille kaksoisviestinsä (valhe on totuus) 
lehden lukijoille Lapualaisoopperassa Vesku Loirin laulaman 
laulun sanoin ”Jumalauta näillä lakeuksilla ei pilkata Juma-
laa!” Tämän takia tämä piilofasistinen maa on todellisuudessa 
sielultaan tuhoa maan yli levittävä persumaa. Rakenteet eivät 
ole muuttuneet eivätkä muutu mihinkään maaseudulla, mis-
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sä perinteillä ja kristinuskolla ja auktoriteettien määrittelemä 
totuus menee aina ihmisoikeuksien edelle. Suurin ongelma 
Suomessa on kaikkea muuta kuin laatu -tai tutkivaa journa-
lismia harrastavasta, tango- ja taantumusrajan takana olevan 
Kepulandian masentava arkitodellisuus, kun adjektiivi raiskaa 
kielen ja sanojen merkityksen.

”Myöskään Hesarin mainos lehdestä ”Suomen rakenta-
jana” ei ole linjassa toimituspolitiikan nykyasennoitumisen 
kanssa. Nykyisin lehti näyttää mieltävän itsensä dekonstruk-
tiivisesti kansallisvaltiomme purkajaksi ja hajottajaksi, minkä 
osoitan tutkimuksessani. Samoin esitän (ehkä jonkun mie-
lestä purevaa) mutta tarkoin dokumentoitua kritiikkiä myös 
Yleisradion vihervasemmistolaisesta kallistumasta ja ehdotan 
asian asettamista uuteen parlamentaariseen tarkasteluun. Ylen 
ongelma ei ole koskaan ollut ulkoinen vaikuttaminen vaan 
sisäinen politisoituminen.”

-ote Hankamäen uutuuskirjasta ”Totuus kiihottaa!”
Hankamäki on jälleen täysin metsässä niin että koivikot 

rytisevät. Jos kirjan idea oli esittää mediakritiikkiä, se ei ole 
onnistunut siinä lainkaan. Hankamäen kirjoitus on mielipi-
dekirjoitus. Mihin tutkimukseen hänen väitteensä perustuvat 
sitä hän ei sano koska ne eivät perustu mihinkään. Emmehän 
me halua mennä lääkäriin, joka on lukenut aamun kuralam-
mikosta jo ennen tuloamme hänen vastaanotolleen diagnoo-
simme.  

Suomalaismedioiden todelliset ongelmat ovat Lapuan Sa-
nomien esimerkkijutun tapaan ongelmien peittely, sisäsiittoi-
suus, kaverijournalismi, propaganda, asioista vaikeneminen 
ja totuudenvastaiset sekä tylsästi tehdyt karjatilajournalistiset 
(mm. Iisalmen Sanomat) räpellykset, piilofasismi, kristil-
liset herätysliikkeet, näppinsä joka asiaan sotkevat, ”kaiken 
tietävät” ja kavereitaan suosivat huonosti kirjoittavat opetta-
ja-avustajat, sekä suoranainen valehtelu ja kaunistelu lukijoille 
vain siksi, että kukaan ei uskalla eikä edes osaa ajatella, että 
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journalismin tehtävä on toimia vallan vahtikoirana eikä sy-
likoirana, koska maakunnissa valtamedioiden tehtävänä on 
maksettujen mainosten avulla ylläpitää valheellista maakun-
nallista identiteettiä ja ikiaikaisen poliittisen eliitin valtaa yli 
ihmisten totuudesta, muista mielipiteistä välittämättä jutuis-
sa, joista voi hyvin sanoa, että niiden ylimakeista ja teennäisis-
tä pohjaväreistä paistaa läpi ikävästi se vanha totuus, etteivät 
toden sanat ole kauniita eivätkä kauniit sanat totta toisin kuin 
Hankamäen ala-arvoisessa räpellyksessä.

Tällaista elämänarvoja ja ihmisyyttä pilkkaavaa ja vääris-
tävää ”mukajournalismia” voisi hyvin kutsua siksi samaksi 
kieroksi valheeksi, joka on pukeutunut totuuden vaatteisiin 
Vladimir Vysotskin laulun ”Valheesta ja totuudesta” tapaan 
maksattaakseen omat unelmansa ja korskean elämänsä kalliit 
kustannukset lammasmaisilla ja helposti alistettavilla, pelo-
telluilla ja aina mennen tullen yhtä varmasti nöyryytettävillä 
alamaissieluilla. Kyseessä on tyypillinen ”maakunnallinen 
(kepu) mainosjournalismin (mm. Kainuun Sanomat, Iisal-
men Sanomat, Keskisuomalainen, Ilkka, Pohjolainen, Savon 
Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Länsi-ja Itä-Savo) nimissä 
kulkeva häpeällinen ja epärehellinen rimanalitusjournalismi, 
joista Lapin Kansa (entinen kepumedia) ja Ylen Rovaniemen 
toimitus on ehkä hyvä huonoin esimerkki.

Hankamäen asetellessa teoksensa alkusointuja hän itkee 
krokotiilin kyyneleitä puolueettoman median perään seuraa-
vasti:

”Eräs yliopistotutkija, nimeltään Markus Ojala, arvioi asiaa 
jokin aika sitten Politiikasta-lehden kirjoituksessaan ”Puolu-
eettoman journalismin aika on ohi” niin, että puolueellisuu-
tensa myöntäminen vasta vapauttaakin vastuusta. Ajatuskulku 
on samanlainen kuin ryöstäisi ihmisen ja sanoisi tehneensä 
sen vilpittömästi. Ajatus herättääkin kysymyksen, kuka näille 
nuorille on opettanut yliopistossa logiikkaa ja tieteenfilosofi-
aa, eivät kai vain Thomas Wallgren (sd.) ja Panu Raatikainen 
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(vas.)?”
-ote Hankamäen uutuuskirjasta ”Totuus kiihottaa!”
Hankamäen krokotiilin kyyneleet ovat sekä myrkyllisiä, 

että valheellisia. Ensinnäkään, missään vaiheessa lehdistönva-
pauden historian ajalta ei ole löydettävissä sellaista asiaintilaa, 
jossa kukaan toimittaja tai mediatyöläinen olisi ollut vapaa 
mistään ennakkokäsityksistä tai kirjoittamiseen liittyvistä ten-
densseistä. Tämän taustalla on yksinkertaisesti se, että toimit-
tajat eivät toimi missään lasipurkissa arvoista tai näkemyksistä 
vapaina. Se, että toimittaja on puolueellinen, ei missään ni-
messä tarkoita sitä, että puolueellisen toimittajan kirjoittamat 
uutiset olisivat valheellisia.

Mikäli toimittajan ammattietiikka on kunnossa, voivat 
kaksi samaa toimittajaa kirjoittaa faktoiltaan kunnossa olevan 
uutisen. Havainnollistan tätä kuvitteellisella ja karrikoidul-
la esimerkillä. Toimittaja A ja toimittaja B kirjoittavat otsi-
koltaan liki pitäen saman uutisen: ”Partasutien loppuminen 
kesken aiheutti mellakan Tapiolan Stockmannilla.” Toimit-
taja A on kokoomuslainen ja toimittaja B on kommunisti. 
Kumpikin heistä voivat uutisen alussa myös tuoda tämän 
esiin, ja tämän jälkeen kirjoittaa siitä, miten partasutien lop-
puminen kesken Tapiolan Stockmannilla aiheutti mellakan. 
Seuraavaksi olennaisin: vaikka molemmat näistä toisivat puo-
lueellisuutensa esiin kissan kokoisin kirjaimin ja kymmenien 
virkkeiden verran, niin mikäli itse asiasta kerrotaan totuus, 
niin toimittaja ei ole tehnyt mitään väärää tunnustaessaan 
puolueellisuutensa.

Pikemminkin on varsin hyvä, että toimittaja tunnustaa 
sen, ettei voi toimia arvoneutraalisti tai arvovapaasti eikä 
yritä johtaa itseään ja lukijoitaan harhaan; jos toimittaja kir-
joittaa räikeän puolueellisen artikkelin väittäen, että kyseessä 
on puolueeton artikkeli, niin toimittaja toimii valheellisesti. 
Olennaisempaa siis kuin moralisoiva, tekopyhä ja sievistelevä 
tekemällä tehty pseudokeskustelu siitä, kuka minkäkin jul-
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kaisun toimittajista on puolueeton tai puolueellinen, on se, 
kuka puhuu totta ja kuka valehtelee. Ylipäätään Hankamäen 
asennoitumien lehdistön puolueellisuuteen ja puolueetto-
muuteen tuntuu mykistävän historiattomalta: ovatko esimer-
kiksi Ilkka ja Keskisuomalainen nykyisestä ns. ”sitoutumatto-
muudestaan” huolimatta olennaisesti muuttuneet mihinkään 
Keskustan äänenkannattajuudestaan tai arvokonservatiivisesta 
sisällöntuotannostaan?

Mikäli toimittajat kirjoittaisivat täysin arvoista ja nyans-
seista ”vapaita” uutisia ja artikkeleita, eivät nämä enää olisi 
uutisia, vaan ilmoituksia. Tuskin kukaan, joka haluaa lukea 
sanomalehteä, haluaa lukea sanomalehden näköistä paperi-
tuotetta, jossa on kahden virkkeen pituisia ilmoituksia, jos 
siis lukija haluaa lukea uutisia ja artikkeleita. Ja jos otamme 
Hankamäen möyryämisen puolueettomuudesta vielä yhdeltä 
kantilta tarkasteluun, on Hankamäeltä härskiä vaatia puo-
lueettomuutta, kun otamme huomioon hänen viiteryhmänsä 
ns. mediat, kuten perussuomalaisten äänenkannattajan Suo-
men Uutiset, jotka ovat kaikkea muuta kuin puolueettomia 
ja asiallisia. Mutta mikä vielä pahempaa, niiden uutiset ovat 
valheellisia, ja silloinkin kun eivät ole suorastaan valheellisia, 
niissä muunnellaan totuutta ja sävytetään asia tunnistamat-
tomaksi. 

Karrikoitu, mielikuvituksesta nouseva esimerkki valottanee 
asiaa. Jos perussuomalaisten mediat kertovat otsikolla ”Kar-
hu kävi kakalla metsässä”, saadaan tähän heidän puolestaan 
tungettua mukaan vähintään termit ”vaarallinen musta mies”, 
”väestönvaihto”, ”islam” ”homous” ja ”terrorismi” ja lopulta 
otsikoitu juttu kertoo siitä, miten maahanmuutto ja lukuisat 
muut määrätyt perussuomalaisten painajaiset (jotka itse asias-
sa ovat heidän fantasioitaan) uhkaavat karhujen ulostamis-
rauhaa. Lisäksi teksti päättyisi perussuomalaisten yleisimpään 
päiväuneen, eli raiskausfantasiaan. Parahin lukija, saat nauraa. 
Seuraavaksi on aika purkaa Hankamäen myrkyllistä ja syövyt-
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tävää tekstiä. Kutsukaamme sitä tekstiksi, koska filosofiaksi 
sitä ei voi koskaan kutsua. Hankamäki kirjoittaa.

”Osa naisista on saattanut haluta kostaa joitakin kauno-
jaan suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen 
kanssa, ja asiaan liittyvä epäreiluus on saanut suomalaismies-
ten veren kiehumaan.”

Sanomatta on selvää, että edellä oleva väite on kaukana 
filosofiasta, kyse on pikemminkin baarin nurkasta käsin huu-
dettu katkera sutkaus. Lausahduksessa yhdistyvät myös aiem-
min mainittu rasistinen trooppi ”vaarallinen musta mies”, ja 
misogynia. Näistä lisää myöhemmin. Hankamäki esittelee 
kammottavan fantasian ”suomalaisesta yhteiskunnasta”, jonka 
naiset ovat Hankamäen mukaan pettäneet. Hankamäen teks-
tissä ei ole sinänsä mitään uutta, kyse on vanhasta, kaunaisesta 
naisvihasta, jota ovat edustaneet niin kirkkoisä Tertullianus, 
Aleksandrian piispa Klemens vaatiessaan naisten peruukkien 
käytön kieltoa, talibanit, ajatollah Khomeini ja sarjamurhaaja 
Ted Bundyn kaltaiset hirviöt. Filosofi Kate Manne kirjoittaa 
misogyniasta seuraavasti:

”Se tosiasia, että ihmiset, jotka kykenevät valjastamaan 
käyttöönsä voimakkaita yhteiskunnallisia misogyynisiä voi-
mia, omaavat kaikenlaisia pelkoja ja psykologisia taustateki-
jöitä, on tuskin yllättävää. Miten tämä näkökulma auttaa lä-
hestymään sitä ongelmaa, jonka naiset kohtaavat? Kun toisen 
räsynukke on toisen ruumis, ruumiin oikeudet palavat räsynu-
ken mukana. Pelkästään siitä näkökulmasta, jossa misogynia 
käsitteellistetään siitä syytetyn näkökulmasta, voimme siirtyä 
käsitteellistämään misogyniaa sen kohteiden tai uhrien näkö-
kulmasta1. Toisin sanoen, misogyniasta puhuttaessa, voimme 
keskittyä siihen vihaan jota naiset kohtaavat yhteiskunnassa/
sosiaalisten suhteiden maailmassa kuin pelkästään keskittyä 
siihen miltä miehistä (ensisijaisesti) joko tuntuu tai ei tun-
nu tietyissä vuorovaikutustilanteissa tiettyjen naisten kanssa 
- köökkipsykologia voidaan siis hylätä.” (Manne 2019, 59)
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Hankamäki ja hänen vihasta ähkyvät ja muiden pahoin-
voinnista kuolaavat persuperässäjuoksijansa kohtelevat naisia 
teksteissään räsynukkeina, halventaen naisten ruumista. Han-
kamäki jatkaa:

”Feminismin ohjesäännöt näkyvät myös kasvatuksessa ja 
populaarikulttuurissa, jotka ovat muodostuneet pitkälti sa-
moiksi nykyisessä postmodernissa merkityksettömyydessä. 
Kolmetoistavuotiaat tytöt ja heidän kaltaisensa homopo-
jat kuuntelevat Lady Gagan, Madonnan ja Lana Del Reyn 
luentoja, joissa opetetaan, miten näytetään ja kuulostetaan 
huorilta. Näiden prostituutiota ihannoivien pyhimyskuvien 
varjossa naisliike tekee tytöistä lutkanarsistisia pissiksiä, jotka 
kieltävät seksiä itseltään ja muilta ja jotka sen vuoksi elävät 
jatkuvassa sadomasokistisessa itsensä ja toisten ihmisten kiu-
saamistilanteessa.”

Ennen kuin menemme Hankamäen naisvihaan, toteamme 
että halveksuessaan Lady Gagaa, Lana Del Reytä Hankamäki 
asettuu osaksi pitkää konservatiivista, elitististä, fasistista tra-
ditiota, jossa halveksutaan populaarikulttuuria, ja yritetään 
”pelastaa” nuoriso ”turmelukselta”. Mitä teini-ikäisten sitten 
pitäisi Hankamäen mielestä tehdä? Lukea hänen puisevaa, jär-
kyttävän huonoa filosofian bastardisointia, asiavirheitä täynnä 
olevaa mautonta ja tyylitöntä tiiliskiveään Enkelirakkaus? 

Hankamäelle ongelma on ilmeisesti se, että naiset ovat nä-
kyvillä yhteiskunnassa. Hankamäki näkee ongelman ulkonä-
össä; hän ei kestä sitä, että naiset eivät ole harmaata massaa. 
Tässä hän mukailee pelkäämiään fundamentalistimuslimeja, 
ja paljastaa näin, että hänellä ei sinänsä ole mitään salafistien 
naiskäsityksiä vastaan. On otettava huomioon, että Hankamä-
en idealisoimassa antiikin Kreikassa naiset pakotettiin myös 
pois näkyviltä. Joten ei mitään uutta, tälläkään kertaa. Kuten 
niin väärin ymmärretty feministinen filosofi Andrea Dworkin 
huomautti jo 1980-luvulla:

”Kuin kameleontin, naisen täytyy sulautua ympäristöönsä, 
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koskaan näyttämättä niitä ominaisuuksia, joita hänellä on, 
koska jos hän tekisi näin hän vetäisi välittömästi puoleensa 
miesten tappavaa huomiota. Hän on siis kuin takaa-ajettu 
eläin - kaikki mieskirjailijat, tiedemiehet ja kotikutoiset mies-
filosofit toteavat tämän ylpeänä kadunkulmasta. Nainen voi 
yrittää tehdä heidän kanssaan kauppaa, heidän omilla ehdoil-
laan. Naisen toivo on siinä, että tämä murhamiesten kuole-
maksi oleva huomio siirtyy naiseen, jonka sulautuminen ei ole 
niin täydellistä, joka ei ole vähemmän halukasta. Käytännössä 
tarjouskilpailua käydään hänen elämästään - mitä jää jäljelle 
sen jälkeen, kun hän on halukkaasti kiistänyt ihmisyytensä - 
luvaten hänelle toisenlaista kohtaloa kuin niille naisille jotka 
puhuivat totta. Tämä seksuaalinen, sosiologinen ja henkinen 
adaptoituminen, joka käytännössä merkitsee kaiken moraa-
lisen toimijuuden hävittämistä, on ensisijainen käsky, jonka 
naiset kohtaavat eläessään miesten ylivallan alla.” (Dworkin 
2019, 178)

Ja Hankamäen huomio on tappavaa. On otettava huo-
mioon, että naisia kiduttavat sarjamurhaajat kuten edellä mai-
nittu Ted Bundy, tekevät luonnossa saman minkä Hankamäki 
paperilla. Hankamäki ei myöskään peittele rasismiaan, hän 
sylkee sen lukijansa kasvoille tai viskoo sitä kuin riivattu api-
na ulostetta. Seuraavaksi otamme työkaluiksemme filosofi ja 
psykiatri Frantz Fanonin rasismin- ja kolonialismin vastaisen 
käsitteistön purkaessamme Hankamäen sikailua. 

Terrorisminvastaisen sodan myötä rasismin ja kolonialis-
min analyysi on tullut ajankohtaisemmaksi kuin koskaan - ja 
Yhdysvalloissa pinnalla oleva poliisiterrori pitää tätä pinnalla. 
Se, mikä pinnalla kelluu, on juuri tämä Fanonin subjekti ja 
valkoiselle katsojalle objekti - vaarallinen tumma mies. Gargi 
Bhattacharyya nostaa esiin Fanonin pohdinnan kidutuksesta 
suhteessa ihmisyyteen. Väkivalta ja kidutus eivät ole vain sys-
teemissä esiintyviä virheitä, vaan olennainen osa sitä (Bhat-
tacharyya 2008, 126-127)
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Bhattacharyyan mukaan länsimaissa terrorisminvastaisen 
sodan myötä stereotyyppi vaarallisesta mustasta miehestä on 
kääntynyt stereotyypiksi vaarallisesta ruskeasta miehestä. Tällä 
jälkimmäisellä stereotyypillä Bhattacharyya viittaa muslimi-
miehiin. Bhattacharyya kuitenkin huomauttaa, että tämä siir-
tymä stereotypioissa on jossain määrin vain kuvainnollista teo-
rian kannalta. Pikemminkin on kyse siitä vaarallisen ruskean 
miehen stereotyyppi omaa suhteessa rasismiin ja syrjintään 
kaikki vaarallisen mustan miehen stereotyypin ominaisuudet, 
mutta tähän stereotyyppiin on tullut lisää muslimierityisiä 
piirteitä suhteessa juuri terrorisminvastaiseen sotaan. 

Yhteistä Bhattacharyyan mukaan näillä kahdella stereo-
typialla on näiden visuaalinen luonne (Bhattacharyya 2008, 
98). Myös Kobena Mercer on huomauttanut tietyllä tavalla 
esitetyn mustan miesruumiin näkyvyydestä etenkin populaa-
rikulttuurissa, ja Mercer täsmentää, erityisesti gangsta-rapin 
kautta (Mercer 1999, 207). Hypermaskuliininen stereotypia 
mustasta miesruumista on mahdollista lukea homeovestismin, 
transvestismin vastakohdan kautta. Siinä missä transvestiitti 
tekee pilaa vastakkaisesta sukupuolesta, niin homeovestisti pa-
rodioi omaa sukupuoltaan (Evans 2012, 122). Jos soitamme 
pienen välisoiton, todettakoon että Hankamäen Enkelirak-
kaus on totaalista homeovestismiä; Hankamäen teos on täyt-
tä naurettavaa parodiaa miessukupuolesta ja homomiehistä, 
mutta vähemmän hauskaa on, että Hankamäki on tosissaan 
eikä ole tarkoittanut tekstiään parodiaksi.

Bhattachryyan mukaan vaarallisen ruskean miehen stereo-
tyyppi ei kuitenkaan edellisen stereotypian tavoin käsittele 
kehoa sinänsä, vaan nimenomaisesti liian peitettyjä: liian 
hunnutettuja, liian partaisia kehoja. Hunnutetun kehon pe-
lolla on pitkä historiansa orientalistisessa diskurssissa, jossa 
huntuun ladataan eksoottisia mielleyhtymiä (Bhattacharyya 
2008, 99). Edward Saidin mukaan stereotyyppi on myös aina 
redusoitavissa. Saidin mukaan kolonialistisessa hegemonisessa 
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diskurssissa monenkirjavat ilmiöt terrorismista lähtien ovat 
palautettavissa aina islamiin. Islam on Saidin mukaan näin 
diskurssissa ladattu käsite, mutta hän huomauttaa tämän mer-
kitsevän peilikuvan tavoin myös sitä, että käsitteet ”länsi” ja 
”kristinusko” ovat myös ladattuja käsitteitä (Said 1997, 9). Jos 
ajattelemme Sartren havaintoa siitä, että kolonialismi itsessään 
vaatii kidutusta (Lazreg 2008, 233), niin ainoastaan jonkin 
lännestä tai kristinuskosta poikkeavan lataaminen käsitteenä 
on vaarallista näissä olosuhteissa.

Stereotyyppi voi kääntyä myös toisin päin. Vaarallinen 
musta tai tumma mies voidaan esittää myös heikkona, mikä 
on homeovestismille vastakkaista, tai sitten homeovestismin 
kuoliaaksi näivettämänä. Isaac Julien kuvaa tällaista prosessia 
elokuvassaan Basquiat. Yliannostukseen kuolleen afrikkalais 
-amerikkalaisen nykytaiteilijan Jean-Michel Basquiatin elä-
mäkertana toimiva elokuva kuvaa homeovestismin taakkaa 
hypermaskuliinisen ja viriilin stereotypian kautta. Basquiatis-
ta rakennetaan New Yorkin taidepiireissä niin hypermaskulii-
ninen ja viriili musta mies että tämä stereotypia lopulta tappaa 
tämän. Basquiat ei kykene kannattelemaan tätä häneen lyötyä 
stereotypiaa vaan sortuu lopulta heikkouden kautta kuole-
maan. Stereotyyppi ei siis merkitse tässä kohtaa automaat-
tisesti pelkkää vahvuuden kuvausta, vaan vaarallisen mustan 
miehen stereotypia voi kantaa myös heikkoutta. Vastaavalla 
tavalla plantaasiorjat on voitu kuvata vahvoina, mutta näiden 
asema on silti ollut heikko.

Oikeustoimihenkilöt (ts. henkilöt, jotka voivat vaatia oi-
keutta jouduttuaan kidutuksen uhreiksi) tuskin koskaan näis-
sä nykyaikaisissa olosuhteissa identifioivat itsensä johonkin 
ei-valkoiseen. Kidutuksen kohde on siis toisin sanoen Fano-
nin subjekti, ja Bhattacharyyan termein vaarallinen ruskea 
mies. Algeriassa ranskalaiset kolonialistit jakoivat uhrinsa ki-
dutuksen aikana ruumiin osien kautta näin ikään kuin silpoen 
kohteensa episteemisellä tasolla (Lazreg 2008, 130). Tämä sil-
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pominen voidaan kääntää myös toisin päin. Kidutus ja alis-
taminen ottavat Fanonin mukaan kolonialismin uhrilta pois 
tämän henkilöllisyyden, identiteetin. Fanonin mukaan tässä 
kolonisoidussa ruumiissa käynnistyy prosessi, jonka myötä 
subjektista tulee elävä kuollut, vampyyri. Vampyyri nousi 
esiin Fanonin tuotannossa hänen potilaidensa painajaisista, 
joita sodan traumat olivat aiheuttaneet. 

Kolonialismin vahingoittamalle vampyyri on sekä hänes-
sä itsessään, että kolonialistin henkilöimänä ulkopuolisena 
uhkana. Marxin mukaan sekä kapitalismi että imperialismi 
toimivat vampyyrin tavoin, imien uhrinsa verta. Kuten tun-
nettua, vampyyrin veren maistaminen tekee sen maistajasta 
itsestään vampyyrin. Kolonialismin uhrista sortajansa peili-
kuva (Kawash 1999, 247). Vampyyri on samanaikaisesti sekä 
elävä että kuollut. Länsimaisessa kuvastossa kaikki sisäisesti 
ristiriitaiset figuurit ovat olleet aina läsnä. Antiikin Kreikan 
tarustossa esiintyvä hirviö Meduusa on kuvattu toisaalta ei 
täysin maskuliiniseksi muttei täysin feminiiniseksi. Vampyy-
rin tavoin Meduusa kantaa tätä ristiriitaa sukupuolten välillä 
kuin vampyyri elämän ja kuoleman välillä. Meduusan kannal-
ta on sinänsä kiinnostavaa, että Meduusaan liitettyjä piirteitä 
on kuitenkin ladattu naisiin, kuten Lady MacBethiin (Evans 
2012, 122).

Suomen valtio ja tieteentekijät ovat olleet etukäteen fiksuja 
ja kaukoviisaita: ei apurahoja ja virkoja Hankamäelle, joka 
toimii valtion omaksumaan tasa-arvo-ajattelun vastaisesti. Pit-
källe vietynä, jos Hankamäen ”nyrkin- ja hellan välissä”-poli-
tiikkaa toteutuisi, Suomi joutuisi pulaan, sillä korkeasti kou-
lutettujen naisten osaaminen on jo tärkeä osa maan voimaa. Ja 
usea heistä on juuri sellainen vahva punavihreä feministi, joi-
den identiteetti ei heitä miellytä ja kuulu persufanituslistoille. 

Hyveessä olisi olennaista kyky oivaltaa, mikä missäkin 
asiassa on totta ja aitoa, mitkä ovat asioiden keskinäiset suh-
teet, mitkä seuraukset ja edellytykset ja mikä oli minkin syynä, 
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sanoi jo aikoinaan yleisestä moraalista ja ihmisten puhumi-
sista huolestunut Cicero. Hankamäen kirja ei ole hyvä eikä 
edes kiinnostava. Samanlaista ala-arvoista ja ikävää vouhkaa-
mista voi lukea persujen omilta sivuilta tai netin keskustelu-
palstoilta kuten suomi24.fistä. Suomen Perusta -ajatuspajan 
toiminnanjohtaja Marko Hamilo pysyy pienen miettimisen 
jälkeen kuitenkin päättäväisesti kirjan pääväitteiden takana. 
Hänen mukaansa kyseessä kirjassa on feminismin kritiikkiä, 
joka kuuluu perussuomalaiseen ajatteluun. Hamilon mieles-
tä nykyään Suomessa on tapana kutsua kaikkea feminismin 
kritiikkiä naisvihaksi - eräs nykyinen vallassa oleva persuväit-
tämä, mikä ei pidä paikkaansa.

Feminismin kritiikkiä siinä oli, ja se kuuluu perussuoma-
laiseen ajatteluun, hän sanoo MTV:lle antamassaan haastat-
telussa kolme päivää kohun jälkeen eikä aio perääntyä tippaa-
kaan. Ei tällaisessa ole hänen mielestään mitään hävettävää. 
Kammottavaa on, että Hamilo oli vuosia Suomen Kuvalehden 
tiedetoimittajana (no tekihän SK:n toimittaja Leena Sharma 
jutun tyyliin ”ihanat ja tavalliset persut keskuudessamme” 
silloisesta persupuolustusministeri Jussi Niinistöstä ja meni 
lopulta hänen kanssaan naimisiinkin). Tämä tuo esiin vakavan 
kysymyksen siitä, mikä on Suomen Kuvalehden suhde näihin 
kuvottaviin ilmiöihin. Hamilon jäätävä selittely Hankamäen 
tekosista on kammottavaa luettavaa:

”Sitten siinä oli yksittäisiä kohtia, joita pitäisi analysoida 
tarkemmin, jotta voitaisiin katsoa, ovatko tästä kirjasta esite-
tyt, somessa levitetyt tulkinnat totta vai ei.”

Toivomme, että tämä teksti saa sinut ajattelemaan, hyvä 
lukija, ja tulemaan siihen johtopäätökseen, että Hankamäki 
ja taustajoukkonsa ovat saaneet mellastaa jo aivan liian kauan. 
Aivan liian kauan. Jotain on tehtävä. Älä seiso tämän luettua-
si tumput suorina vaan tee jotain. Osallistu keskusteluun ja 
postaa tämä eteenpäin. Kiitos kun olet hyvien puolella pahaa 
vastaan.



152

Miksi Bernie 
Sandersia pelätään?

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

”Samaan aikaan kun menestyvät nuoret liikemiehet- ja naiset 
siemailevat 200 dollarin viiniä San Fransiscon hienostora-
vintoloissa, köyhät lapset Flintissä Michiganin osavaltiossa, 
juovat lyijyn saastuttamaa aivovaurioita aiheuttavaa vettä. 
Samaan aikaan kun Wall Streetin johtajat keräävät miljoona-
bonuksia, minimipalkkaa nostavat työläiset Länsi-Virginias-
sa kamppailevat opiaattiriippuvuutensa kanssa ja kuolevat 
heroiinin yliannostukseen”, sanoi vermontilainen demo-
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kraattisenaattori Bernie Sanders kuin suoraan jostain John 
Grishamin yhteiskuntakriittisestä dekkarista pyrkiessään de-
mokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi Hilary Clintonia 
vastaan vuoden 2016 esivaaleissa. Sandersin lausuma nostatti 
poliittisissa vastustajissaan suuren äläkän. Senaattoria verrat-
tiin maailman pahimpiin vasemmistolaisiin diktaattoreihin 
niiden toimesta, joita Sandersin arvostelu koski maassa, joka 
on tänään yhä kauempana käytännön arjessa siitä mahdolli-
suuksien, vapauden ja demokratian maasta, miksi se aikoi-
naan paperilla luotiin.

Sanders uskoo voivansa luoda idealistisella ohjelmallaan 
korruption vastaisen poliittisen järjestelmän, jossa jokaisella 
on oikeasti yksi ääni eikä kuten nyt, miljardöörit ostavat vaa-
leja taskuunsa. Mutta ilman poliittista vallankumousta tätä 
ei saavuteta. Siksi Sanders on pitänyt kovaa meteliä itsestään 
ja kaksissa esivaaleissa. Aloittaessaan ensimmäisen kampan-
jansa, poliittiset mediat pitivät häntä marginaali-ilmiönä, 
jonka huutavaa ääntä korvessa ei kannattanut edes seurata. 
Yhtäkkiä Sandersin kampanja sai kuitenkin uusissa äänestä-
jissä, nuorissa, naisissa, valkoisissa, latinoissa, aasialaisissa ja 
maan alkuperäisväestöstä sekä mustista tuulta siipiensä alle 
yksinkertaisesti siitä syytä, että Sanders puhui suoraan ja re-
hellisesti niistä ongelmista, joita näillä ryhmillä oli edessään 
toteuttaa itseään ja elääkseen täyspainoista elämää. Sanders 
yllätti kaikki tullessaan senaatin ainoana sosialistisenaattori-
na melkein valituksi demokraattien presidenttiehdokkaaksi. 
Kiero-Hilaryn piti käyttää kaikki voimansa ja Bill-aviomie-
hen taustajoukoissa yhdessä demokraattipuolueen johtajien 
kanssa väärentää esivaalien tuloksia, mustamaalata Bernietä 
ja syöttää hänestä kauhujuttuja medioille. Sekään ei auttanut. 
Sanders oli lähellä onnistua ja saavutti esivaaleissa voiton mel-
kein puolessa osavaltioissa yli 13 miljoonalla äänellään saaden 
yhteensä 1846 valitsijamiestä. 22 osavaltiota valitsi Sandersin 
Clintonin edelle. Syntyi Bernie Sanders-ilmiö, jota voi verrata 
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60-lukulaiseen hippiliikkeen, kansalaisoikeusliikkeen ja nais-
asialiikkeen syntymisen aikaan. Sanders nostatti maan tyyty-
mättömissä toiveen paremmasta yhteiskunnasta sekä kaikille 
kuuluvasta tasavertaisuudesta.

Mutta miksi Sanders ei sitten onnistunut toisella kierrok-
sella keskitien kulkijana ja varmana äänestäjille markkinoitua 
Obaman entistä varapresidenttiä Joe Bideniä vastaan, josta 
tulee loppukesällä demokraattien presidenttiehdokas ja mitä 
todennäköisimmin myös Yhdysvaltojen seuraava presidentti? 
Kysymys on amerikkalaisesta poliittisesta järjestelmästä, mitä 
valhe, petos ja korruptio hallitsevat. Se miten kaikki julki-
suudessa tapahtuu, on oma poliittinen shownsa, jota kuvaa 
hyvin Charles Friedin kertoma esimerkki. Joku jättää pöydäl-
leen kirjeen, joka sisältää vääriä syytöksiä jotain toista vastaan. 
Joku kolmas hieman yliutelias lukee lukee pöydälle jätetyn 
kirjeen vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta. Näin hänet saa-
daan tietoisen petoksen tuloksena uskomaan vääriä syytöksiä. 
Hänelle ei olla valehdeltu, koska kukaan ei ole väittänyt hä-
nelle mitään. Näppärää eikö vain? Tämä on amerikkalaisen 
petollisen politiikan kaava, joka toimii paremmin kuin hyvin 
estäen totuuden esilletulon ja Bernie Sandersin tapaisten to-
tuudenpuhujien pääsyn Yhdysvaltojen presidentiksi. Valhe on 
oleellinen osa amerikkalaista politiikkaa sen välttämättömänä 
osana eikä sitä voida noin vain muuttaa kuten Sanders uskoi 
ja toivoi, sillä kyse on rakenteellisesta valheellisuudesta.

Moni amerikkalaista politiikkaa seuraava palaa Bernie San-
dersin tavoin politiikasta mahdollisuuteen haaveillessa sattu-
manvaraisen atomihypyn selitysmalliin, mihin vedotaan niin 
maailmankaikkeuden kuin inhimillisen elämän selittäjänä. 
Atomihypyllä ei ole oletettu olevan syytä, vaan se tapahtui sat-
tumasta. Meidän tulisi samalla ymmärtää, että kun vetosimme 
sattumaan, silloin myös päätöksemme olivat vain satunnaises-
ti yhteydessä tekoihimme. Kun poliittinen eläin otti elämänsä 
perustaksi oman toimintansa, tämä johti myös siihen, että he 
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samaistivat ihmisen ja politiikan keksimällä, että politiikalla 
on heidän ominaisuutensa, vaikka se on juuri päinvastoin; 
politiikalla on oma elämänsä syö tai tule syödyksi-periaatteella 
vahvistettuna, jonka mukaan maailma pyörii vastakkaiseen 
suuntaan kaikkivaltiaasta minästä pois, taistellen vimmaisesti 
epämääräisten sattumuksien sekamelskassa järjestystä ja jär-
jestettyä maailmaa vastaan vanhan platonilais-aristoteelisen 
ajattelun mukaan, missä samalla mallilla, jolla selitettiin po-
liittisia tapahtumia ja lainalaisuuksia, selitettäisiin nyt myös 
inhimillistä toimintaa ”kondrandlorentzeja” unohtamatta. 
Idea olisi hyvä, ellei se olisi täysin pöhkö. Tämä on myös 
Bernie Sandersin suurin kompastuskivi koska spinozalaisesti 
ajateltuna ei ole mitään mistä politiikasta ei seuraisi jotain, 
on toimiminen oikein, oikeiden syiden perusteella erittäin 
vaativa tehtävä, kuten Gottfried Wilhelm Liebnitz kirjoitti 
vuona 1704 ilmestyneessä kirjassaan ”Uusia esseitä inhimilli-
sestä ymmärryksestä”:

”Tehdäksemme oikean päätöksen tilanteesta, jossa syitä on 
punnittava toisia vastaan, monia asioita tarvitaan. Meillä on 
oltava kyky palauttaa asioita mieleen, kyky arvioida todennä-
köisyyksiä ja lisäksi tietoa hyvän ja pahan arvottamisesta. Mei-
dän täytyy olla tarkkaavaisia ja ennen kaikkea meillä täytyy 
olla kärsivällisyyttä suorittaa laskelmamme loppuun saakka. 
Lopulta, meidän täytyy olla päättäväisiä ja jatkuvasti toimi-
maan johtopäätöstemme mukaan, ja me tarvitsemme taitoja, 
metodeja, nyrkkisääntöjä ja hyvin iskostuneita tapoja, jotta 
voimme olla uskollisia ratkaisuillemme myöhemmin, kun 
päätökseen johtaneet järkeilyt eivät enää ole läsnä mielissäm-
me.”

Silloin kannattaa tutkia valhetta tarkemmin. Filosofia 
Hannah Arendt erotti Liebnitzin tavoin toisistaan ”faktuaa-
lisen ja rationaalisen totuuden”. Faktuaalisten lauseiden vas-
takohtina ovat yksinkertaisesti faktuaalisesti epätodet lauseet. 
Rationaalisen toden lauseen vastakohta, irrationaali lause voi 
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olla esim. loogisesti mieletön lause, erehdys, kuvitelma tai 
harha. Siten faktuaalisesti epätosi lause on vaikkapa väite ”Ö 
on USA:n presidentti”, vaikka tiedämme että Y on USA:n 
presidentti. Irrationaali lause olisi taas ”Ö on USA:n keisari, 
kun tiedämme toki, ettei USA:n ole keisareita (Mexicossa oli 
Napoleonin aikaan itsensä keisariksi kruunauttanut Maxi-
millian). Tahallinen ja ilmeinen valhe on Arendtin mukaan 
kyseessä vain faktuaalisten väitteiden alueella. Hiustenhalko-
minen toden ja epätoden välisessä maastossa uskomusten, 
petoksen ja valheen keinoin ovat amerikkalaisen politiikan ja 
mediatodellisuuden arkea. 

Vihaan ja erityisesti ihmiset, ja eri ryhmät toisiaan vastaan 
yllyttävistä esimerkeistä on pelottavalla tavalla ajankohtaisin 
Donald Trump, jonka sairaalta narsismilta ei pelastu mikään 
eikä kukaan. Mutta ei päivääkään ilman huonoja uutisia 
Trumpista, jotka ovat samalla hyviä uutisia demokratialle, 
sillä ne ovat vahva merkki vastavoimasta, ja tervetulleesta ha-
lusta, ja siitä kumpuavasta kyvystä muuttaa vikaan mennyttä 
politiikkaa parempaan suuntaan. Hesarissa kerrottiin 19. 12. 
2018 Linda Laineen otsikolla, Trump julkisti valeuutispalkin-
not kymmenen jutun sarjalle, jotka käsittelivät mm. Trumpin 
taloustietämyksen kyseenalaistamista, väitteitä ”kalojen ylen 
syöttämisestä ja kättelyuutisia”. Jutun idea oli siinä, että lap-
sellinen tosikko Trump yrittää tällä tavalla kääntää kiusalliset 
mokauksensa päinvastoin valtamedioiden syyksi, vaikka hän 
itse on syyllistynyt lukuisiin ”enemmän kuin presidentillinen 
korkea virka sallisi” virheellisiin väittämiin ja härskeihin val-
heisiin.

Tämän jälkeen kun ihmisten päät oli ensin sekoitettu tie-
totulvan ja mainosten sekä pr -toiminnan väliin sekoittuvalla 
propagandalla, jota voidaan hyvin kutsua myös ”julkiseksi 
mielipiteeksi”, josta voidaan puhua Habermasin mukaan 
1600 -luvun Englannista ja 1700 -luvun Ranskasta alkaneena 
pitkänä historiallisena jatkumona näihin päiviin saakka, har-
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hautetut ja väärän tiedon sekoittamat ihmiset toimivat rituaa-
linomaisesti totuudenjälkeisessä ajassa Nietzschen väittämän 
mukaan kuin robotit, haluamattakaan tietää enää asioiden 
oikeaa ja todellista luonnetta, ellei meillä olisi vallalle vastavoi-
mana sananvapautta ja sitä oikein käyttävää valtamediaa, joka 
vielä ymmärtäisi oikein sanan ja käsitteen nimeltä ”oleminen”. 
Nietzsche sanoi kreikkalaisten ”Kirjoituksia kreikkalaisista” 
(Summa 2006), sanoneen ihmiselämän olevan häpeällistä ja 
viheliäistä olemattomuutta, ”varjon unta”. Luvussa ”Kreikka-
laisesta valtiosta” hän pitää aikaa onnettomana ja orjaa, joka 
tarvitsi hänen mielestään aatteita, jotka yllyttivät menemään 
itseensä ja miettimään miten pääsisi eroon orjuudestaan. Fi-
losofi Martin Heideggerin, jonka mielestä alkuperämme tuli 
aina meitä vastaan tulevaisuudesta, tunnettu väittämä oli, että 
antiikin Kreikasta tuleva eurooppalaisen ihmisen perinne olisi 
unohtanut kokonaan olemisen, vaikka jokainen meistä koh-
tasi elämässään henkilökohtaisesti olemisen arvoituksen. Ny-
kyihminen ei hänen mukaansa enää kokenut olemista pyhyy-
denkin aineksia sisältäväksi ihmettelyn aiheeksi. Näin ollen 
meillä ei ole enää kykyä ihmetellä olemista. Emme myöskään 
ymmärrä, että olemattomuus on olemisen lähtökohta, joten 
emme voi tavoittaa olemisen olemusta, ehkä osin myös siksi, 
että kieli, olkoon se ääni, kuva tai teksti, on aina yhtä hämärää 
ja harvoin täydellisesti kohtaa maalinsa ymmärryksen.

The Post - elokuva kertoo juuri Sandersin hyvään uskovasta 
60-lukulaisesta sukupolvesta, jolle opetettiin ajattelemaan va-
pauden olevan välttämättömyyden ymmärtämistä, vaikka sen 
ongelma on sama kuin väite ”juoksupojasta johtajaksi”, se ei 
ota huomioon kolikon toista puolta typistäessään sankaruu-
den vain yhdeltä ja vahvasti kansakunnan myyttistä yhteistä 
muistia tukevaksi voitokkaaksi taisteluksi (imelä hollywood-
loppu, missä väitetään sananvapauden kuuluvan kansalle, 
vaikka enää ei pitäisi keskustella siitä mitä tämä käsite sel-
laisenaan on, vaan mitä tällainen käsite edustaa, ja annetaan 
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valtamedioiden sitä tekevän pyyteettömästi valtaa ja hallintoa 
vastaan on yksinkertaisesti ”pöyristyttävää helppoheikismiä” 
a´la ”Yes We Can and Great America Again…”. Helsingin 
Sanomissa ensi-iltapäivänä 2.2.2018 elokuvasta kirjoittava 
Leena Virtanen muistuttaa tärkeästä asiasta:

”Vaikka Alan J. Pakulan loistava työvoitto Presidentin mie-
het, missä kerrotaan Nixonin eroon johtaneesta Watergate 
-skandaalista, jonka paljastumisen alkuun The Post päättyy, 
ilmestyi melko heti tuoreeltaan vuonna 1976, hyvin harva 
nykyajan ihmisistä edes Amerikoissa muistaa ja tietää, saati 
sitten Suomessa, kaikki skandaalin unohtumattomat kään-
nekohdat.”

Ehkä siksi vain viitteenomainen sivuaminen suurempaan 
skandaaliin olisi pitänyt järjestellä elokuvassa dramaturgisesti 
selkeämmin ja tarkemmin, jota sanoma olisi mennyt perille, 
että ei toista ilman toista; Watergate -skandaali ei olisi ollut 
mahdollinen jos Nixon olisi saanut tahtonsa läpi The New 
York Timesia vastaan aloittamaansa fasistista ajojahtia, mikä 
päättyi ennakkotapauksena Yhdysvaltojen korkeimmassa oi-
keudessa sananvapauden voittoon melko täpärästi tuomariää-
nin 6-3. Leena Virtasen analyysi elokuvasta on osuva siihen 
totuttuun tapaan, jolla hän kultivoituneissa kynsissään osaa 
sipulin rikkoa ilman kyyneliä paljastaakseen sen sisällön suu-
relle yleisölle, sillä hän ymmärtää hyvin heti alussa isomman 
yskän; The Postissa toimittajat tekevän tietämättään Waterga-
ten esitöitä. Se voisi yhtä hyvin olla myös se pelottava paha, 
mikä Yhdysvaltoja vaanii kuin kirouksena ympärillään jat-
kuvana häiriintyneenä painajaisunena, joka on jotakuinkin 
kaikkialle lonkeronsa levittänyt nimetön vallan väärinkäytön 
ikuisesti takaava byrokratia - ja korruptiokäärme.

The Postia voisi myös lähestyä hämärien paradoksien kaut-
ta Herakleitoksen, joka sanoi, että röyhkeys kaipaa sammutta-
jaa enemmän kuin tulipalo, sanoin: kaikki tieto ei tee viisaak-
si, tai tutkia syvällisemmin ei-näkyvästä ja ei-rationaalisesta 
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lähtökohdasta, vain puhtaana elokuvakokemuksena välähdyk-
senomaisesti unen tavoin arvoituksellisten David Lynchin elo-
kuvien tapaan. Tämän on saanut aikaan Trump-ilmiö, jonka 
vastailmiöksi syntyi Bernie Sanders suuresta vermontilaisesta 
tuntemattomuudesta, Trump-ilmiön syntymisestä amerikka-
laispoliitikot, jotka antavat ymmärtää yksinkertaisille äänes-
täjilleen kaiken loppujen lopuksi johtavan hyvään niin, että 
ihminen on onnellinen vain, kun hänen olonsa on mielihyvän 
sävyinen, saavat yksin syyttää itseään. He kun eivät ymmär-
täneet köyhyyden ja vallan synnyttävän sosiaalista fatalismia, 
kun Trump rynnisti tämän tyytymättömyyden aallonharjal-
la Valkoiseen taloon libertaanien julisteita heilutellen, missä 
luki: kunhan ihmiset ovat vapaita, siinä mielessä, ettei heidän 
toiminnalleen aseteta esteitä, jokainen pitäköön huolta itses-
tään!

Sandersin sanoma oli: pidetään toisistamme huolta ja 
yritetään saada hyvää mahdollisimman monelle. Palataanpa 
hetkeksi vielä elokuvaa, joka osaa olla myös hetkittäin pirul-
linen, osoittamalla ilkeästi sormella eliittiä ja valtamedioiden 
päätoimittajia, jotka kuvittelevat omilla ansioillaan päässeensä 
valtaeliitin ystäviksi ja vieraiksi heidän yksityiselämäänsä ym-
märtämättä, ettei ilmaisia lounaita ole olemassa. Joskus tun-
tuu siltä, että unohdamme tahallisesti sen, ettei kieli ole ajat-
telun ainoa horisontti ja että totuus ei ole universaalia. Albert 
Camus sanoi aikoinaan, että ihmisen sydämellä oli rasittava 
taipumus leimata kohtaloksi vain sellainen, mikä murskasi 
sen. The Post näyttää onnellisuuden olevan omalla tavallaan 
vailla mieltä, kun lehdessä toimittiin Blaise Pascalin sano-
jen innoittamana ihan kuin heillä olisi ollut vain kahdeksan 
tuntia elinaikaa, ja ihan kuin he olisivat toivoneet uskovansa 
erehtymättömästi siihen, mikä heille oli tärkeää. Juuri tämä 
paljasti elokuvan suurimmaksi ongelmaksi yleisen vallitsevan 
epä-älyllisen piirteen amerikkalaisessa mustavalkomaailmassa, 
mikä on edelleenkin nietzscheläisen ”radikaalin perspektivis-
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min ymmärrys” sellaisena voimana, joka ei perustu ihmisten 
erilaisiin näkemyksiin maailmasta, vaan näkemykseen itses-
tään erilaisten maailmojen eli Nietzschen tarkoittamien pers-
pektiivien taistelutantereena.

Eräs tällainen on Yhdysvaltojen talousongelmat, mitkä 
ovat pitkään jatkuneen vääränlaisen politiikan ja kyvyttö-
myyden tulosta. Edes demokraatit eivät ole onnistuneet sit-
ten Bill Clintonin vuoden 1994 onnistuneen talouspolitiikan 
kääntämään laskusuhdanteeseen ajautuneen maan suuntaan 
parempaan. Demokraattipresidentti Obama oli pettymys 
osin siksi, ettei hän osannut, uskaltanut tai halunnut tehdä 
maan taloudelle edeltäjiensä tapaan mitään uudistuksia tai 
aloitteellista radikaalia. Osin siksi, että kesken valtakautensa 
republikaanit vyöryivät Capitol-kukkulalle vallaten sekä se-
naatin että edustajainhuoneen enemmistöt itselleen, jumit-
taen samalla Obaman mahdollisuudet toteuttaa omia vaalilu-
pauksiaan. Sen jälkeen molemmat pääpuolueet, demokraatit 
ja republikaanit asettuivat siilipuolustusasemiin maan lähes 
pysähtyessä odottamaan mitä pahaa seuraavaksi oli poliittisen 
kosto-offensiivin nimissä odotettavissa taistelussa presidentin 
ja republikaanien yhä aggressiivisemmaksi ja vaativammak-
si käyvän oikeistosiiven ja sitä tukemaan syntyneen ns. tee 
-liikkeen välillä.

Sanders muistutti Trumpin kertoneen kampanjan aluksi 
pitävänsä amerikkalaisten työssä käyvien puolta ja vaativansa 
eliittiä tilille teoistaan mutta ei tarkentanut mistä teoista tai 
millä tavalla käytännössä sen tekisi vaan jätti vaatimuksensa 
otsikkotasolle retorisena valheena ikään kuin roikkuen ilmaan 
ilman, että olisi tarkoittanut niitä muuta kuin normaaliksi 
poliittiseksi, heitoiksi, jolla ei ollut todellisuudessa mitään 
tekemistä hänen todellisten aikomustensa kanssa, kuten ei 
ollutkaan. Mitä ne sitten olivat, jos niitä oli? Sandersin mie-
lestä hämäystemppuja kusettaa kansaa isolla rahalla uskomaan 
jotain ihan muuta kuin mitä hän tekisi. Mitä hän sitten teki? 
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Juuri sen mistä Sanders varoitteli viisaasti etukäteen kannatta-
jiaan. Trump ei enää vaalien jälkeen ollutkaan se lupaamansa 
ärhäkäs kansan ääni, joka vaati eliittiä tilille; poliittisen val-
lan korruptio oli saavuttanut hänessä lakipisteensä. Trumpin 
hallituksessa istuu rikkaiden etuja puolustavia miljardöörejä 
enemmän kuin minkään muun aikaisemman presidentin hal-
linnossa. Samaan aikaan republikaanienemmistöinen korkein 
oikeus tekee jatkuvasti yhden äänen enemmistöllä ennakko-
päätöksiä mm. irvokkailla esimerkeillä vahvistaa rikkaiden 
vapautta ostaa vaaleja ja heikentää maan demokratiaa kenen-
kään voimatta asialle mitään, sillä Trump nostettiin valtaan 
osin republikaanien ikiaikaisen haaveen saada korkein oikeus, 
maan todellinen voimakeskus, omiin käsiinsä, stopatakseen 
kaikki yhteiskunnallisiin uudistuksiin pyrkivät hankkeet ja 
heikentää jo olemassa olevia saavutettuja ihmisoikeuksia sekä 
liberaaleja kansalaisetuja kuten aborttioikeutta tai julkista ter-
veydenhuoltoa.

Suomalaisittain tuntuu kummalliselta seurata miten Yh-
dysvalloissa sellaisia, jotka vaativat yhteiskunnallista tasaver-
taisuutta kaikille ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon 
nimissä, haukutaan julkisuudessa suureen ääneen maksettujen 
vihakampanjoiden säestämänä kommareiksi ja pidetään vaa-
rallisena amerikkalaiselle elämäntavalle, kuten vermontilais-
ta senaattori Bernie Sandersia, joka on joutunut niin oman 
puolueensa oikeiston kuin republikaanien ja amerikkalaisen 
kristillisen äärioikeiston keskuudessa valtavan vihakampanjan 
kohteeksi, vaikka Sandersin ajatukset yhteiskunnallisesta on-
nelasta ovat pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna meille 
tavalliselle mattimeikäläisille välttämätöntä peruskauraa ja 
ehdoton edellytys yhteiskunnan toimivuuden kannalta jo 
60-luvulta lähtien. Mutta me tutkitusti maailman onnellisin 
kanssa elämmekin maailman ehdottomasti parhaimmassa 
maassa ja olemme siitä onnellisia. Vaalien jälkeen tuntuu vie-
lä kummallisemmalta, että suurin osa - vaalit ratkenneiden 
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seitsemän pohjoisen vaánkieliosavaltion - työläisäänestäjistä 
ampuivat itseään jalkaan äänestämällä omaa etuaan vastaan, 
sillä Trump alkoi heti ajaa lakimuutosta, joka olisi vienyt 24 
miljoonalta ihmiseltä sairasvakuutuksen ja leikkasi samalla 
Medicaid -ohjelmaa yli 800 miljoonalla dollarilla. Samaan 
aikaan kun Yhdysvaltojen rikkaimmat saivat tuhansien mil-
joonien verohelpotukset, leikattiin saman verran koulutukses-
ta, kouluruokailusta ja vähävaraisten perheiden tukiohjelmista 
maan köyhien joutuessa monissa paikoin käytännössä oman 
onnensa - eli epäonnensa nojaan - tyhjän päälle rikkaille ti-
kittäväksi aikapommiksi, jolloin köyhät saavat tarpeekseen Jo-
keri-elokuvan esimerkin turvin ja alkavat taannoisten Losin 
mellakoiden tapaan taas mielivaltaisesti riehuen mellakoida 
ja ryöstellä kauppoja.

Yhdysvalloissa on jotain pahasti vialla. Uutiset sieltä ovat 
olleet viime vuodet kauhistuttavia ja masentavia. Tuntuu kuin 
poliitikot usuttaisivat amerikkalaisia toistensa kimppuun ve-
täytyen vastuusta sen jälkeen, kun jossain pamahtaa ja on aika 
kysyä, kenen syy on se, että kaiken tämän pahan annetaan 
tapahtua niille sivullisille, joilla ei ole mitään tekemistä itse 
asian kanssa. Bernie Sandersilla on yksi selitys takataskussaan. 
Bernie Sandersin vika näyttää olevan se, että hän on kaiken 
hämäävän vihapuheen keskellä nostanut syyttävän sormensa 
niitä rikkaita vastaan, jotka syytävät satoja miljoonia sellaisil-
le lobbareille ja medioille, joiden tehtävä on yrittää vaientaa 
tai viedä huomio siitä keskustelusta, mitä Yhdysvalloissa on 
yritetty 60-luvulta käydä tosissaan: ei ole kenenkään etu, että 
rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät koko ajan. 

Yhdysvallat on jatkuvassa yhä pahenevassa kriisissä, jossa 
on tätä menoa edessä vain jyrkkä ja tuhoisa alamäki. Ame-
rikan kansojen valtava höyrykattila on räjähtämispisteessä. 
Vanhat tehdaspaikkakunnat ovat kuolemassa ja perinteiset, 
turvalliset ja vakituiset työpaikat häviämässä. Maassa vallit-
see huutava eriarvoisuus. Mikä tahansa pieni kipinä jossain 
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saattaa sytyttää koko maan väkivaltaiseen roihuun, kuten 
olemme viime aikoina erilaisissa mellakoissa ympäri Yhdys-
valtoja nähneet tapahtuvan. Silloin tulevat mukaan taas petos, 
itsepetos ja valhe. Niin kuin jokin ihminen voi olla paha, niin 
voi olla myös kokonainen valtio tai sen sisällä järjestelmä, ku-
ten Yhdysvalloissa, kun jotain meni pahasti pieleen jo alusta 
lähtien, kun kaupallinen media alkoi keskittyä, ja bisnekses-
sä alkoi liikkua todella isot rahat. Ja vaikka taustalla vaikutti 
humanistinen käsitys ihmisen kyvystä pystyä samaistumaan 
muihin ihmisiin yleisinhimillisellä tasolla, ei pelkästään oman 
edun tavoittelun määräämänä, Yhdysvalloissa media kehit-
tyi toisenlaisen kuin eurooppalaiseen suuntaan voimakkaasti 
kaupallisuuden ehdoilla.

Miten kaikki sai alkunsa? Newyorkilaiset lehtikeisarit 
(press baron) olivat vähemmän aluksi kiinnostuneita eliitin 
ja poliittisten johtajien mielipiteistä kuin suuren yleisön suo-
siosta. He antoivat yleisölle sitä, mitä he halusivat ja saivat 
vastineeksi mainosrahoja mainostajilta, jotka ostivat heidän 
lehdistään näkyvyyttä omille tuotteilleen. Michael Schudsen 
alkoi kutsua mainontaa ”kapitalistiseksi realismiksi” (vrt. so-
sialistinen realismi neuvostoliittolaisessa taiteessa), missä mai-
nos oli kapitalistin tapa sanoa itselleen ”minä rakastan sinua”. 
Mainonnan lisäksi PR (public relations) -toiminta alkoi tulla 
tutuksi. Jurgen Habermas kirjoittaa kirjassaan ”Julkisuuden 
rakennemuutos” (Vastapaino 2004), siitä miten ”pr” teki kau-
pallisen mainoksen tietoiseksi poliittisesta luonteestaan:

”Public relations termin tavoin itse suhdetoimintakin on 
kotoisin USA:sta. Sen aloittajana pidetään Ivy Leetä, joka 
kehitteli ”julkisuustekniikoita politikoinnin tasolla” oikeut-
tamaan suurteollisuutta, ennen muuta Standard Oil- yhtiötä 
ja Pennsylvanian rautatieyhtiötä, jotka olivat tuolloin eräiden 
yhteiskunnallisten uudistajien hyökkäyksen kohteena. Maa-
ilmansotien välissä jotkut suuryritykset alkoivat suunnitella 
strategiaansa suhdetoimintanäkökohtien pohjalta. Yhdysval-
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loissa tämä osoittautui hyödylliseksi etenkin vuonna 1940 
toisen maailmansodan puhkeamisen tuottamassa kansallisen 
yksimielisyyden ilmapiirissä. Vasta sodan jälkeen suhdetoi-
mintatekniikat levisivät laajemmalle; tuolloin ne saapuivat 
myös Eurooppaan. Edistyneimmissä länsimaissa ne alkoivat 
hallita julkisuutta 1950-luvulla. Niistä on tullut avainilmiöitä 
julkisuuden diagnosoimiseksi.”

Valtamediat ovat sadassa vuodessa kehittyneet valtavin 
harppauksin. Sosiologi Zygmunt Bauman kirjoitti, että ny-
kyinen versio modernista oli yksilöllistetty ja yksityistetty, ja 
valtaosin yksilön harteille oli sälytetty mallinmuodostamisen 
taakka sekä vastuu epäonnistumisesta. Samalla valtamedia oli 
ottanut ohjenuorakseen Gorgiaksen sanat Platonin dialogeissa 
missä hän kysyi:

”Onko mitään sen suurempaa kuin sana, joka taivuttaa 
tuomarit oikeudessa, päättäjät valtiopäivillä, kansan kansan-
kokouksessa tai ihmiset missä tahansa poliittisessa tilaisuudes-
sa? Jos sinulla on sanan mahti, teet lääkäristä orjasi, samoin 
urheiluvalmentajasta. Liikemiehen huomataan kokoavan 
omaisuutta ei itselleen vaan sinulle, joka osaat puhua ja saat 
kansanjoukot puolellesi?”

Baumanin mielestä ”notkea moderni” oli muuttanut oleel-
lisesti ihmisen asemaa suhteessa sekä itseensä, totuuteen että 
maailmaan niin, että käytännöllinen kysymys kuului hänen 
mielestään - oliko vanhoja hyväksi koettuja arvoja mahdollista 
uudistaa ja ottaa uudelleen käyttöön? Hesarissa oli 4.2.2018 
Saska Saarikosken juttu otsikolla ”The Post-muistutus journa-
lismin tehtävästä”-kirjoitus, missä Saarikoski kertaa lukijalleen 
sen tärkeän ”notkean modernin” totuuden, että elokuvassa 
kiisteltyjen Pentagon papereiden julkaiseminen oli erään-
lainen virstanpylväs mediamaailmassa siitä mistä sai puhua 
ja mistä piti vaieta. Niiden julkaiseminen aiheutti koko Yh-
dysvaltoja järisyttäneen oikeustaistelun vuonna 1971. Siinä 
taistelussa ratkaistiin, missä kulkee raja, johon valtion valta 
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loppuu, ja ihmisen oikeus tietää alkaa. Saarikosken mukaan 
juuri tästä The Post kertoo, ja siitä miten Yhdysvallat oli 
70-luvun alussa kahtia jakautunut maa, kansaa mellakoilla 
ja rikosaalloilla presidentinvaalikampanjassaan pelottaneen 
Richard Milhouse Nixonin sekä raaistuneen ja paljon surua 
kotirintamalla aiheuttaneen Vietnamin sodan jakaessa kansaa 
syvälti kahtia.

Tutkija Jukka Kortti kertoo ”Mediahistoria - viestinnän 
merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin” (SKS 
2016) -kirjassaan siitä miten lehdistön nousu 1700-luvul-
ta lähtien kytkeytyi kapitalismin kehitykseen. Tätä vaihetta 
eteenpäin kutsutaan journalismin historiassa politisoitumisen 
vaiheeksi. Silloin syntyi myös uudenlainen, nykyisenkaltainen 
vapaa ja luova toimittajatyyppi, ja Yhdysvaltojen perustusla-
kiin tehtiin itsenäistymisen myötä kuuluisa ensimmäinen li-
säys, joka takasi lehdistön vapauden. Idea tästä tuli presidentti 
Thomas Jeffersonilta, jonka mukaan, jos kansalaisen tuli olla 
vapaa, tuli myös tiedon olla sitä:

”Ensimmäiseen lisäykseen kuului myös vaatimus, että 
valtaapitäviä voi tarpeen tullen kritisoida. Sananvapautta ei 
tosin lisäyksessä määritelty mitenkään, mutta siinä korostet-
tiin vastuuta olla käyttämättä sitä väärin. Keskeistä laissa oli, 
että kongressi ei saanut säätä lakia, joka rajoittaisi sananvapa-
utta; valistunutta kansalaista piti suojella oikeuksin. Kaiken 
kaikkiaan Yhdysvaltain perustuslain artikloista ensimmäinen 
lisäys on tärkein, koska siinä on jo mukana kaikki keskeiset 
modernin demokraattisen hallitusjärjestelmän elementit. Syn-
tyi idea ”mediaimmuniteetista”, joka tarkoittaa, että media on 
julkisen viestinnän väline, minkä vuoksi se on ainutlaatuisessa 
asemassa suhteessa muihin teollisuuden aloihin.”

Tätä taustaa vasten voi sano, ettei Yhdysvalloissa ole sanan-
vapautta olemassa sellaisenaan kuin miten sen me vapaassa 
yhteiskunnassa elävät ymmärrämme ja joka päivä näemme sen 
toimivan. Miten Bernie Sanders olisi edes voinut pärjätä tässä 
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”maksettujen mainosten täyttämässä vihapuheiden ja ikävien 
vihjeiden maailmassa? Bernie Sandersin piti olla vain har-
miton sivujuonne amerikkalaisessa presidenttipelissä mutta 
hän nostatti nuorissa ja köyhissä demokraattipuolueen sisällä 
uudenlaisen 2020-lukulaisen vallankumouksen, joka näytti 
paljastavasti miten korruptoitunut ja väärällä tavalla valtaa 
eliitin hyväksi käyttävä demokraattipuolueen johto oli yrit-
täessään väärentää hädissään vaalituloksia puolueen oikeiston 
ja keskilinjan ehdokkaan Hilary Clintonin eduksi Sandersin 
napatessa siitä huolimatta lähes 46 prosenttia valitsijamiehistä 
ja varmistaneen, ettei Clintonista tullut koskaan presidenttiä, 
sillä Clintonin syytökset ja hyökkäykset Sandersia kohtaan 
ylittivät hyvän maun rajan hyvään muutokseen uskovien 
Sandersin kannattajien keskuudessa. Juuri niiden, jotka olivat 
Clintonin 60-lukulaisten tapaan nähneet demokraattipuolu-
eessa mahdollisuuden poliittisen kulttuurin muutokseen ja 
hypänneet Sandersin kelkkaan hänen tarjoaman avoimen kut-
sunsa haastaa vallanpitäjät antamaan köyhille pitopöydistään 
jotain muutakin kuin armonpalasina silloin tällöin sieltä heille 
tiputettuja pikkumurusia innoittamina.

Mutta mikä tekee Sandersista niin erilaisen ja erikoisen 
nuorten silmissä? Sanders on demoninen ja karismaattinen 
hahmo etenkin televisiossa puhuessaan. Hänen katseensa on 
samaan aikaan sekä kärsivä, kärsivällinen: siinä palaa uskon ja 
toivon tuli, joka saa tuhannet hänen kannattajansa innostu-
maan hänen puheistaan ja toimimaan hänen viitoittamallaan 
tiellä muuttaakseen Sandersin sanoin vikaraiteille menneen 
maan oikeille raiteilleen koko kansan yhteiseksi onneksi eikä 
kuten nyt, vain sen harvalukuisen ja koko ajan enemmän ja 
enemmän köyhien kustannuksella rikastuvien. Sandersissa on 
jotain amerikkalaiseen poliittiseen kulttuuriin sopimatonta 
vallankumouksellisuutta. Ihan kuin hän olisi herättänyt eloon 
vuoden 1779 vallankumouksellisen hengen, jolla idealistiset 
kansakunnan isät rakensivat sen Amerikan, mikä pitäisi olla 
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nyky-Amerikan moraalisena pohjana, ellei kaikki olisi men-
nyt vikaan jo ennen antitrustilakeja ja pääoman keskittymi-
siä 1910-luvulla. Siksi häntä kuunneltiin tarkalla korvalla yli 
perinteisen demokraatti-repunlikaanileirien, sillä hän julisti 
olevan mahdollista palauttaa rahan mahdilta valta takaisin 
kansalle ja luoda poliittinen järjestelmä, jossa jokaisella oli-
si käytössään yksi ääni eivätkä miljardöörit enää saisi ostaa 
vaaleja.

Sanders ei kuulu eliitteihin eikä nöyristele sen edessä, asia, 
joka ehkä eniten suututtaa amerikkalaista hyväveli-systeemiä, 
sillä ihan kuten muuallakin maailmassa, vaalit ovat vaaleja ja 
vaalipuheet ovat mitä ovat, käytäntö taas toista ja hallinto on 
se, joka määrää käytännössä siitä mitä kulloinkin tehdään, 
eivät huijausmielessä esitetyt löperöt puheet, ideologiat tai 
toiveet ja aikeet. Sandersissa on jotain samaa kuin kaikissa 
nurkkaan ahdistetuissa kapinallisjohtajissa, ja siksi hän vaikut-
taa niin peräänantamattoman ehdottomalta, mitä hän onkin. 
Ominaisuus, joka on tehnyt hänestä eräänlaisen ”johngrisha-
milaisen Yhdysvaltojen Robin Hoodin”.

Sanders ei ole kannattajiensa mielestä mikään yhden asian 
tuuliviiri, joka kääntää suuntaansa sen mukaan mikä kul-
loinkin olisi hänellä itselleen edullisinta tai mikä sattuu miel-
lyttämään sitä ryhmää, jolle hän on kulloinkin puhumassa. 
Sandersin väkevät sanat ovat suoraan kuin profeetan suusta 
maailman seistessä korkealla kalliolla edessään hyppy tunte-
mattomaan, takanaan maa, joka palaa ja tuhoutuu. Joskus 
kun maailmalla kiertelee ja lukee tästä todellisuudesta tehtyjä 
artikkeleita, kirjoja ja tutkimuksia, hämmästelee millaisessa 
onnelassa me suomalaiset (tietämättämme) maailman muista 
kansoista poiketen satumme elämään epävarman maailman 
ehkä rauhallisimmalla reunalla.

Sanders sai paljon aikaan myös omassa korruptoituneessa 
demokraattipuolueessaan ja se oli jo jotain. Hänen laskel-
miensa mukaan ainakin viiden osavaltion johto vaihtui. Li-



168

säksi joukko edistysmielisiä, hänen kampanjansa innoittamia 
hakijoita pyrki moniin virkoihin ja tehtäviin aina koulujen 
johtokunnista Yhdysvaltojen kongressiin ja sama jatkuu yhä. 
Naiset ja erilaiset vähemmistöt ovat saaneet ehdokkuuksia 
demokraattien riveissä aina senaatti myöten. Viime aikojen 
kovin uutinen Amerikoista on ollut kaiken pahan alkuna ja 
juurena pidetyn äärikonservatiivisen senaatin enemmistöjoh-
taja. 

Bernie voisi onnistua tai uudet berniet, jos mediat ”neljäs 
valtiomahti” eivät olisi Amerikoissa sitä, mitä ovat - korrup-
toituneita ja maksettuja mainoksia. Konservatismin isänä 
pidetty ja Ranskan Suurta Vallankumousta 1789 (yksi val-
lankumouksen aikaisista tunnetuimmista journalisteista oli 
Jean-Paul Marat, joka murhattiin ammeeseen, kun hän oli 
kirjoittamassa juttua La`mi du peuple -lehteensä) kritisoinut 
Britannian alahuoneen Whig-puolueen puheenjohtaja, Ed-
mund Burke, kutsui ensimmäistä kertaa lehdistöä neljänneksi 
valtiomahdiksi, vaikka termi yleistyikin kansan suussa vasta 
paljon myöhemmin.

Miksi sitten Bernie Sandersia pelätään? Siksi että hän sai 
aikaan sydänten vallankumoukset kesken trumpismin ja 
äärioikeiston juhlia. Kansa näyttää heränneen Amerikoissa 
tajuamaan, ettei äärioikeisto tee lupauksistaan huolimatta 
kenellekään hyvää, vaan sitä pahaa mitä kukaan ei haluisi 
eikä varsinkaan Jeesus, jonka nimeen he vannovat kaiken 
tekevänsä. Kristitty oikeisto haluaa viedä muilta elämisen 
mahdollisuudet ja oikeudet elää niin kuin haluaa. Kuka sel-
laiseen suostuisi? Ei tietenkään kukaan. Ei varsinkaan mustien 
kirkko ja Barack Obama, joka kävi yhdessä homojen kans-
sa kampailua homojen yhteiskunnallisen tasavertaisuutensa 
ja täyspäisten demokraattisten oikeuksiensa toteutumisen 
puolesta. Amerikkalaisen mustan kirkon näkyvä hedelmä on 
Yhdysvaltojen humaanikristitty ja edistyksellinen vaikuttaja, 
presidentti Barack Obama, jonka senaattorikaudella 2006 jul-



169

kaisema teos ”Rohkeus toivoa -ajatuksia amerikkalaisen unel-
man pelastamiseksi”, käy hyvin käytännön esimerkiksi siitä 
miten humaani ja edistyksellinen kristinusko voi rohkaista 
ihmisiä hyväksi katsomiensa yhteiskunnallisten uudistusten 
puolesta, löytäen teoilleen perustan silti raamatusta. Sander-
sin sydänten valankumous on maallinen uudistusliike pahan 
ydintä vastaan. Näyttääkin siltä, että ”berniesandersilaisista” 
tuli samalla toivon sukupolvi huomista rakentamaan kaiken 
sen sekasorron keskeltä, minkä Trump sai aikaan usuttamalla 
Amerikan köyhät verikoirien tavoin valheellisella retoriikal-
laan toistensa kimppuun.
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Tanssikritiikin 
kirjoittamisen 
vaikeudesta

Teksti:
Kriitikko Eero K.V. Suorsa

Mutta tanssija ei ole koskaan neutraali. Lihaa, verta ja henkeä 
ei koskaan voi muuttaa robotiksi, ei ainakaan täydellisesti. 
Kun joskus liikuimme ilman eloa ja energiaa, hän saattoi sa-
noa meille ”Zombies!” (Haamut!) Läsnäolo ja säteilyvoima 
näyttämöllä olivat yhtä tärkeitä kuin muoto ja täsmällisyys. 
Mr. B. Vihasi arvostelijoita, jotka haukkuivat hänen tanssi-
joitaan roboteiksi. Hän tuntui ajattelevan, että se pursuva 
fyysisyys jolla toteutimme hänen askeleensa, eloisuutemme 
ja reaktiovalmiutemme näyttämöllä oli riittävä vastaus hänen 
parjaajilleen. Eikö kritiikissä kuitenkin ollut enemmän kuin 
pelkkä totuuden jyvänen?

- Gelsey Kirkland: Balleriinan kuolemantanssi
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Miten kirjoittaa tanssikritiikkiä, tai kritiikkejä tanssista? Pys-
tyykö tanssista kirjoittamaan vain se, joka on itse tanssinut tai 
luonut tanssijan uraa? Kirjoittajalle nämä ovat hyvin, hyvin 
olennaisia kysymyksiä, tosin samat kysymykset koskevat mitä 
tahansa kritiikin lajia, puhuimme sitten kuvataiteesta, runo-
udesta tai arkkitehtuurista. Jälkimmäiseen kysymykseen, siis 
siihen, voiko tanssista kirjoittaa kukaan muu kuin itse tanssi-
ja, kriitikko voi vastata siten, että hän on puolueeton suhteessa 
tanssiin, kun taas tanssijalla on oma alansa edistettävänä ja 
puolustettavana.

Kysymys on siis varsin kiehtova, muttei välttämättä hanka-
la. Mitään kulttuurin tai taiteen alaa ei voi sulkea ulos kritiikin 
ulottuvilta, koska taide ei synny missään ideaalimaailmassa, 
vaan materiaalisen maailman lakien alaisuudessa. Taiteeseen 
heijastuvat yhteiskunnalliset valtasuhteet ja taide ei voi olla 
erossa niistä - taide voi joko mukailla yhteiskunnassa vallalla 
olevia arvoja ja kuvastaa niitä, kuten Hollywoodin blockbus-
terit tai sitten taide voi ottaa kantaa yhteiskunnassa vallitsevia 
arvoja vastaan, ollen piikki valtaa käyttävän luokan lihassa.

Kirjoitan ensin hieman taiteen merkityksellisyydestä, en-
nen kuin lähden käsittelemään tanssista kirjoittamista. Tai-
teella on valtava voima muuttaa maailmaa - ja juuri tämä 
näyttää toteen sen, että taide tapahtuu siinä maailmassa mis-
sä elämme. Klassikkotutkimuksen Women Who Knew Too 
Much Alfred Hitchcockista kirjoittanut kirjallisuuden- ja 
mediatutkija Tania Modleski on kertonut, että opettaessaan 
opiskelijoilleen Doris Lessingin Kultaisen muistikirjan ana-
lyysiä hänen täytyy välillä rauhoittua, ettei kirja sytyttäisi hän-
tä vihaamaan heteromiehiä. Kun tätä pysähtyy ajattelemaan, 
tajuamme, että paperille painetuilla kirjaimilla on valtava 
psyykkinen voima.

Löydämme näitä esimerkkejä myös omasta elämästämme 
- lapsuudessani minulta oli kielletty Peter Greenawayn elo-
kuvan Kokki, Varas, Vaimo ja Rakastaja (1989) katsominen. 
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DVD:n kannet kiehtoivat minua niin pitkään, että päätyes-
säni teini-ikään, tuon elokuvan katsominen yksin kotona oli 
mykistävä kokemus. Rikoin kuitenkin näitä kieltoja muilta 
osin - katselin pikkupoikana salaa Ole Bornedalin Dinan 
(2002) joka minulta myös yritettiin kieltää, sekä Alejandro 
Amenabarin elokuvan The Others (2001). Uskon, että varsin 
moni tunnistaa tämän muiston omasta lapsuudestaan hieman 
eri variaatioina.

Ja yhteiskunta oikeastaan muistuttaa tätä perheyksikköä 
- myös yhteiskunnassa toimivat holhoavat voimat, jotka yrit-
tävät hegemonian turvin määritellä sen, mitä on sopivaa kat-
soa ja mitä ei. Kielto ja tabu ovat suhteessa taiteeseen varsin 
merkittäviä, ja yhteiskunnassa valtaa käyttävä luokka hyödyn-
tää näitä määritellessään moraalia. Filosofit Gilles Deleuze 
ja Felix Guattari kirjoittavat teoksessaan Mitä filosofia on? 
(1991) taiteiden hierarkkisuudesta: vaikka jotain kielletään 
ja muutetaan tabuksi sen voiman vuoksi, niin valtaa käyttä-
vät tahot ”vapauttavat” kuitenkin aina jotain katsottavaksi, ja 
tämä pitää yllä yhteiskunnassa vallitsevaa moraalia. Moraa-
lihan ei ole meille annettu - oikean ja väärän määrittelevät 
ne, jotka yhteiskunnassa käyttävät valtaa. Tällä en kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö meillä olisi jonkinlainen taju oikeudesta 
jo synnynnäisesti, kuten serkuillamme simpansseilla. Mutta 
kulttuurista ja taiteesta puhuttaessa tulee muistaa, että kyse 
on huikaisevasta taistelukentästä. Kriitikon tarttuessa kirjoit-
tamisen tehtävään tehtävään, työn määrä on valtava. Tamara 
Dlugatš kirjoittaa Dennis Diderot tutkimuksessaan 1700-lu-
vun valistuksen aikakaudesta seuraavasti:

”Juuri filosofisissa kirjoissa perustellaan poliittista taistelua, 
ja erittäin laaja ihmisten piiri lukee niitä yhä herpaantumat-
toman kiinnostuneena: he panevat yhä useammin merkille 
sen kiinteän yhteyden, joka valitsee sellaisen filosofisen tee-
sin kuin ”inhimillinen tieto pohjautuu kokemukseen” sekä 
ihmisten keskinäisen tasa-arvon ja kaikista etuoikeuksista 
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luopumisen periaatteen välillä.- - Filosofisesta ja yhteiskun-
nallis-poliittisesta kirjallisuudesta tuli yhteiskunnallinen vält-
tämättömyys. Jos historian suhteellisen rauhallisina kausina 
ihmiset luovat historiaansa tiedostamatta, ts. ajattelematta 
oman arkielämänsä kulkua ja noudattaen vain vuosikymme-
nien kuluessa muotoutuneita tapoja, niin vallankumouksen 
kaudella, jolloin päiväjärjestykseen nousee kysymys uudenlai-
sista toimintatavoista ja siis myös uudesta elämänasenteesta, 
asetetaan epäilyksenalaiseksi ja arvioidaan sitä, mikä aiem-
min tuntui kiistämättömältä ja totunnaiselta.” (suom. Vesa 
Oittinen)

Jos ja kun kirjat voivat sytyttää ihmisjoukkojen ja yksilöi-
den ajatukset, niin tanssilla on sama voima. On kuitenkin 
huomioitava, että kaikkea kulttuuria ja sen tuottamista vaanii 
kaupallisuus. Varsin helposti ajatellaan, että aiemmin tekstis-
sä mainitut Hollywoodin blockbusterit ovat kivaa ja vapaa-
mielistä viihdettä. Kivaahan niiden katsominen on - mutta 
vapaamielisestä ne ovat täysin kaukana. Ne esittävät varsin 
konservatiivisia arvoja - ja tämä leimaa koko populaarikult-
tuuria. Se, jolla on valta, on hegemonia suhteessa kulttuuriin. 
Suhteessa kieltoihin ja tabuihin, joilla moraalia ylläpidetään, 
tämä näkyy siten, että sellainen taide, joka ei tähän moraaliin 
taivu, joutuu näiden sensoreiden hampaisiin.

Verbi moralisoida tarkoittaa itseasiassa voimakasta vallan-
käyttöä, alaspäin painamista. Moralisoinnin kohteeksi ovat 
joutuneet niin Oscar Wilden Salome (1891), Nagisa Oshi-
man Aistien valtakunta (1976), Salman Rushdien Saatanal-
liset säkeet (1989) kuin myös A.M. Homesin The End of 
Alice (1996). Kun Wilden Salomea esitettiin ensimmäisen 
kerran Pietarissa 1912, tsaarin salainen poliisi Ohrana yritti 
viime hetkellä hakea teatterista pois paperimassasta tehdyn 
Johannes Kastajan pään. Yritys epäonnistui. Saatanallisten sä-
keiden kohdalla mittaamaton ironia nousee esiin siinä, miten 
ajatollah Khomeini tuomitsi Rushdien vuosien maanpakoon 
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ja piileskelyyn - vaikka ajatollah oli itse viettänyt vuosia maan-
paossa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että kirja-
kauppaketju W.H. Smith oli vetämässä pois myynnistä sekä 
Saatanallisia säkeitä että The End of Alicea, joten voinemme 
esittää kysymyksen koskien sitä, ovatko tämän kirjakauppa-
ketjun omistajat moralisteja, vaiko painostukseen alistuvia 
pelkureita. Nyt kun olemme kirjoittaneet auki taiteen ja yh-
teiskunnallisten valtasuhteiden merkityksen, voimme myös 
todeta, että kirjoittaja joutuu tasapainottelemaan: tekeekö 
hän moraalisia kannanottoja, vai alistuuko hän toimimaan 
siten kuin yhteiskunnan valtaapitävien moralisointi odottaa. 
Tämä taakka sitoo kirjoittajat ja kriitikot kuin Prometheuksen 
kallioon.

Edellä mainitut tosiasiat tunnustettuamme voimme syven-
tyä tämän tekstin aiheeseen, eli tanssikritiikin kirjoittamisen 
vaikeuteen. Onneksi tässä suhteessa ei tarvitse lähteä liikkeel-
le tyhjin käsin: Zadie Smith on kirjoittanut loistavan esseen 
Dance Lessons For Writers. Esseessään Smith esittää, että kir-
joittajien tulisi ottaa oppia tanssijoista suhteessa siihen, miten 
kirjoittamista harjoitetaan. Smith tuo esseessään esiin, että 
tanssilla ja kirjoittamisella on todella paljon yhteistä; Smith 
siteeraa koreografi Martha Grahamin ohjeistusta tanssijoille, 
mutta joka Smithin mukaan on kaikkein paras neuvo myös 
kirjoittajille:

”Elinvoima, energia kiihtyy ja saa sinut toimimaan ja luo-
maan ilmaisun, ja koska hetkessä on tuolloin olemassa vain 
yksin sinä, tuo ilmaus on ainutlaatuinen. Ja jos tukahdutat 
tämän ilmaisun, et koskaan enää voi kokea sitä ja se on ai-
niaaksi menetetty. Maailma ei saa koskaan tietää siitä. Sinun 
ei tarvitse päättää kuinka hyvä tai arvokas tuo ilmaisu on tai 
millaisena se näyttäytyy verrattuna muihin ilmaisuihin. Sinun 
tehtäväsi on näyttää, että se on sinua, pitää itsesi auki tuolle 
ilmaisuvoimalle.”

Smith käsittelee esseessään mm. Yhtäläisyyksiä Fred As-
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tairen ja Vladimir Nabokovin välillä: kumpikin näistä taitei-
lijoista olivat Smithin mukaan ns. ”aristokraatteja”, joiden 
ilmaisu oli äärimmäisen kaukana ns. ”proletariaatista”. Smith 
tukeutuu tässä Gene Kellyyn, joka totesi Astairen olevan aris-
tokraatti ja itsensä proletaari. Tällä Kelly vertasi hänen ja As-
tairen tanssitaiteen eroja: aristokraattisen Astairen jalat eivät 
koskaan rasitu, kun taas Kellyn proletaariset jalat tuntevat 
katujen asfaltin. Smith päättää esseensä vertaillessaan Rudolf 
Nurejevia ja Mihail Baryšnikovia. Smith kirjoittaa Nureje-
vin taiteen olevan niin taivaallista, että jopa huonolaatuisen 
Youtube-videon kautta katsottuna se on tavallisen katsojan 
saavuttamattomissa. Smithin mukaan Nurejev esiintyi ja loi 
taidettaan itseään varten, itseilmaisuun - mutta juuri tästä 
syystä ihmiset haluavat katsoa Nurejevia. ”Katsojalle suo-
daan suuri etuoikeus saada katsoa juuri Nurejevia”. Samalla 
tavalla Smithin mukaan myös Fjodor Dostojevski kirjoitti: 
loistavaa tekstiä, joka raskaudestaan huolimatta vetää lukijoita 
aina puoleensa, vaikka Dostojevski ei kirjoittanut tekstejään 
hakeakseen hyväksyntää tai myötätuntoa. Baryšnikov on Smi-
thin mukaan toisenlainen tapaus: hänen tanssi taiteensa on 
katsojalle ystävällistä, katsojaa varten tarkoitettu. Baryšnikov 
tekee taidettaan katsottavaksi ja on aina yleisöään varten, ku-
ten myös oli Leo Tolstoi lukijoitaan varten.

Alussa esittämääni kysymykseen siitä, voiko tanssista kir-
joittaa vain tanssia itse harjoittanut, vaiko tanssimaailman 
ulkopuolinen kriitikko, on nyt kenties saatu auttava vastaus. 
Tanssiminen ja tanssista kirjoittaminen ilman tanssimisen 
kokemusta eivät ole toistensa vastapareja, kun ymmärrämme 
että tanssimisella ja kirjoittamisella on keskenään erittäin pal-
jon yhteistä. Molemmissa on kyse siitä, että vapauttaa itsensä 
tekemään ja ilmaisemaan. Huomautan kuitenkin vielä, että 
molemmat ovat myös leipätyötä, joka on loistavuudestaan 
huolimatta ajoittain ankaran raskasta - ja jos työ ei tätä olisi, 
niin voisimmeko edes kutsua määrittelyn kohteena olevaa 
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asiaa työksi? Lukija kenties miettii, miten alussa siteeraama-
ni Gelsey Kirklandin kuvaus George Balanchinen herkkähi-
piäisyydestä kritiikin suhteen kytkeytyy tekstiin. Kyseessä on 
itse asiassa jotain aivan olennaista tämän tekstin kannalta. 
Tanssiin erikoistunut toimittaja Judith Mackrell kirjoittaa 
kirjassaan Reading Dance (1997) Balanchinen olleen varsin 
karkea koreografioiden suunnittelussa. Balanchine oli toden-
nut koreografiasta ja baletin tarinan syntymisestä seuraavasti: 
”Pistäkää mies ja nainen lavalle, niin tarina on jo kasassa. 
Pistäkää lavalle kaksi miestä ja nainen niin kasassa on tarinan 
juoni.”. Niin, jos lähestymistapa on näin karkea ja Girklandin 
kuvauksen mukaan tyrannimainen, niin myös kritiikin kar-
keuden ei pitäisi tulla yllätyksenä.
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Luontaista 
viattomuutta

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Pohdin tässä artikkelissa monen mutkan kautta otsikon mu-
kaista ajankohtaista ajatusta luontaisesta viattomuudesta. 
Luontainen viattomuus on sama asia kuin ihmisen luonnol-
linen oleminen ja eläminen ilman hänen ajatuksiaan, vapaut-
taan tai halujaan kahlitsemaan tarkoitettuja ulkopuolisen 
määritelmiä siitä, mitä saa olla, ajatella ja haluta. Kun ihminen 
on unohtanut olemisen ja ajattelun todellisen luonteen, pitää 
kysyä, voidaanko pyrkimystä palauttaa ajattelu takaisin ele-
menttiinsä kutsua ”irrationalismiksi”? Se onkin hyvä kysymys 
ja saa aloittaa tämän pohdiskelun olemassaolon kunnioittami-
sen tematiikan pohdiskelulla. Olisi houkuteltava sanoa, että 
olemassaolon kunnioittaminen olisi imperatiivi. Kuitenkaan 
tämä imperatiivi ei nimenomaan tarjoa mieltä eikä arvoa; se 
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vain edellyttää, että olemassaololle olisi annettava mieli ole-
massaolona. Meidän pitää koko ajan olla varuillaan ja pohtia 
mitä kaikkea sallimme ympärillämme tapahtuvaksi ennen 
kuin se alkaa vaikuttaa meihin tai uhkaa olemassaoloamme.

Kerrataan ajatusta vapaudesta olla mitä haluaa (ei koske 
parhaillaan käytäviä Puolan presidentinvaaleja, joiden homo-
foobinen ja äärinationalistinen retoriikka on saanut veren-
himoiset umpimielisen Puolan vähä-älyiset kepulaiset barri-
kadeille kaikkea heille vierasta vastaan ihan samalla tavalla, 
kuin se tämän äärioikeiston vihakampanjan nimissä kaikkialla 
toistetaan etsimällä ensin kaikkein vastustuskyvyttömimmät 
vähemmistöt kuten homot ja naiset sylkykupeiksi) ymmär-
ryksenä hyvästä ja pahasta juuri sellaisena, mitä ihmisen pitää-
kin tosissaan koko ajan hiki hatussa tavoitella; on vaikea pitää 
huonona ihmisen pyrkimystä syödä hyvän ja pahan tiedon 
puusta ja erikoinen piirre tulkinta nähdä siinä myöhemmän 
dogmatiikan tapaan itsensä kohottavaa hybristä, ylpeyttä, 
pyrkimystä olla kuin jumala tai sitten kun sen todistusvoi-
ma vähenee ja koko homma osoitetaan yleiseksi satuiluksi 
ja höpsististen hupa-uunojen hömppäiitailuksi, joku siihen 
verrattava järjenvastainen älyttömyys.

Tämä esimerkki siksi, että vaikka elämmekin sekulaarissa 
valistuksen henkeä hengittävässä hyvinvointiyhteiskunnassa, 
ihmisen vapaus on koko ajan uhkana joillekin samaa vapautta 
omaavalle mutta ei siitä nauttivalle ja siksi vapautta väärinym-
märtäen sitä inhoaville äärioikeistolaisille kristityille ryhmille, 
joiden on ollut vaikea sulattaa sitä, ettei kukaan enää puhu 
vakavissaan (koska kukaan ei käy enää kirkoissa eikä ole muu-
tenkaan uskonut jumalaan) perisynnistä ihmisen kohtalona, 
tai usko Manaaja-elokuvan esittämään taikauskoiseen rangais-
tus- ja palkinto maailmaan, jos uskoo jotain, mitä ei voi us-
koa kun se on niin himmeää, matalaotsaista ja typerää, kuten 
väitetyn kristittyjen jumalan taistelu ihmisen halua vastaan 
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tietää miksi asiat eivät ole niin kuin heille on vuosituhannet 
yritetty väittää. 

Palataan takaisin viattomuuteen, Jos hieman kierrämme 
tätä kysymystä, sen takaa paljastuu samat ongelmat kuin mit-
kä olivat Heideggerille olevaisen paljastumista, mikä syntyi 
vasta kamppailussa ja tapahtui vain pysyvänä ristiriitaisuute-
na, joka oli aina kiista kätkeytymistä ja peittymistä vastaan. 
Heideggerille ihminen ei ollut enää nimittäin jumalan poika, 
luonnon päämäärä eikä historian subjekti - toisin sanoen ih-
minen, jolla ei ole enää merkitystä - on olemassa oleva, jossa 
oleminen asettuu alttiiksi mielekkyytenä ihan kuten Heideg-
ger kirjoitti Kantista:

”Kunnioitus lain edessä on sinänsä sitä, että minun oma 
”itseni” ilmenee toimivaksi ”itseksi”, vaikka ”se jota varsinai-
sesti kunnioitetaan on moraalilaki, joka antaa järjen itselleen 
vapaana.”

Viaton luonnollisuus on siis ihmistä itseään vastaan tur-
meltunut ja syntinen kuva hänestä by kristilliset tai filosofiset 
opetukset. Heidegger ja Wittgenstein hyökkäsivät aikoinaan 
jo kukin omilla tahoillaan filosofian teoriakeskeisyyttä vas-
taan, joka oli ollut Descartesista lähtien modernia filosofiaa. 
Descartesista lähtien retoriikasta tuli pahan väline, erään-
lainen hyljeksitty syntipukki, jonka katsottiin osaavan vain 
repiä, ei yhdistää tai avata uusia polkuja. Filosofisessa retorii-
kassa kysytään, mikä on totta? Mikä on totuus? Mikä on tietoa 
eikä väärää tietoa tai luuloihin perustuvaa uskoa? Filosofinen 
retoriikka poikkeaa siinä teologisesta retoriikasta, että se myös 
kysyy, millainen elämä on hyvää ja mielekästä ja miten yh-
teiskunta pitäisi järjestää, jotta ihmisellä olisi siinä hyvä elää? 
Siksi se osaa antaa myös vastauksia siitä, millainen on puhdas 
viattomuus. 

Teologinen retoriikka ei osaa vastata ilman syyllistävää 
jumalaa, joka esittää ja vaatii ihmiseltä liikoja, joista pahin 
on palvominen, kunnioitus ja säännöt; se pitää ihmisen osaa 
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jumalalle ja hänen tahdolleen sekä määräyksilleen alisteisena 
”sielu”-kysymyksenä mystifioimalla sielun, vaikka nykyaikai-
nen psykologinen retoriikka on pärjännyt erinomaisesti beha-
vioristisen tutkimuksen mukaan ilman koko vanhanaikaisen 
ja teologisesti rasittuneen sielun käsitettä - teologinen reto-
riikka ei, vaikka uskontokin saa mielekkyytensä käytännössä 
eikä vain spekulatiivisista ideoista. Skeptinen retoriikka on 
taas parhaimmillaan sitä, mitä me digivallila.comissa yllä-
pidämme yhdessä varapäätoimittaja, tohtorikoulutettava ja 
kriitikko Eero K.V. Suorsan kanssa professori Timo Airaksisen 
ilkikurinen ihmisrakkaus johtotähtenämme. 

Paras kaikesta on kuitenkin humanistista ja skeptisismiä 
retoriikkaa edustava Michel de Montaigne, jolle hyvä ihmises-
sä oli kohtalon hänelle suomaa syntymästä eikä hän kokenut 
saaneensa sitä lain tai opetuksen avulla. Tämä on järkeä ja 
siksi tärkeä pointti! Ihmisessä oleva viattomuus oli luontaista 
viattomuutta; voimia vähän ja taitoa ei ensinnäkään. Hän vi-
hasi muiden paheiden mukana hirveästi julmuutta sekä luon-
nostaan, että järkensä vaatimuksesta. Kun Heidegger yrittää 
löytää myöhemmin puhdasta ajattelua, hän muistutti, ettei 
ajattelun kurinalaisuus ollut tieteisiin verrattuna pelkästään 
käsitteiden keinotekoista, toisin sanoen teknis -teoreettista 
täsmällisyyttä, koska se perustui siihen, että sanominen pysyi 
”puhtaasti” olemisen elementissä ja salli moniulotteisuutensa 
yksinkertaisuuden vallitessa. Huolimatta asettumisesta pahan 
puolelle, Heidegger pyrki ajattelussaan analysoimaan sitä, 
mikä muodostaa ihmisen sellaiseksi, jolle olemisen alkupe-
räinen mieli ja merkitys tai eetos oli olemassaolon valinta ja 
pohja käyttäytymiselle. 

Jean-Luc Nancy väittääkin kirjassaan ”Heideggerin alkupe-
räinen etiikka” (Loki 1998) ettei Heideggerilla ollut moraalia, 
jos tällä ymmärrettiin tiettyä käyttäytymisen periaatteiden ja 
päämäärien kokonaisuutta, jonka jokin kollektiivinen tai yk-
silöllinen auktoriteetti tai valinta on laatinut. Kysymyksessä 
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oli pidempi prosessi ja yritys ymmärtää hyvän ja pahan vä-
linen ero konkreettisemmin yhtenä elämän peruskysymyk-
senä esimerkkinä Voltairen taisteluhuuto ”Ecrasez lìnfame 
- Kukistakaa tuo kunniaton!”, joka oli suunnattu Ranskan 
katolisuuden hierarkiaa ja elämäntapaa vastaan. Voltaire oli 
nimenomaan vastaan kirkon erityisoppeja ja ilmiselviä vää-
rennöksiä sekä pappien hurskastelua ja maallisen vallan kor-
ruptoituneisuutta. Voltaire oli monellakin tapaa vedenjakaja 
keskustelussa puhtaasta viattomuudesta vastaan turmeltunut 
mieli ja usko ihmiseen ohjatut häntä vahingoittavat määräyk-
set (tappaa mm.) Voltaire sanoi olevan mahdotonta suvaita 
suvaitsemattomuutta kirjoittaessaan vuonna 1978 madonlu-
vut niin kristinuskolle kuin sen jumalallekin:

”Mikäli taivaat, taivaista jälkeään vailla milloinkaan voi-
sivat vaieta Hänestä, mikäli jumalaa ei olisi, täytyisi Hänet 
keksiä. Hänet, jota viisaat julistavat Hänet, jota kuninkaat 
palvovat.”

Yksi hyvä selitys tähän ongelmaan on Heideggerilla, joka 
sanoo, että kun ajattelu luiskahtaa elementistään ja ehtyy, sii-
tä tulee ”tekhne”, jolloin se korvaa elementtinsä menetyksen 
pätevöitymällä kasvatuksen instrumentiksi, osaksi koulutus-
ta ja myöhemmin kulttuuria, jolloin filosofiasta muodostuu 
tekniikka sellaiselle selittämiselle, joka aloittaa perimmäisistä 
syistä eikä enää ”ajatella”, vaan harrastetaan ”filosofiaa”. Eheä 
mielen puute lienee enemmän meidän kuin Horatiuksen aika-
laisten ongelma. Rikkinäisen ihmisen voi tuskin sanoa elävän: 
hän on ”poissa, tosin läsnä”, kuten Herakleitoksen paradoksi 
kuuluu. Mutta entä kun kielen olemassaoloa ei enää noteera-
ta ja jää ainoastaan toiminta representaatiossa, kuten filosofi 
Michel Foucault väitti? Ensimmäisessä alkuperässään kieli on 
tehty merkintöjen järjestelmästä, jonka yksilöt valitsivat ensi-
sijaisesti itseään varten.

Vapaus on sanana ollut usein yhtä väärinkäytettyä kuin 
kristillinen rakkaus. Mutta se on ehdottomasti yhteiskunnal-
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lisista hyveistämme suurin ja tärkein. John Stuart Mill julkaisi 
vuonna 1859 teoksessaan ”Vapaudesta” ajatuksen siitä, ettei 
ketään sivistyneistön jäsentä vastoin hänen tahtoaan saanut 
kohdella voimakeinoin; tämä oli oikeutettua vain silloin, 
kun tavoitteena oli suojella muita vahingoilta. Hänen oma 
etunsa, oli se fyysistä tai moraalista, ei riittänyt oikeutukseksi 
mihinkään. Kiinnostavia nämä pohdinnat ovat pohdittaessa 
”pettyneen intellektuellin” filosofiaksi kutsun postmodernin 
taustalla vaikuttanutta Heideggeria (ja Nietzscheä). 

Moni tuntuu nimittäin unohtavan nykykeskustelussa 
maailmasta puhuttaessa, ettei fiktioiden yhteiskunnallinen 
voima ja merkitys ole vähentynyt mihinkään ihmiskunnan 
alusta lähtien, sillä sydän ei päästä aivoihin läpi mitään sel-
laista mitä se ei itse hyväksy; sydämeen vaikuttavat taas kaikki 
ympärillämme olevat tapahtumat - niin hyvät kuin pahatkin 
- tahdoimmepa niin tai emme maailmassa, mikä oli Michel 
de Montaigen mukaan vain alituiseen liikkuva keinulauta. 
Montaignen mukaan kaikkea tätä liikutti syntymähumala, 
jolloin pyrkimys johdonmukaisuuteen ja pitäviin argument-
teihin oli hänen mukaansa suurempaa houretta kuin häilyvyys 
ja ristiriitaisuus. Mikään ei sanottu ei ollut hänestä niin vah-
vaa, etteikö se voisi muuttua joksikin muuksi, eikä mikään 
estänyt ajattelemasta asioita aivan toisin - äkillinen oivallus voi 
romahduttaa kaiken aiemmin sanotun. Otetaan esimerkiksi 
Michel de Montaignen valitus Esseissään yhteiskunnan teko-
siveydestä, kun hän käsitteli seksuaalisia kokemuksia. Mon-
taigne ihmetteli avoimesti jo lähes viisisataa vuotta sitten, mitä 
pahaa seksuaalinen akti, niin perin luonnollinen, tarpeellinen 
ja oikeutettu, on tehnyt ihmiskunnalle, että emme uskalla 
puhua siitä ilman häpeää, ja että suljemme sen vakavan ja 
säädyllisen keskustelun ulkopuolelle? Hänen mukaansa me 
rohkenemme lausua sanat tappaa, ryöstää, pettää, mutta tätä 
emme rohkene lausua kuin hampaiden välistä sihahtamalla:

”Tarkoittaako se mitä vähemmän me henkäisemme sitä 



183

sanoiksi, sitä enemmän meillä on oikeus hekumoida sillä 
ajatuksissamme. On kohtuullisen järkevää arvostella ihmistä 
hänen tavanomaisempien piirteiden perusteella; mutta kun 
ottaa huomioon tapojemme ja mielipiteidemme luontaisen 
horjuvuuden, minusta on usein tuntunut, että jopa hyvätkin 
kirjailijat ovat hakoteillä yrittäessään väkisin luoda meistä lu-
jaa ja yhtenäistä kudosta.”

Fiktioiden yhteiskunnallinen voima on ollut aina suuri. 
Luulo ei ole tiedän väärtti - lue enemmän, luulet vähemmän, 
ovat juuri niitä Nietzschen tarkoittamia aaveita, jotka häviävät 
näkökentästämme kun katsomme niitä tarpeeksi kauan. Jo 
pelkästään tutustuminen Erasmus Rotterdamilaisen kirjaan 
Tyhmyyden ylistys, jossa tyhmyys pitää itselleen ylistyspuhet-
ta, pitäisi kuulua kaikkien epäilijöiden iltalukemiseksi, jotka 
kuvittelevat olevansa yhteiskunnallisessa muutosliikkeessä 
parantamassa toisten homojen elämää

Saksalaisen filosofi Immanuel Kantin, joka edustaa pro-
fessori Timo Airaksisen tapaan ihmiskeskeistä ja pessimistis-
tä näkemystä, mukaan emme voineet tietää mitään asioista 
sellaisina kuin ne itsessään olivat. Kant kirjoitti 1784 kirjoi-
tuksessaan ”Idea yleisestä historiasta, jonka tarkoituksena on 
maailmankansalaisuus”, etteivät ihmiset toimi järkevien maa-
ilmankansalaisten tavoin sovitun suunnitelman mukaan. Silti 
me lakkaamatta kyselemme, voimmeko hallita kohtaloamme 
millään tavoin ehkä siksi, että kreikkalaiset tragediakirjailijat 
korostivat luonteen ja sen väistämättömien puutteiden mer-
kitystä elämäntapahtumissa. Siksi me fatalismin vaivaamat 
ihmiset kysymme lakkaamatta itseltämme peloissamme siitä 
mitä meille käy sen jälkeen, kun jotain sellaista äkkiarvaamat-
ta tapahtuu, mitä emme ole osanneet edes pelätä: uskommeko 
vapaaseen vai Jumalan tahtoon? Kartesiolaisen ajattelun mu-
kaan meillä oli itsetietoisuuden välityksellä ymmärrys sellai-
siin synnynnäisiin ideoihin kuin itse substanssiin ja ajattelun 
ideoihin, jolloin vasta kunnolla pystyimme ymmärtämään 
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”positiivisen täydellisyyden”, jonka ymmärsimme kulttuu-
rimme sisäistäneinä kristinusko oppaanamme hassunkurisesti 
tajuamalla oman pienuutemme ja epätäydellisyytemme Juma-
lan suuruuden ja täydellisyyden edessä.

Filosofi Bertrand Russell jaksoi muistuttaa kahdesta tär-
keästä seikasta: että henkilöllä, jonka mielipiteet ja teoriat oli-
vat tutkimisen arvoisia, voitiin edellyttää olevan jonkin verran 
älyä, mutta ei ollut luultavaa, että kukaan olisi saavuttanut 
täydellistä ja lopullista totuutta missään asiassa. Kun älykäs 
henkilö esitti käsityksen, joka näytti meistä ilmeisesti järjet-
tömältä, meidän ei pitäisi silloin yritellä todistaa, että se oli 
jollakin tavalla oikea, vaan koetettava ymmärtää, kuinka se on 
voinut milloinkaan näyttää oikealta. Russell sanoi, että tällai-
nen historiallinen ja psykologinen mielikuvituksen harjoitus 
avartaa ajattelumme piiriä ja auttaa meitä samalla käsittämään 
kuinka typeriä monet meidän hellimämme ennakkoluulot tu-
levat näyttämään aikana, jonka mieli on toisenlaisessa vireessä. 
Aristoteleen mukaan kaikella oli oma sisäinen päämääränsä 
- ”teloksensa”, joka sen oli tarkoitus saavuttaa. Aristoteleelle 
se oli onnellisuus, jota hän piti ihmiselämän teloksena, kun 
hän erotti toisistaan oleelliset ja satunnaiset ominaisuudet. 
Oleellisia ominaisuuksia olivat ne, joiden puuttuessa asia ei 
olisi sitä, mitä se on. Satunnaisia ominaisuuksia taas ne, jotka 
määrittivät miten tai millainen asia oli, mutta eivät sitä, mitä 
se on.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että rohkaistaan ihmisiä 
ajattelemaan omilla aivoilla Lessingin sekularisoimalla kris-
tinuskon pelastushistorian tunnuslauseella: Mitä kasvatus 
on yksittäiselle ihmiselle, sitä ilmoitus on koko ihmissuvulle! 
Kant näki valistuksen varsinaisena kritiikin ja järjen kypsy-
misen aikakautena. 1700-luku oli myös esteettisen kritiikin 
vuosisata. Kant, Hume ja Diderot muistuttivat koko ajan es-
teettisyyden ja aistillisuuden omaleimaisuudesta eräänä inhi-
millisyyden keskeisimmistä piirteistä. Juuri siksi oli tärkeä ym-
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märtää ihminen puhtaan viattomana kokonaisuutena - myös 
ajattelevana, haaveilevana ja eroottisena - vastoin kristinuskon 
dogmaattisten muotojen kuoliaaksi hengittämää ja himotto-
maksi teeskentelijäksi jäykistämää pyhimyksen kaltaista hen-
getöntä oliota, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta eikä 
yrittää ahdistaa häntä yhteen muottiin patsaaksi tai tiukkoja 
sääntöjä noudattavaksi mallioppilaaksi muistamalla ristiriidat-
tomuuden laki, jonka mukaan mikään ei voi samanaikaisesti 
olla ja olla olematta jotain.

Vesa Oittinen on kirjoittanut kirjan ”Marx & Moderni - 
Jatkuvuuksia ja katkoksia Marx-kuvassa” (niin&näin 2018), 
minkä kiinnostavin luku on modernismin runon aloittaja-
na tunnetun Charles Baudelairin luku ”Marx & Baudelai-
re - kaksi modernin teoreetikkoa”. Eräässä ohjelmallisessa 
julistuksessaan Oittinen kirjoittaa Baudelairin kuvailleen 
Constantin Guys nimistä taiteilijaa, ”täydellistä kuljeksijaa” 
eli flanööriä, jonka suurimpana huvina on samoilu suurkau-
pungin anonyymissä, alati muuttuvassa ihmisvilinässä. ”Hän 
etsii jotakin”, kirjoittaa Baudelaire, ”mitä luvalla kutsuisin 
moderniksi”. Moderni on se sama ihminen kuin sinä ja minä 
kun katsomme itseämme syvälle sieluun pyrkiessämme erot-
tamaan muodista sen historiallisuuteen sisältyvän runollisen, 
sen hetkellisyyteen sisältyvän ikuisen. Moderni oli Baudelai-
rin mukaan se ohimenevä, katoava, satunnainen: se taiteen 
puolisko, jonka toinen puoli on ikuinen ja muuttumaton. 
Myöhemmin tätä ajattelua jatkaa slovenialainen Slavoj Zizek 
kirjoissaan, joissa sekoitetaan omintakeisesti Jacques Lacanin 
psykoanalyysiä, Hegelin filosofiaa sekä Marxista juontuvaa 
yhteiskunta - ja kulttuurikritiikkiä siihen nykypäivän miele-
nahdistukseen, jossa kauhu ja trauma yhdistyvät pilkuntark-
kaan alistumiseen orjapiiskuriyhteiskunnalle.

Marx puhui antiikista ja renessanssista ensimmäisenä ker-
tana maailmanhistoriassa, kun ihminen katsoi itseään sellai-
sena, kun oli, vapaana taikauskosta ja myyttien kahlitsevasta 
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voimasta. Ihmisen puhdas viattomuus pääsee esiin vasta kun 
hänen ympäriltään on siivottu historian romukoppaan ihmi-
syyttä orjuuttavat ja nöyryyttävä opit, ajatukset ja niitä toteut-
tavat orjasieluiset orjapiiskurit. Marx oli ranskalaiskirjailija 
Balzacin ohella kiinnostunut fiktioiden yhteiskunnallisesta 
voimasta siksi, että he huomasivat niiden voiman liikuttaa ih-
misiä maailman kiikkulaudassa juuri siihen suuntaan, mihin 
liikuttaja halusi niiden liikkuvan. Mielenkiintoista on Marxia 
ja Goethea yhdistänyt ajattelu modernin elämän muodosta-
masta koherentista kokonaisuudesta. Oittisen mukaan juuri 
tässä mielessä Puskin oli kutsunut Goethen Faustia ”moder-
nin elämän Iliadiksi”. Marx herätti eloon alistetuissa ihmisisä 
uinuneen kapinan ja muutoksenhalun. Balzacin kirjoitukset 
herättivät taas keskiluokan ymmärtämään häpeäkseen, miten 
valheellisessa ja teennäisessä maailmassa he elivät sen suuren 
tarinan ympärillä, mihin heidät oli ovelasti vallanpitäjien 
toimesta kääritty. Oikeastaan Marxista ja Balzacista jatkuu 
se pitkä jatkumo raastaa ihminen katsomaan itseään peilistä 
sellaisena, kun on, mikä alkoi jo antiikin tragediakirjailijoista 
ja klassisesta skeptisismistä kulkien Erasmus Rotterdamilaisen 
(ja aiemmin löydetyn Lukianoksen) kautta Shakespeareen ja 
myöhemmin Strindbergiin ja Ibseniin Michel de Montaignen 
ampumin nykyajan vapauden tervehdysten lähtölaukauksiin:

”Kun ahneus voi valaa pimeydessä ja joutilaisuudessa kas-
vaneen puotipojan rintaan rohkeuden antautua raivoavan 
Neptunuksen aaltojen armoille hauraassa purressa kaukana 
kotikonnuilta ja lisäksi opettaa hänelle arvostelukykyä ja vii-
sautta. Ja kun itse Venus varastaa päättäväisyydellä ja urhool-
lisuudella vielä kuria ja keppiä tottelevan nuorison ja karaisee 
yhä äidin helmoissa viipyvien nuorten neitojen hennon sydä-
men, silloin ei ole tarkkaan harkittua viisautta tuomita meitä 
yksinomaan ulkoisten tekojemme perusteella; on luodattava 
aina sisimpäämme asti ja tutkittava, mitkä vaikuttimet ohjaa-
vat toimintaamme.”
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Palme-huijaus
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

”Vallankumouksellisen ja yhteiskunnan kesken vallitsee sota 
kuolemaan saakka, lakkaamaton, sovittamaton sota. Hänen 
on tehtävä luettelo niistä, jotka on tuomittu kuolemaan, ja 
pantava tuomiot täytäntöön sen mukaan kuin he ovat pahaa 
tehneet.”

- vallankumouksen katkismuskirjan kirjoittaja Neka-
jev-Bakunin

Poliittiset murhat ovat olleet aina osa valtapolitiikkaa ja 
tärkeä tapa toisilleen vastakkaisten poliittisten ääriryhmien 
tapa toteuttaa omaa valtapolitiikkaansa. Poliittisten murhien 
kulta-ajaksi kutsutaan ajanjaksoa, joka alkoi 1870-luvulla ja 
päättyy ”joskus jonnekin” 1920-luvulle. Kansakunnan joh-
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tajia tapetaan usein osittain siksi, että heissä kulminoituu 
ajan paha henki, tai joku muu sellainen henki, josta halutaan 
päästä eroon saadakseen tilalle jotain uutta, usein vastakkais-
ta, uudistavaa ja eteenpäin kansakuntaa johdattavaa raikas-
ta tuulta. Locke sanoi teoksessaan ”Of Civil Government”, 
että se, joka käyttää väkivaltaa ilman oikeutta saattaa itsensä 
sotatilaan muihin nähden, joita kohtaan hän sitä käyttää, 
ja silloin katkeavat kaikki aikaisemmat siteet, kaikki muut 
oikeudet lakkaavat ja jokaisella on oikeus puolustautua ja 
vastustaa hyökkääjää.” Locke vetosi auktoriteettiin, joka ei 
ollut Tuomas Akvinolainen tai oikeammin luonnonlaki, jota 
Locke vastusti. John Milton kirjoitti teoksessaan ”The Tenu-
re of Kings and Magistrates” alaotsikkona ”Miksi on ja on 
kaikkina aikoina ollut epäoikeudenmukaista vaatia tyranni tai 
paha kuningas tilille ja asianmukaisen tuomion jälkeen erottaa 
ja surmata hänet, jos tavalliset tuomarit ovat laiminlyöneet sen 
tai kieltäytyneet niin tekemästä?”

Hyvä ja perustavanlaatuinen kysymys, mikä todentuu 
nykyajan demokratioissa vaaleissa ilman verenvuodatusta 
siitä huolimatta, että vaaleja vääristellään ja eliitti maksattaa 
monissa demokratioissa kutsutuissa maissa itselleen suurella 
rahalla pellekasvoiset marionetit tekemään likaisen työn puo-
lestaan pitää köyhät ja osattomat heidän porttiensa ulkopuo-
lella, vaikka väkivallalla. Immanuel Kant kävi debattia vuonna 
1797 filosofi Benjamin Constantin kanssa valheesta ja totuu-
desta. Constantinin mukaan totuuden kertominen on tosin 
velvollisuus, mutta velvollisuutta ei voi olla ilman oikeutta. 
Missä ei ole oikeutta, siellä ei ole velvollisuuttakaan. Olemme 
nimittäin velvollisia kertomaan totuuden ainoastaan sille, jolla 
on siihen oikeus. Kenellä on oikeus sitten kuulla totuus Olof 
Palmen murhasta? Kansalla, eliitillä vai hänen murhaajillaan? 
Siinäpä vasta kysymys, mutta selittää osin miksi Ruotsin hal-
litus päätti yhdessä Palmen murhaa tutkivien poliisien kanssa 
tarjota eilen suorana lähetyksenä maailmalle yhden suurim-
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mista valheista, joita Ruotsi on kautta historiansa päästänyt 
muiden korviin: Palmen murha ei ole ratkennut - kyseessä on 
valheellisen tiedon levittämistä ja silkkaa poliittista teatteria 
- toisin kun he väittävät siitä yksinkertaisesta syystä, että mur-
han ovat tehneet todennäköisesti ”ne todelliset alan ammatti-
laiset”, joista osa on mitä ilmeisemmin itse ollut sekoittamassa 
ja hämmentämässä näkyvillä paikoilla itse murhatutkimusta.

Monet murhat kuten Ceasarin murha osoittavat kuiten-
kin, että usein murhat vahvistavat enemmän murhatun kuin 
murhaajien ajatuksia ja tavoitteita yhteiskunnissa. Kuuluisia 
poliittisia murhia olivat mm; Abraham Lincolnin vuonna 
1865, Itävalta-Unkarin kruununperillisen, arkkiherttua Fer-
dinandin vuonna 1914, Jugoslavian kuningas Aleksanterin 
vuonna murha, Ranskan ulkoministeri M. Barthoun murha, 
Ecuadorin presidentti Gabriel Morenon murha vuonna 1875, 
Turkin sulttaanin murha vuonna 1876, Venäjän tsaarin Alek-
santeri II:sn salamurha 1881, Ranskan presidentti Sadi Car-
notin murha vuonna 1894, Persian shaahi Nasreddin murha 
vuonna 1896, Espanjan pääministeri Canovas del Castillon 
murha 1897, Guetemalan presidentti Juan Barrioksen murha 
vuonna 1898, Itävallan keisarinnan Elisabetin murha 1899, 
Italian kuninkaan Umberton murha vuonna 1900, 1901 
murhattiin Yhdysvaltojen presidentti McKinley, vuonna 1903 
murhattiin Serbian kuningas Aleksanteri ja kuningatar Dra-
gan, vuonna 1907 murhattiin Bulgarian pääministeri Petkov 
ja Kreikan pääministeri Delyannis, vuonna murhattiin 1908 
Portugalin kuningas Carlos ja hänen vallanperijänsä kruunun-
prinssi Luis, vuonna 1910 murhattiin Egyptin pääministeri 
Butrus Gali, vuonna 1911 Dominikaanisen tasavallan presi-
dentti Caceres, vuonna 1912 Espanjan pääministeri Canalejas 
y Mendes, vuonna 1913 Meksikon presidentti Fransisco Ma-
dero, vuonna 1914 arkkiherttua Frans Ferdinand jne...

Johtajia murhataan etupäässä henkilöityminä jollekin asial-
le ei niinkään yksityishenkilöinä. Taustalla vaikuttaa vanha 
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käsitys kuninkaasta ja alamaisista. Ennen vanhaan pappisku-
ninkaan asema murheiden sijaiskärsijänä oli osa kuninkuuden 
kohtaloa, jos asiat menivät huonosti. Hänet tapettiin koska 
kuninkaan piti kuolla kansansa puolesta ikään kuin uhrina. 
Kyseessä oli riitti, missä kuninkaan tai kuninkaan sijaisen kuo-
lema esitettiin tavallisesti hedelmällisyysmagiana. Kuningas 
kuoli mutta syntyi uudelleen seuraajassaan uudessa hahmossa 
antaen esimerkin jyvälle, joka myös syntyi uudelleen niin, 
että kansa sai ruokaa ja suojelusta kuninkaastaan. Kuningas 
oli kuin Jeesus, joka otti kantaakseen kansan kaikki synnit ja 
sovitti ne kuolemallaan. Huonolla tai epämiellyttäväksi tiede-
tyllä johtajalla, ei ollut suojaa vastaan kansan oikeutta vaihtaa 
tai uhrata hänet; murhaaja oli se pappi, joka puhdisti mur-
haamalla kansan huonoon onneen johdattaneen kuninkaan, 
jotta he saisivat uuden ja paremman eikä huonon kuninkaan 
epäonni enää olisi heidän onnensa teillä.

Poliittiset murhat eivät olleet epätavallisia tuhon aikaan 
eivätkä myöhemminkään, vaikkei niitä enää 20-luvun jälkeen 
tehtailtu kuin liukuhihnalta osin siksi, että niitä ammatikseen 
järjestelleet anarkistit pantiin kovaan kuriin ja järjestykseen 
niin Amerikoissa kuin muuallakin maailmassakin. Epätaval-
liseksi poliittisten murhien kulta-ajan 1870-1920 näyttävät 
julkkismurhat tekee Olof Palmen murhaan verrattuna se, että 
kaikki ne, toisin kuin Palmen murha, ratkaistiin ja syylliset 
tuomittiin sekä melkein kaikissa tapauksissa myös teloitettiin. 
Aika oli sekavaa ja poliittista murhia tehtiin käsittämättömät 
määrät. Poliittisista murhista tuli myös tärkeä osa anarkis-
tien tapaa yrittää järisyttää porvarillisia piirteitä murhaamalla 
sen ajan näkyvimpiä johtohahmoja mitä odottamattomissa 
tilanteista. Ensimmäinen suuri nimi poliittisten murhien 
kulta-ajalla oli Espanjan suosittu ja edistyksellinen päämi-
nisteri Juan Prim joulukuussa 1870. Prim oli taistellut ensin 
diktaattori Esparteroa ja sitten patavanhoillista pääministeri 
Narvaezia vastaan tuloksellisesti. Oikeiston keskuudessa viha 
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ja halua kostaa kytivät voimakkaasti murhan taustalla, paljas-
taen samalla miten voimakas näkymättömissä voi olla vanhan 
vallan koneisto ja mikä voima sillä on silloin kun sen katsoo 
oikeutuksekseen iskeä - jotain samanlaista ajateltiin olevan 
taustalla Olof Palmen murhassa.

Kysymys on salamurhasta politiikan välikappaleena. Juuri 
siitä pitäisi puhua ja keskustella perinpohjaisesti nyt kun sii-
hen vielä on mahdollisuus. Mutta juuri siksi siitä ei puhuta 
ja keskustella. Juuri siksi koko Palme-tutkinta ja sen päättä-
minen on ollut sitä miltä se on julkisuudessa näyttänytkin: 
sekavaa selittelyä ja omien jälkien peittelyä. Kyseessä on suu-
ren luokan ”palmemurhahuijaus” ja nyt jos milloin päivän 
uutisten kanssa työskentelevien toimittajien tulisi kysyä miksi 
se tehtiin? Kyseessä on poliittinen farssi, joka ei ota loppuak-
seen edes nyt, kun sen perään yritetään laittaa tutkimuksen 
lopettamisella lopullinen piste. Ruotsalaisten turvallisuus ja 
luottamus kansankotia vastaan alkoi murentua viimeistään 
Palme murhasta. Tänään kun murhaa ei vieläkään ”de facto” 
saada ratkaistuksi, noista 80-luvun kansankodin viimeisistä 
kuolinkorinoista ei ole enää jäljellä muuta kuin ikäviä paina-
jaisia Ruotsin kulkiessa vääjäämättömästi kohti sekavaa kaa-
osta ensimmäisessä luokassa, maan alkaessa muistuttaa yhtä 
enemmin Trumpin fasistista Amerikkaa, jossa erilaiset etniset 
ja uskonnolliset ryhmät vihaavat ja toimivat toinen toistaan 
vastaan kenenkään puuttumatta asiaan ennen kuin se taas on 
lian myöhäistä ja veri roiskuu kaikkialla kaduilla.

Kun Ruotsin pääministeri Olof Palme yli kolmekymmen-
tä vuotta sitten murhattiin Tukholman Sveavägenillä minä 
asuin Ruotsissa Gärdetin opiskelija-asunnoissa. Murha oli jär-
kyttävä ja tuntui uskomattomalta. Ruotsi oli ollut Pohjolan 
paratiisi korkean elintasonsa ja kulttuurinsa ansiosta ja useille 
suomalaisille seksuaalivähemmistöihin kuuluville, kuten mi-
nulle, tervetullut opiskelu- ja työpaikka vanharaamatullisen ja 
homofoobisen Suomen jälkeen. Toinen tärkeä asia oli ruotsa-
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lainen poliittinen vasemmistoliike, joka oli taistolaisista vapaa 
- tosin maolaiset ja trotskilaiset ääriliikkeet olivat vahoja juuri 
opiskelijoiden keskuudessa - ja missä kyettiin siksi käymään 
myös eurooppalaisen tapaan Italian Erlingo Berlinguerin 
kolmannen tien mahdollisuudesta ja Ranskan kommunis-
tisen puolueen pääsihteerin Georg Marhaisin lanseeraaman 
eurokommunismin hengessä vapaata keskustelu yhdentyvän 
Euroopan yhdentyvän vasemmiston syntyaskelista ja opiske-
lijoiden paikasta sen riveissä.

Palmen murhan aikaan vasemmisto oli menettämässä otet-
taan nuorisoon. 60-lukulaiset kasvoivat aikuisiksi ja perusti-
vat perheitään ja saivat ensimmäiset vakituiset työpaikkansa. 
Ruotsissa palkat olivat ennätyskorkealla ja hyvinvointi näkyi 
kaikkialla. Siitä huolimatta kaikki eivät olleet tyytyväisiä. 
Ruotsissa oli alkanut ja näkyä miten oikeanlaidan ääriryh-
mät vastustivat Palmen hallituksen suosimaa humanitaaris-
ta maahanmuuttoa, mikä oli vain kiihtynyt kovaa vauhtia 
Chilen dramaattisen vallankaappauksen jälkeen 1973. Oi-
keistopiireissä alkoi esiintyä epäilyjä siitä, että Palme ja koko 
vasemmisto etsi maailman kriisialueilta tervetulleiksi pakolai-
siksi kaikki potentiaaliset vasemmistolaiset, jotka muutaman 
vuoden päästä Ruotsiin saavuttuaan saivat äänioikeuden ja 
takasivat vasemmistolle enemmistön isoissa kaupungeissa ja 
valtiopäivävaaleissa seuraaviksi pariksi kymmeneksi vuodeksi. 
Silloin oikeiston piirissä alettiin ensi kertaa kuiskia kulisseissa 
Palmen murhauttamisesta ja turvautumisesta terroriin. Taus-
talla vaikutti esimerkkinä Yhdysvaltojen presidentti James 
Garfieldin kohtalo. Garfield vastusti Lincolnin suosimaa po-
litiikkaa kohdella voitettuja etelävaltioita hyvin. Garfieldin 
tappoi eräs hänen politiikkaansa pettynyt. Maailmalla alettiin 
puhua avoimesti poliittisten johtajien murhista eräänä keino-
na päästä eroon epämiellyttäväksi koetuista johtajistaan.

Ruotsin entisen pääministerin, Olof Palmen murhasta on 
jälleen tänään esitetty Ruotsissa eräs mahdollinen mahdoton 
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ratkaisu, jota tutkinnanjohtaja pitää mahdollisena mutta ei 
välttämättä oikeana tai lopullisena. Ruotsin kansallista itse-
tuntoa nakertaneen entisen pääministerin murhan kalliit ja 
yli kolme vuosikymmentä kestäneet tutkimukset on saatettu 
näin päätökseen julkistamalla epäillyn nimi. Ja koska mah-
dollinen epäilty on maannut kuolleena jo yli kaksikymmentä 
vuotta, tutkimukset voidaan todennäköisin syin lopettaa ja 
rauhoittaa näin ruotsalaisten mieliä. Vai voidaanko? Epäilenpä 
ettei. Kansan suussa Palmen murhaaja on edelleenkin vapaalla 
jalalla eikä hän välttämättä kuulu edes epäilynalaisiin. Näin 
ajatellaan laajasti vieläkin Ruotsissa. Palmen murha on käsit-
tämätön, mutta vielä käsittämättömämpää on ollut seurata 
kaikkea sitä sekoilua, mitä murhatutkimuksen tiimoilta on 
julkisuuteen tihkunut. On vaikea usko, että murha olisi sel-
vinnyt. Koko juttu vaikuttaa joko tekaistulta ainakin osittain, 
tai selittelyltä. Selvittämätön murha oli pakko tehdä, että tut-
kimus voidaan päättää ja luikkia joksikin aikaan häpeämään 
nurkkaan maailman naurut 34-vuoden ajalta painajaisina 
enää vain häiriten.

Palmen murha ei koskaan ratkea eikä tutkimus lopu. Siitä 
pitävät huolen tavalliset kansalaiset ja lentävät legendat aiheen 
ympärillä. Mutta miksi kaikki meni mönkään heti alusta läh-
tien Palmen murhatutkimuksissa? Ensinnäkin aihe oli epäta-
vallinen, järkyttävä ja arka. Toiseksi murhaa selvittämään lähti 
liian monta erilaista tutkimushaaraa. Kolmanneksi taustalla 
vaikutti, tai epäiltiin vaikuttaneen salaisia ja valtiollisia syi-
tä, joita turvallisuussyistä ei tavalliselle kansalle paljastettu. 
Neljänneksi poliisit tunaroivat tutkimuksissa osin tuhoten 
tutkimusmateriaaliaan niin, ettei suurelle yleisölle jäänyt epä-
selväksi poliisin johdon ilmiselvä innottomuus saada selville 
syyllistä niin, että teoriat saliseen polisiin (SÖPO) ja armei-
jaan soluttaneiden äärioikeiston salaliitosta Palmea vastaa eli-
vät pitkään Ruotsin vasemmistoälymystön keskuudessa vielä 
niinkin pitkälle kuin 2000-luvun alkuun. Viidenneksi mediat 
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sotkivat lopulta kaiken mahdollisen tehden syyllisen löytymi-
sestä mahdotonta.

Skandia-miehen selvät kytkökset poliittiseen oikeistoon 
ja henkilökohtaiset epäonnistumiset ja siitä hänen elämän-
voimaa jäytänyt kauna, ovat yksi selitys laajempaan kuvioon, 
mikä saa täyttymyksensä asiasta, josta ei puhu Suomessa muut 
kuin Tapio Tamminen kirjassaan ”Kansankodin pimeämpi 
puoli” (Atena 2015), miten nationalismi kaiversi syvät histo-
rialliset poteronsa ruotsalaiseen kulttuurin, ja ennen kaikkea 
sen fanaattinen nuorten kansakuntien helmasyntinä oleva ää-
rinationalismi, mikä juurtui helmasyntinä optimismin syn-
nyttämän 1900-luvun lopun pohjoismaisiin yhteiskuntiin 
samalla, kun niiden entinen yläluokka, hallitsijat ja rikkaat 
kokivat syystäkin oman elämänsä ehtojen kaventuneen ja 
vannoivat kiilusilmäisinä kostoa hegemonian yhteiskunnissa 
kaapanneille vasemmistolaisille

On vaikea ymmärtää millainen heidän mielensä ja maail-
mankuvansa tuolloin oli ja miksi he halusivat pysyä kiinni niin 
lujasti vanhassa. Vielä vaikeampi on ymmärtää, miten 80-lu-
vun sosiaaliset ja taloudelliset uudistukset synnyttivät esimer-
kiksi hyvinvoivassa norjalaisoikeistossa valtavan viha-aallon 
Brundtlandin johtamaa valtiollista feminismiä kohtaan, ja sen 
ääri-ilmiönä Brundtlandia tähtäimessään pitäneen psykootti-
sen massamurhaaja Anders Breivikin kaltaisen painajaisunen. 
Ei kai ole sattumaa, että tämän ajattelun läpitunkema kylmä 
ja julma Breivik ei näytä minkäänlaisia katumuksen merkke-
jä tai inhimillisten tunteiden läsnäoloa itsessään tirskuessaan 
mielihyvästä oikeudenkäyntiensä väliajoilla saamastaan super-
julkisuudesta teurastettuaan yhtenä kauniina kesäpäivänä 77 
ihmistä veriseksi mössöksi, koska piti heitä esteenä omalle va-
pauskäsitykselleen yhteiskunnasta, missä yksilöt olivat hänen 
mielestään vastuussa oman elämänsä ehdoista vain itselleen, 
ja jossa jokaisen tällaisen vapaan poikkeusyksilön tehtävänä 
oli keksiä keinot oman vapautensa maksimaaliseksi toteutta-
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miseksi, jolloin vapaus oli vain itsekkyyttä, jonka päämääränä 
oli nähdä oman itsensä rajoittamaton ja muista piittaamaton 
”hälläväliäasenne” ihanteenaan ja oman täydellisyytensä lo-
pullisena päätepisteenä.

Toistan taas tärkein kysymyksen: Entä jos Palmen murhan 
takana oli sittenkin ovelasti suunniteltu äärioikeiston mahti-
miesten salaliitto ja se oli toteutukseltaan täydellinen poliit-
tinen murha niin, ettei kukaan saanut koskaan tietää mitään 
siitä mitä Sveavägenillä ja kulisseissa ennen sitä ja sen jälkeen 
tapahtui? Entä jos sen tekijät olivat samanlaisia ”saltsjööba-
denilaisia” äärioikeistolaisia, näitä Jan Guillion ”Pahuus”-kir-
jassaan kuvaamia muita kiusaavia elitistisiä yksityiskoulujen 
kasvatteja, joilla on oma maailmansa ja sääntönsä, ja joita on 
pesiytynyt harmiksi asti turvallisuuselinten johtoon, erilaisiin 
salaseuroihin, talouselämän huipulle sekä Ruotsin entisen ylä-
luokan, rapistuvan aateliston ja sen lähipiirin ympärille? Miksi 
tätä ei ole otettu vakavasti Palmen murhatutkimuksessa tai 
miksi edesmennyt Palmen psykologi -vaimo piti itsepintai-
sesti kiinni väitteestään Christer Petterssonin syyllisyydestä 
murhaajana, vaikka mitkään tosiasiat eivät puhuneet sen puo-
lesta? Tunnistiko Lisbet Palme oikean murhaajan ja säikähti 
sitä vai liittyikö siihen jotain muuta vielä kamalampaa, jota 
en edes halua lähteä arvuuttelemaan, koska se ei ole tämän 
jutun pääosassa.

Eilisen Palme-murhatutkimuksen tiedotustilaisuuden 
mukaan vaikuttaa todennäköisesti siltä, että syyttäjä ei joko 
tiedä, tai halua tietää koko totuutta. Lausumat ”emme tiedä 
toimiko hän yksin tai oliko kyseessä salaliitto” ovat avainsano-
ja ymmärtää kysymyksessä olevan kieltäminen ja tosiasioista 
välittämättä halu panna koko Ruotsin maineen ja henkisen 
pahoinvoinnin takia asialle edes jonkinlainen loppupiste ja 
jatkaa eteenpäin. Taustalla voi olla entisen turvallisuus- ja 
väkivaltakoneiston kieroontunut ajatus poliittisesta salamur-
hasta oikeutettuna ja hyödyllisenä osana politiikkaa. Kun 
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valta on vaihtunut ja vanha valta pysyy vallassa armeijassa, 
polisissa, kirkossa jne...on suuri houkutus käyttää hyväveliver-
kon kautta vanhaa kuristusvaltaa ja aseita politiikan jatkeena 
kostomielessä. Emme ole murhilla mässäilevä ala-arvoinen 
mediaräpellys vaan vaativien lukijoiden arvostama filoso-
fis-kulturelli nettilehti, joka pohtii tapahtumien taustalla ta-
hallisesti unohdettuja motiiveja sekä poliittisyhteiskunnallisia 
kytköksiä sekä pinnan alla vaikuttavia intriikkiä puolesta ja 
vastaan sekä poliittisen murhan oikeutusta tästä eteenpäin 
teoreettisesti äärioikeiston kostona Palmen luokkapetturuu-
delle ja maan upottamisesta yhteiskunnallisen tasa-arvon 
pakkopaitaan taistelussa poliittisesta hegemoniasta uudistajat 
vastaan vanhoilliset säilyttäjät.

Yleltä tuli suorana Ruotsista eilen kello 14.00 aikaan jo 
alussa mainittu Palmen murhatutkimuksen tiedotustilaisuus, 
jota olivat studiossa kommentoimassa murhasta suoraan Tuk-
holmasta tv-uutiselle jutun tehnyt toimittaja Petteri Väänänen 
ja Ylen 1990-luvun Tukholman kirjeenvaihtaja Pirjo Auvi-
nen sekä Tukholmasta Ylen nykyinen Skandinavian-kirjeen-
vaihtaja Kirsi Heikel. Jokaisen näiden kokeneen toimittajan 
suulla varmistui käsitys teatterista, jota nyt Ruotsin kansalle 
tarjottiin ilmeisesti poliittisista syistä. Ruotsin pääministeri 
Stefan Löfven piti myöhemmin oman tiedotustilaisuutensa 
asian johdosta, mutta paljasti jo sanomalla, että nyt ruotsa-
laisille tarjoutui tilaisuus saada haava umpeen. Kyseessä on 
kuten aluksi totesin, koko maata syvältä sielusta nakertanut 
ikävä asia, joka tavalla tai toisella pitää saada lopetettua sa-
malla kun maa yrittää kitkeä muita turvattomuutta lisääviä 
epävarmuustekijöitä Ruotsissa, mutta sen ei pitäisi oikeuttaa 
valehtelemaan lisää. Poliisi ja poliitikot ovat toimineet Palmen 
murhatutkimuksissa joko tahallisesti tai tahattomasti - mitä 
en taa usko - väärin ja auttaneet Palmen murhaajaa - olkoot 
se kuka tahansa - tavalla, mikä pistää kysymään oikeutetusti: 
onko kyse jostain muusta kuten salaliitosta, josta ei uskalleta 
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puhua, sillä jos se paljastuisi syvässä kriisissä ja kahtia pahasti 
jakautuneena maa voisi nousta barrikadeille toisiaan vastaan 
”lumiseksi Mexicoksi”, joksi se on jo muutamien arvioitsijoi-
den mukaan muuttunut jatkuvine jengisotineen ja lähiöissä 
räjähtävine pommeineen.

Kenellekään ei ole oikeutta sellaiseen totuuteen, joka va-
hingoittaa muita eikä meillä näin muodoin ole mitään vel-
vollisuuksia sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka suunnittelevat 
murhaa tai tietävät sen jonkun toisen tekemäksi ja estävät 
tämän tiedon pääsemistä julkisuuteen. Kant kieltäytyi yksise-
litteisesti hyväksymästä proposioita ”totuuden kertominen on 
velvollisuus, mutta ainoastaan sille, jolla on oikeus totuuteen”, 
sillä Kantin mukaan totuus ei ole ominaisuus, joka voidaan 
myöntää yhdelle ja kieltää toiselta. Mikä sitten on totuus ja 
kenellä on siihen oikeus? Ei ainakaan sitä, mitä Palmen mur-
hatutkimuksen virallisesti lopettanut eilinen syyttäjän päätös 
tarkoitti, eli valheen jatkamista muodossa ja toisessa siihen 
asti, kunnes Ruotsi on moraalisesti niin ahtaalla, etteivät sen 
halkeilevat laidat enää kestä natisematta ja repeämättä sitä 
jatkuvaa julkista häpeää ja pahaa, mitä asioiden salailu ja va-
lehtelu tuo aina väistämättä tullessaan.
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Askeesin kaipuu
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

Oma suosikkini on aina ollut Simeoni Pylväsmies, 400 luvulla 
Syyrian autiomaassa pylvään päässä istunut pyhä kristillinen 
kilvoittelija. Korkea pylväs tarkoittaa, että hän oli lähellä tai-
vaan jumalaa. Siellä hän istui kolmekymmentä vuotta kol-
mekymmentä metriä korkealla, kunnes palasi maan pinnalle. 
Sanonta palata maan pinnalle tarkoittaa samaa kuin tulla jär-
kiinsä. Siinäpä tosi askeetti. Askeettinen elämä on aina ollut 
hyvää ja hyveellistä elämää. Askeesin avulla päästään lähem-
mäksi kaikkein tärkeintä. Mutta mitä se olisi: pelastus tietysti. 
Profeetat Suomessakin kertovat, ettei maailma koskaan enää 
palaa ennalleen Koronan jälkeen. Ja vastuulliset tahot kertovat 
ympäristökriisistä ja liikakansoituksesta maapallolla. Lisäksi 
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väkivalta rehottaa ja eriarvoisuus piinaa. Askeetikoilla on nyt 
etsikkoaikansa. Pelastus tulee. Lentomatkailu loppuu, turha 
matkustaminen erityisesti, ihmiset eristäytyvät toisistaan, os-
tamista hillitään, elintaso laskee, Suomi velkaantuu niin ettei 
hyvinvointiyhteiskunta kestä, hallitus ei koskaan enää pääse 
tilanteen herraksi.

Nyt on siis aika askeesin. Kotona puolipimeässä, kylmässä 
asunnossa, kylmä suihku kerran viikossa, saunat naulattuna 
umpeen, ei vierailuja mökeillä, lautaselle ituja ja nyhtökauraa, 
kurrimaitoa ja koivunlehtiteetä. Työt, jos niitä enää on, ovat 
etätöitä, joten auto romuttamoon. Vanhat vaatteet kirpputo-
rille ja sieltä uutta päälle. Lapset opetetaan kotona, rokotuk-
sia vältetään viimeisen päälle. Kirkonmenotkin ovat etänä ja 
vanhat kuolevat eristyksissä aivan yksin. Lapsenteko on outo 
ajatus. Kaikkeen tähän tottuu, ei hätää. Kaikki tämä on tu-
hatvuotisen askeettisen perinteen mukaista. Jokainen, joka on 
lukenut uskontojen kulttuurihistoriaa, tuntee askeesin kai-
puun syvät juuret. Oman itsensä kieltäminen on viisauden 
alku, kärsimys jalostaa ja pelastaa.
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Valkoisen talon 
hullut päivät

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

The Washington Postin toimittajat Carol Leonning ja Phi-
lip Rucker ovat kirjoittaneet tänä vuonna kirjan ”Minä yksin 
- Donald Trump ja Valkoisen talon hullut päivät”(OTAVA 
2020), joka paljastaa, kuinka Yhdysvaltojen hallinto ajautui 
kaaokseen itsevaltaisen presidentin tavoitellessa härskisti omaa 
ja perheensä etua sivuuttaessaan lait, etikan ja periaatteet sa-
malla, kun hän on lietsonut vaarallisia ääriaineksia ja koetellut 
Amerikan demokratian lujuutta ja yhteishenkeä tavalla, joka 
on ollut hengenvaarallista koko maalle ja osin jopa maailmalle 
(viittaan tällä eilen sunnuntaina 7.6. Ylen tv:n Ykköskanavalla 
tulleeseen Ulkolinjan ohjelmaan ”Arabian taistelevat prinssit” 
Trumpin käsittämättömään mokaan julistaa Quatar USA:n 
kannalta epätoivotuksi maaksi, vaikka siellä sijaitsee USA:n 
tärkein sotilastukikohta arabimaailmassa).

Trump, jossa on populaarikulttuurisena ilmiönä tv-taus-
tansa takia hitunen Andy Warholia muutenkin kuin hassussa 
tukkalaitteessa, jota Warholin tapaan, jolla oli loppuaikoina 
peruukki kuten Tina Turnerillakin, epäiltiin pitkään hiuslait-
teeksi, on kuin nakutettu johtamaan ”totuuden jälkeisen ajan 
harhaista, väkivaltaan uskovaa ja itsekästä ihmistä kohti uutta, 
koko ajan muotoutumassa olevaa totuutta, missä perinteisellä 
totuudella ei ole mitään jalansijaa maailmassa, joka Henrik Ib-
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senin Per Gynth -näytelmän tavoin murhaa tehokkaasti juurta 
jaksain ihmisen sielun. Donald J. Trumpilla ei ollut mitään 
hävittävää lähtiessään haastamaan uhkarohkeana epätavallisin 
keinoin ensin oman puolueensa presidenttiehdokkuutta havi-
telleet melko tavanomaiset ja perinteiset republikaanit - eten-
kin nössönä ja Amerikan kuuluisimpaan poliittisen sukuun 
kuuluneen Jeb Bushin.

Trump lainasi kampanjaansa kaiken Reaganilta nimeä 
”Make America Great again” myöten osin siksi, että tiesi 
läksynsä hyvin lukeneena pystyvänsä puhuttelemaan niitä 
samoja ”reaganilaisiksi demokraateiksi” kutsuttuja valkoisia 
pohjoisten demokraattialueiden valkokaulusköyhälistön jä-
seniä, jotka ratkaisivat Reaganin valinnan vuoden 1980 vaa-
leissa, ja uudelleen Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalien 
yllättäviksi nousseissa perinteikkäissä demokraattiosavaltioissa 
kuten Pennsylvaniassa ja Minnesotassa. Ronald Reagan oli 
vuoden nuorempi, 69-vuotias kuin Donald Trump vaalipäi-
vänä. Osin ehkä siksi vanhakantainen poliittinen kahtiajakau-
tuminen ja avoimet haavat neurooseineen nousivat näkyvästi 
kahdeksaksi vuodeksi esille amerikkalaisessa yhteiskunnassa. 
Tätä ”yleisen vainoharhan” aikaa kuvaa hyvin Norman Mai-
lerin Porton haamu -kirjan oikeistoälymystön vakoilujärjes-
tön sisälle synnyttämää maailmaa, jossa jokainen ihminen on 
epäilyksenalainen ja mahdollinen kaksoisagentti kuten kirjan 
sivulla 315 kuvaillaan:

”Häntä sanotaan portoksi. Johtuu kai siitä, että hän on 
mukana niin monessa hommassa. Todellinen ”Desmesne”. 
Ei vuokraa, ei byrokraattista vastuuta. Hänellä on oma kap-
paleensa vastavakoilua, joka ajaa Neuvosto-Venäjän osaston 
raivohulluuden partaalle, ja lisäksi hänellä on muuta väkeä 
joka puolella pitkin yhtiötä. Hänen vihamiehensä TSS:ssa 
sanovat, että hän yrittää olla Yhtiö Yhtiössä!”

Mutta kuka on Trumpin puhdein kirjoittaja vai onko hä-
nellä lainkaan sellaista? Anglosaksisessa poliittisessa retoriikas-
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sa puheet ja puheiden kirjoittavat ovat olleet ennen Trumpia 
kuninkaantekijöitä. Vaalit Reaganin hyväksi ratkaisseen te-
levisiotentin istuvaa demokraattipresidentti Jimmy Carteria 
vastaan vuonna 1980 näki yli 120 miljoona amerikkalaista 
kodeistaan suorana lähetyksenä. Väittelyn lopuksi Reagan 
kääntyi kameraan päin puhumaan suoraan yleisölle kysyen.” 
Oletteko tyytyväisempiä tänään, kuin mitä olitte silloin, kun 
herra Carterista tuli presidentti? ”Neljä vuotta myöhemmin, 
kun Walter Mondalea vastaan kamppaillessaan häntä syy-
tettiin seniiliksi vanhukseksi hän vastasi: ”En aio hyödyntää 
vastustajani nuoruutta ja kokemattomuutta poliittisiin tarkoi-
tuksiin”. Samaan aikaan televisiossa pyöri yksi kaikkien aiko-
jen legendaarisimmista vaalimainoksista, mistä suomalaisessa 
poliittisessa mielikuvamarkkinoinnissa häärivät Milton ja Bob 
voivat vain haaveilla. Mainoksessa, jota kutsutaan (oikea nimi 
youtubessa on ”Prouder, Stronger, Better) ”It´s Morning In 
America”, ihmetellään osuvasti: ”Miksi haluaisimme palat 
sinne, missä olimme vain neljä vuotta sitten?”

Reagan toisti puheissaan kaiken jo Nixonin aloittaman 
oikeistoretoriikan helmet puhumalla mm. epäonnistuneita 
demokraattipresidenttejä vastaan (ei tietenkään kansakun-
nan kaapin päälle melkein pyhimykseksi julistettua Franklin 
D. Rooseveltiä) kaukaisesta älymystöeliitistä, luotammeko 
itsehallintakykyymme vai hylkäämmekö amerikkalaisen val-
lankumouksen-teemasta sen eri variaatioin, silmitysten koh-
talon kanssa- tematiikkaan, joka on muuten kuuluisin lainaus 
Rooseveltin 1936 puheesta, sen jälkeen kun hänet oli nimetty 
uudelleen demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi. To-
sin Reagan laittoi hyvän puheenpitäjän tavoin sanoja uuteen 
järjestykseen, keksimällä ja muuntelemalla asioiden merkityk-
siä ja järjestyksiä, nimeten vanhan pohjalta tulevaisuuteen kat-
sovan oikeistoretoriikkansa ”reaganilaiseksi vallankumouksek-
si”, mitä se olikin sanan varsinaisessa retorisessa merkityksessä. 
Sekä Reagan että myöhemmin Trump ovat ottaneet yllättävän 
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paljon retorisia vaikutteita myös Nixonilta, jonka eräs avustaja 
tunnusti suoraan, ettei Nixon ole itsessään tärkeä, vaan se mitä 
hänestä julkisuuteen heijastuu, tai oikeammin se mitä yleisö 
hänestä näkee.

Jos vertaamme Reaganin ensimmäistä puhetta vuodelta 
1964 hänen tasan kaksikymmentä vuotta pitämiinsä puhei-
siin uudelleenvalintansa alla, huomamme cicerolaisuuden ja 
amerikkalaisen retoriikan perinteen väistyneen Richard Wha-
telyn hengessä uusretoriikan edestä, sillä Reaganin retorisiin 
temppuihin kuului ruotsalaisen Karin Henrikssonin mukaan 
kielikuvat, helppotajuiset tilastotiedot (lajityypille oli jo tuol-
loin ominaista se, etteivät tiedot aina pitäneet paikkaansa), 
vaikuttavat sanavalinnat, intiimi tapa puhutella ihmisiä ja jy-
rähtely, mikä kohdistui ulkoisin vihollisiin - Neuvostoliittoon, 
kommunisteihin ja suuren hallintokoneiston byrokraatteihin. 
Goldwaterkin, joka kärsi historiallisen murskatappion (mutta 
jos sitä ei olisi ollut, ei Nixonia olisi voittanut vuoden 1968 
vaaleja) istuvaa demokraattipresidentti Lyndon B. Johnsonia 
vastaan 1964 presidentinvaaleissa, lainasi myöhemmin Rea-
ganin käyttämää ja Nixonilta alun perin olevaa ajatusta: ”Re-
publikaaniehdokkaiden on oltava konservatiiveja talouden 
näkökulmasta, mutta konservatiiveja sydän paikallaan”.

Reagan vei retoriikan välineellistämisen jopa niin pitkälle, 
että aina kun tuli ongelma, ja niitä tuli koko ajan - hän sanoi: 
”Pidetään puhe!” Ja ongelma oli poissa päiväjärjestyksestä, sil-
lä Reaganin puheet muista presidentistä ehkä Franklin Roose-
veltiä lukuun ottamatta olivat tunnekoukuttavuutensa lisäksi 
hyvin informatiivisia, joita kuultiin mielellään korvat höröllä 
ympäri maailmaa, sillä niihin oli aina piilotettu joku skuuppi 
- todella iso paljastus politikan sisäpiiristä, tai politiikan suun-
nan muutoksesta tiedonannon nimissä kulkevana uutisena 
jossain kohtaa puheiden keskivälissä tyydyttämään ihmisten 
koko ajan kasvavaa uutisnälkää, mutta mikä tärkeintä: pitääk-
seen suuren yleisön mielenkiinnon Valkoista taloa kohtaan 
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korkealla. Ihan saman tekee Trump twiiteissään, joita par-
haimpina aikoina saattaa tulla monta tunnissa, ja joita seuraa 
suoraan ilman välikäsiä kymmeniä miljoonia amerikkalaisia.

”Minä yksin - Donald Trump ja Valkoisen talon hul-
lut päivät -kirja on kertomus siitä, miten Trump ja hänen 
neuvonantajansa ovat yrittäneet selviytyä itse luomansa 
vastakkainasettelujen ja sitä seuranneen kaaoksen keskellä 
vaalikamppailun jälkeen, kun konservatiivien perinteinen, 
maltillinen ja järkevä itärannikon väki hylkäsi Trumpin, tai 
Trump heidät. Kirja ei ole mitään mukavaa luettavaa siksi, 
että se antaa pelottavan kuvan siitä mitä peruttamatonta pa-
haa ja käytännössä tappotuomioita yksi hullu mies voi saada 
aikaan demokraattiseksi itseään kutsumassa maassa. Donald 
Trumpin valinta Valkoisen talon herraksi oli suuri vahinko, 
jota nyt hänen virkakautensa lopulla lähes koko kansakunta 
katuu. Trump ei uskonut itsekään voittavansa vaaleja vaan 
pelaavansa jotain kummallista tositv-peliä.

Yhtäkkiä kaikki vain tapahtui ja hän oli sekalaisen seura-
kuntansa keskellä maailman mahtavimman viran haltija. Toi-
mittajat kertovat kirjassaan, miten on ollut päätähuimaavaa 
uutisoida Trumpin presidenttikaudesta. He haastattelivat kir-
jaansa varten yli kahtasataa Trumpin hallinnon virkamiestä, 
ystävää ja presidentin ulkopuolisia neuvonantajia sekä muita 
kirjassaan kuvaamiensa tapahtumien todistajia. Lopputulos 
on vakuuttavaa luettavaa aitoon Washington Postin tyyliin. 
Trump on antanut iskien kunnolla takaisin ja kehittänyt vas-
taiskuksi huijaamisen, härnäämisen ja hämäämisen valtame-
dioihin suuntaamallaan ja trumpilaisten alaluokkien suosiossa 
olevalla ”valeuutispalkinnoillaan”, joiden saajia olivat mm. ar-
vostetut CNN, The New York Times, The Washington Post, 
ABC News, Time magazine ja Newsweek. Trump on hieman 
karrikoiden sanottuna tavallaan samaa mieltä tällä tempullaan 
tietämättään kuin Cicero, joka oli sitä mieltä, ettei meillä voi-
nut olla mistään varmaa tietoa.
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Trumpin syytöksissä medioiden puolueellisuudesta ja 
nimenomaan vasemmistolaisuudesta on jotain perääkin.”T-
he Media Elite” -kirjan kansallista mediaa (mm. The New 
York Times, The Washington Post ja tv-yhtiöt) koskevassa 
tutkimuksessa kävi ilmi, että useimmat journalistit olivat de-
mokraattipuolueen äänestäjiä, ja heidän mielipiteensä olivat 
kaukana vasemmalla tavallisen väestön mielipiteistä monissa 
keskeisissä kysymyksissä kuten positiivinen syrjintä, ydinvoi-
ma, 1970-luvun energiakriisi, koulubussit, abortti ja homojen 
oikeudet. Vastaavasti toimittajat painottivat vasemmistolaista 
agendaa uutisissaan. Jotain Trumpin vastaisista uutisoinnista 
kertoo MSN-uutisissa 11.2.2018 olleen Eetu Ruonakosken 
kääntämän The Postin uusimman paljastuksen Trumpin hal-
linnon häikäilemättömyydestä:

”Yhdysvallat haluaisi luovuttaa kansainvälisen avaruus-
aseman eli ISS:n yksityisten yritysten haltuun vuoden 2024 
jälkeen, uutisoi The Washington Post. Liittovaltion hallinto 
on presidentti Donald Trumpin johdolla kaavaillut avaruus-
aseman rahoituksen lopettamista lähivuosien aikana. Alusta ei 
oltaisi tuolloin kuitenkaan palauttamassa Maahan, vaan siitä 
tehtäisiin avaruudessa kiitävä, yksityinen kiinteistöhanke, The 
Washington Post kertoo. Lehden mukaan tiedot perustuvat 
avaruushallinto Nasan sisäiseen asiakirjaan. Lehden mukaan 
asiakirjassa kerrotaan myös, että Nasa aikoo laajentaa kansain-
välisiä ja kaupallisia kumppanuuksiaan seuraavien seitsemän 
vuoden aikana ja hakee tätä varten 150 miljoonan dollarin 
avustusta ensi vuodeksi. Avaruusaseman yksityistämishanke 
saanee rankkaa kritiikkiä oppositiolta, The Washington Post 
arvioi. Erityisesti siksi, että sen rakentamiseen ja ylläpitoon on 
upotettu vuosien varrella jopa 100 miljardia dollaria.”

”The Media Elite”-kirjan kirjoittajien mukaan kyse lienee 
siitä, että saman mielisten joukossa muodostuu alitajuisesti 
tietyllä tavalla vinoutunut kuva todellisuudesta. Professori 
Jim A. Kuypersin vuonna 2002 julkaiseman ”Press Bias and 
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Politics-tutkimuksen” tutkimuksen mukaan keskeiset tiedo-
tusvälineet suosivat vasemmistolaisia näkökohtia. Tämä nä-
kyy mm. rotu-, sosiaaliturva-, ase- ja ympäristökysymyksissä. 
Myös monet muut, huippuyliopistojenkin tutkimukset ovat 
todenneet uutistoimitusten kallistuneen vahvasti vasemmalle. 
Juuri tätä Trump on käyttänyt hyväkseen ja toistamalla tätä 
väitettä yrittänyt kyseenalaistaa myös The Washington Postin 
toimittajien hänestä kirjoittamien juttujen totuudellisuus ja 
asenteellisuus häntä vastaan tekee hän sitten mitä hyvänsä.

The Washington Postin tutkivat toimittajat ovat maansa 
huippua ja kaikesta huolimatta objektiivisia journalisteja, 
jotka kertovat kirjassaan pyrkineensä tuomaan julki totuu-
den. He rekonstruoivat kirjassaan kohtauksia ja tapahtumia 
huolellisesti paljastaakseen presidentti Trumpin suodatta-
mana - näyttääkseen pikemminkin, miten hän toimii, kuin 
kertoakseen lukijoille, mitä ajatella hänestä. Ehkä suurin on-
gelma minkä he tutkiessaan Trumpia ja hänen lähipiiriään, 
on Trumpin sairaalloinen itsekeskeisyys ja jatkuva valehtelua, 
mitkä peittävät alleen kaiken muun. Kun Trump tekee hän 
sitten mitä hyvänsä, hän tekee kaiken itsekkäistä lähtökoh-
dista ei hyödyttääkseen kansaa tai valitsijoitaan, vaan itseään 
ja perhettään, vaikka hän lupasi vaalikamppailussaan olla 
äänestäjiensä äänenä taistelemassa heidän puolestaan ”pahan 
valtakunnassa Washingtonissa.”

Trumpilla on selkeä linja suojella ja mainostaa itseään, 
jopa niin korostetusti, ettei kenellekään ulkopuoliselle ole 
jäänyt epäselväksi, ettei hänen vannoman virkavalan ”puo-
lustaa Yhdysvaltojen perustuslakia ja palvoa maataan” kohta 
tule koskaan täyttymään. Tai ollut koskaan Trumpille muu-
ta kuin pakolliset sanat mitkä piti lukea vailla, että se olisi 
merkinnyt hänelle toisin kuin useammille hänen edeltäjilleen 
totisinta totta, joka pakotti heidät toimimaan yli puoluepoli-
tiikan vaikeita kriisejä ratkaistakseen koko kansakunnan etua 
silmällä pitäen. Kaikki tämä on ollut myrkkyä haaveille saada 
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amerikkalaiset ymmärtämään toisiaan ja toimimaan yhdessä 
erilaisuudestaan huolimatta maan hyväksi yrittäen minimoi-
da haittoja samaan aikaan kun amerikkalaisten luottamusta 
hallintoon oli jo vuosikymmeniä nakertanut sisältä kärjistävä 
poliittinen lamaannus ja sen mukanaan tuoma keskinäinen 
vihoittelu ja rasistinen viha. Trump lupasi onnettomille, köy-
hille ja itsensä osattomaksi tunteville kaikkea sitä kaunista 
ja ympäripyöreää, mitä ei koskaan voisi antaa tai halunnut; 
vapautta heitä kurjistavista säännöistä, toimeentuloa ja kun-
nioitusta omissa elämissään. Kirjottajien mukaan kuitenkin 
vain Trumpin häikäilemättömyys esti häntä toteuttamasta 
vaalilupauksiaan. Trumpin hallintoon hakeutui kahdenlaisia 
ihmisiä: niitä, joiden mielestä Trump pelasti maailmaa, ja nii-
tä, joiden mielestä maailma oli pelastettava Trumpilta mutta 
yksi toisensa jälkeen nämä joko turhaantuivat tai Trump erotti 
heidät. Hän oli jatkuvassa petoksen syklissä, katkoi ja paikkasi 
välejä ja piti avustajansa varpaillaan taatakseen herruutensa.

”Jotkut heistä huokailevat nyt etäältä ajatellessaan presi-
denttiä, jota olisivat halunneet opastaa, ja surevat sitä, että 
nykyisin Valkoisessa talossa on entistä vähemmän maltillisia 
ääniä hillitsemässä hänen mielijohteitaan. He harmittelevat 
presidenttiä, joka kantoi pikkumaisesti kaunaa, katsoi kyl-
tymättä hänestä kertovia tv-uutisia, ylensi hännystelijöitä ja 
valehteli hillittömästi.”

Entä mitä hänestä sanoivat entiset ja nykyiset avustajat 
toimittajille? Ei liene yllätys, ettei mitään kaunista ja ylevää 
kun aihetta ei ollut tämän kiukuttelevan lapsen kohdalla. Eräs 
heistä sanoi Trumpin olevan kaikesta täydellisen tietämätön ja 
sivistymätön. Mutta pahinta oli se, ettei hän välitä mistään, 
kun häntä ei kiinnosta. Toisen mielestä hän oli pähkähullu 
presidentti, jolla oli vielä kaiken lisäksi vielä huono vaisto. 
Kolmas kertoo palvelleensa häntä kaksi vuotta ja tästä op-
pineena hän väittää Trumpin olevan Amerikalle vaarallinen 
sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä. Neljännen mielestä 
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Trump on repinyt riekaleiksi yhtä ja toista. Hän tykkää rik-
koa. Mutta mitä hän on itse tähän mennessä rakentanut? Kir-
jan kirjoittajien mielestä Trump on osittain täyttänyt vaalilu-
pauksensa olla elävä käsikranaatti, hävittää Washington maan 
tasalle ja panna se uuteen uskoon. Trump on heikentänyt 
valtion harjoittamaa säätelyä, kiristänyt rajavalvontaa ja ”uu-
distanut” liittovaltion oikeuslaitosta mm. nimittämällä kaksi 
äärivanhoillista tuomaria USA:ssa usein poliittisissa kiistoissa 
ratkaisijan asemassa olevaan korkeimpaan oikeuteen - kaikki 
nämä ovat hänen konservatiivisten äänestäjiensä tärkeimpiä 
tavoitteita olleet jo Ronald Reaganista lähtien.

Trump tulee olemaan ainutlaatuinen presidentti USA:n 
muuten värikkäässä poliittisessa historiassa. Ensiksikin hän 
nykyisten ennusteiden mukaan tulisi häviämään, jos vaalit 
pidettäisiin nyt eikä neljän kuukauden päästä kautta aiko-
jen ehkä ennätyksellisin murskaluvuin demokraattien Joe 
Bidenille. Toiseksi hän on saanut kansakunnan varpailleen 
taistelemaan ja vihaamaan tosiaan - ja vihattavaa Amerikois-
sa, tuossa modernin ajan kuumassa kansojen sulatusuunissa 
riittää, vaikka muille jakaa. Kolmanneksi hän on ikävillä toi-
millaan kyseenalaistanut Yhdysvaltain identiteetin turvallise-
na kotina kaikille rotuun ja uskontoon katsomatta eli toimii 
perustuslakia vastaan, koska ei ole vaientanut kannattajakun-
taansa kuuluvia valkoisen ylivallan puolestapuhujia ja muita 
rasistisia rotukiihkoilijoita, tai puuttunut poliisien harjoitta-
maan avoimen rasistiseen mustiin kohdistuvaan väkivaltaan ja 
ylireagointeihin, kuten surullisenkuuluisaan Georg Floyd-ju-
pakkaan.

Paljon muitakin syitä vihata ja olla epätoivoinen aina, kun 
sana Trump mainitaan, on kirjan mukaan monilla hänen toi-
mintaansa läheltä kolme vuotta seuranneiden ihmisten mie-
lestä. Kulissein takana Trumpista jatkuvasti paljastuksia myrs-
kyistä ja kurittomuudesta Trumpin hallinnon sisällä. Mutta 
kirjassa esitetään toinenkin näkökulma. Pitää muistaa, että 
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puolet kansasta uskoi vielä neljä vuotta sitten hänen itsensä 
markkinoimiin hyviin puoliinsa, joita olivat tietty rämäpäi-
syys ja kuvia kumartelematon asia maassa, jossa liittovaltion 
byrokratiasta on onnistuttu mustamaalata 60-luvulta lähtien 
käsikädessä liberaalisten kansalaisoikeuksien kuten värillisten 
sorron lopettamisen ja abortti -oikeuden kanssa maalitaulu 
kuristamaan uskonnollisen oikeiston vapaudentunnetta.

Hauskinta kirjassa on sen viileä ”asiantuntijaobjektiivi-
suus”, mikä toimii jo sinällään tehokkaasti itse kohdettaan 
”Totuudenjälkeisen ajan” ruhtinaaksi julistautunutta Trumpia 
sekä hänen valheitaan vastaan. ”Trumpismi” on muodostu-
massa synonyymiksi häikäilemättömälle typeryydelle kuten 
aikoinaan ”machiavellismi” 1400-luvun jälkeisessä Firentzessä 
häikäilemättömälle vallankäytölle ja ”sanghaijaaminen” 30-lu-
vun Kiinan tapahtumien jälkeen ihmisten kidnappaamiselle. 
Huvittavaa on Trumpin itsestään kaikissa tilanteissa lanseeraa-
ma käsitys ”tasapainoisesta nerosta” mikä kirjan kertomusten 
perusteella vaikuttaa tosiasioiden vastaisesti hänen omalta har-
haiselta käsitykseltään oikeustermein sanottuna ”hätävarjelun 
liioitteluna puolustuksena” eli emävalheena niiden myrskyjen 
keskellä, joita hän on onnistunut osaamattomuuttaan, empa-
tian puutettaan ja silkkaa pahantahtoisuuttaan muille - usein 
vielä viattomille ja puolustuskyvyttömille - aikaansaamaan.
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Yle radio Ykkösen 
loistava 

Beethooven 
kattaus

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Ylen kulttuurikanavaksi kutsuttu radio Ykkönen on ottanut 
irti kaiken klassisen musiikin osaamisestaan juhliessaan tänä 
vuonna säveltäjä Ludwig van Beethoovenin 250-vuotissynty-
mäpäivää. Ja tämä osaaminen ei ole vähäistä, kuten me kaikki 
kanavan hartaat vakiokuuntelijat tiedämme. Kuuntelin 25.1 
Timo Asikaisen suunnitteleman ja toimittaja Outi Paanasen 
(mm. Narrin aamulaulu) sekä pianisti Paavali Jumppasen 
juontaman ohjelman Beethoovenista sekä hänen pitkin ke-
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vättä pianolla soittamiaan Beethoovenin sävellyksiä. Parasta 
juhlinnassa on ollut kuitenkin tähän mennessä toimittaja Lot-
ta Emmanuelssonin lauantaina 30.5 juontama lähes kahden 
tunnin ohjelma vierainaan professori Lauri Suurpää ja pianisti 
Emil Holmströmin.

Vaikka olenkin tyylipuhdas ja intohimoinen barokkimu-
siikin ja erityisesti kontratenorien ihailija ja Händel-mies 
henkeen ja vereen aina Messias-oratoriosta Rosalinda- ja 
Rinaldo-oopperoiden kautta Julius Ceaseriin, Beethooven 
kuului oleellisena osana musiikilliseen lapsuuteni ja vaikutti 
minuun monella tapaa. Siihen aikaan radiosta kuului paljon 
Beethoovenin musiikkia ja meillä oli vanha Fazer-merkkinen 
epävireinen piano, jota pimputtelin ja sävelsin leikillisesti 
improvisoiden kaikkea dramaattista osaamatta soittaa kunnol-
la muuta kuin Beethoovenin Fuhr Elisen alun, ja senkin yksi-
kätisesti juuri niin monotonisesti, ettei kenellekään aikuiselle 
kuuntelijalle jäänyt epäselväksi ettei minusta koskaan tulisi 
pianonsoittajaa, koska olin heidän mielestään rasittava ja kes-
kittymiskyvytön suupaltti - missä he olivat tietenkin oikeas-
sa. Hölösuu, jolle ennustettiin katalaa uraa mummohuijarina 
joko lakimiehenä tai pappina. Onneksi ei tullut kumpaakaan.

Täytyy tunnustaa, että alussa hieman pelotti kääntää radio 
tälle kanavalle keväisen surullisenkuuluisan Yle radio Ykkösen 
Hamlet-illan jälkeen, jota mainostettiin etukäteen suureleises-
ti ohjelmaksi, missä asiantuntijat antavat vastauksia yleisön 
esittämiin kysymyksiin. Yksi asiantuntijoista on naistoimit-
tajien suursuosikiksi noussut teatteriohjaaja Juha Hurme, tuo 
joka paikan ja joka asian asiantuntija, vaan eipä ollutkaan 
oman alansa teatteriasian, missä asiantuntijuus on mennyt 
alas kuin lehmänhäntä sen jälkeen, kun Turkka jätti estra-
dit nuoremmilleen. Kun joku fiksu soittaja sattui kysymään 
peruskauraa antiikin kirjallisuudessa sekä Shakespeare-asian-
tuntijoille olevan Antigonen nimen, koko studio oli hetken 
aikaa hiljaa, kunnes Hurme aina äänessä olevan auktoriteet-
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tina katkaisi hiljaisuuden kakistamalla kurkustaan ulos vii-
meisenkin epäilyksen siitä, ettei hän ymmärrä yhtään mistään 
mistä väittää ymmärtävänsä, kaikkein vähiten Shakespearesta, 
jonka asiantuntijana hän esiintyi ohjelmassa. ”Nyt lyö ihan 
tyhjää siirrytään eteenpäin en tunne nimeä”.

Epäilykseni olivat turhia. Tällä kertaa asiantuntijat olivat 
aitoja ja vieläpä hyvin Beethoovenin ajatuksiin ja aikaan pe-
rehtyneitä musiikin ammattilaisia. Kuuntelin toiseen kertaan 
seuraavalla viikolla tuon mainion ohjelman ja pidän sitä yh-
tenä parhaista Ylen radio Ykkösen musiikkikeskusteluista osin 
siksi, että ohjelma yksinkertaisesti uskalsi, osasi ja halusi sekä 
Beethoovenin yksilönä että hänen musiikkinsa osana laajem-
paa kokonaisuutta eräässä maailmanhistorian tärkeimmässä 
käännöskohdassa, kun vanha maailma ryskyy natisten liitok-
sistaan ja uusi, vapaa ja itsestään sekä mahdollisuuksistaan 
innostunut ihminen kasvaa aikuiseksi läntisellä maapallolla 
katsomaan yhdessä lajitovereidensa maailmaa ihastuneena 
sen tarjoamiin mahdollisuuksin tehdä siitä parempi paikka 
kaikille elää. Keskustelijat olivat todellisia ja mikä ihaninta, 
sivistyneitä asiantuntija alan huipulta. Lotta Emmanuelsso-
nin toimittama Beethoven-ilta oli todellakin aivan huippu, 
jota on kiva muistella pitkään jälkikäteenkin, koska siinä oli 
mukana erinomaiset, laaja-alaiset ja asioita erilaisista kulmista 
katsoneet keskustelijat sekä vankka musiikkijournalisti, joka 
osasi luotsata keskustelua. Mitä voi muuta toivoa, paitsi tie-
tysti sitä Beethovenin rautaista musiikkia, jota illan mittaan 
tarjottiin.

Beethooven syntyy maailmaan, joka on nähnyt turkki-
laisten viimeisen Wienin piirityksen kauhut vuonna 1683, ja 
suomalaiset Ruotsin kuninkaan Kaarle XI:n yritykset rajoittaa 
vuonna 1680 aateliston taloudellista ja poliittista valtaa, sa-
moin kuin koko läntinen maailma Ranskan kuninkaan Lud-
wig XIV:n kohtalokkaan päätöksen vuonna 1685 peruuttaa 
hugenottien uskonnonvapauden katolisen liigan yrittäessä 
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kiristää otettaan Euroopasta. Takana olivat myös rajut ajat 
kristinuskon ja älyn välisestä taistelusta. Hyvässä muistissa oli 
myös Stuartien vallasta syösty Englannin mainiossa vallan-
kumouksessa vuonna 1688. Koko 1700-luku tuntui olevan 
myllerryksessä valmistelua tavallisten ihmisten (modernin) 
esiin marssimiselle vuoden 1789 vallankumous mielessään. 
Beethooven kasvaa tällaisessa ilmapiirissä ja pitää tavallisen 
ihmisen puolta.

Beethooven syntyi hieman myöhemmin Saksan Bonnissa 
valistuksen läpitunkemaan aikaan ja sitä edustaneen vaaliruh-
tinaan hovin ympärillä. Bonn oli valistuneiden ajatusten kes-
kus. Hallitsi valistunut vaaliruhtinas ja vahva yliopisto missä 
esitettiin uusimpia filosofisia ajatuksia. Bonnissa ei muusta 
puhuttu kuin silloin juuri muotiin tulleesta Köningsbergin 
suuresta yksinäisestä filosofista Immanuel Kantista ja hänen 
kirjoissaan esittämistään ajatuksista. Vasta hieman myöhem-
min brittiläinen empirismi herätti kiinnostusta myös Saksas-
sa, joka oli saanut tarpeekseen Christian Wolfin rationaalisesta 
filosofiasta, joka korosti liikaa ihmisen rationaalista puolta. 
Beethoovenista tuli uuden vapauden ja valistuksen ajan va-
pausaatteiden musiikillinen symboli. Hänessä tasa-arvo ja 
ihmisyyden ensisijaisuus näkyvät siinä, että hän oli musiikin 
historian ensimmäinen vapaa taiteilija sananvarsinaisessa 
merkityksessä, jonka ei tarvinnut kumarrella Mozartin tavoin 
ylemmilleen hovissa vaan keskustella tasavertaisesti.

Kävin vanhaa oppikoulua, jossa piti pitää musiikin teorian 
tunneilla jo alaluokilla esitelmä jostain säveltäjästä tai musii-
kista. Luonnollinen valintani esitelmän aiheeksi oli Beethoo-
venin musiikki ja itse Beethooven, jota lähestyin Napoleonin 
kautta. Olin samaan aikaan kiinnostunut erityisen paljon 
Ranskan Suuresta vallankumouksesta 1789 ja Napoleonista, 
josta pidin historian tunnilla ensimmäisen esitelmäni. Olihan 
Eroica säveltäjän omien sanojen mukaan ”herooinen sinfonia, 
sävelletty suuren ihmisen muistoksi”, vaikka Beethooven repi 
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omistuskirjoituksen sen jälkeen, kun Napoleon oli kruunaut-
tanut itsensä vuonna 1804 keisariksi. Voi hyvin sanoa, että 
kaikki nuo kolme asiaa; vallankumous, Beethooven ja Na-
poleon muovasivat sisälläni ehdottoman vapaudenkaipuun, 
joka ei ole poistunut vieläkään onnekseni mihinkään, kuten 
eivät myöskään sydämestäni Kreuzer-sonaatti viululle ja pia-
nolle tai Eroica -sinfonia. Beethoovenin musiikin kuuntelu 
lapsesta nuorukaiseksi kasvavalle epäilijälle ja kyselijälle oli 
samaa kuin vuoret olisivat jyrisseet ja ilmassa ukkostaisi - yhtä 
vaikuttava kokemus juuri klassisen musiikin saloihin pereh-
tyvälle kuuntelijalle. Minua kiinnosti myös Beethoovenin 
älyllisesteettinen vallankumouksellisuus ja ihmismyönteinen 
radikalismi. Vaikka Beethooven itse ei ollut vallankumouk-
sellinen, hän oli imenyt opettajaltaan Sturm und drang-vai-
kutteet ja luki mm. Schilleriä. Immanuel Kantin ”Radikaali 
paha ihmisluonnosta” -artikkelista suuttunut Goethe, jonka 
mielestä ajatus radikaalista pahuudesta oli häpeällinen myön-
nytys kristinuskolle, sai tukea Schilleriltä, joka piti ajatusta 
kuohuttavana, mutta ymmärsi Kantin tällä tavalla yrittävän 
selkeyttää omaa filosofiaansa niin, että sen kaikki olisivat ym-
märtäneet, Beethooven teki juuri niin. Schiller ja Kant oli-
vat nimittäin tärkeitä Beethoovenille, joka omaksui heidän 
ajatuksiaan ikään kuin tuplana, sillä Egon Friedell muistutti 
Schillerin varastaneen paljon ajatuksiaan juuri Kantilta.

Miten kaikki nämä ajatukset sitten näkyvät tai oikeam-
min kuuluvat hänen musiikissaan? Otetaan esimerkiksi, 
vaikka Beethoovenin Jousikvintetto C-duuri. Tätä esitystä 
kuunnellessa ei voi olla ajattelematta, etteikö maailma olisi 
hyvä paikka ja olla ylpeä ihmisenä olemisesta. Toisen osan 
ensiviulun liikuttava nouseminen ajan ja paikan yläpuolelle, 
antaa vaistonvaraisen ymmärryksen siitä, mitä ahdistuneen 
sielun kokema vapaus voi olla. Kreivi Waldstein sanoikin ku-
vaavasti Beethoovenin tässä sävellyksessä ikään kuin ottaneen 
taidokkaasti vastaan - pysyen silti omana itsenään - Mozartin 
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sielun Haydnin kädestä. Tämä musiikki, jos mikä, on valis-
tuksen musiikkia, joka sopii hyvin pohjaksi niille rohkeille ja 
raastavaan epäoikeudenmukaisuuteen kyllästyneille ihmisille 
ja ajatuksille, jotka halusivat jalostaa ihmiskuntaa uskomalla 
siitä ja sen mahdollisuuksista hyvää, vaikka aika oli ahdista-
van konservatiivinen ja vallanpitäjät uskottelivat hajurakoa 
tavallisiin ihmisiin pitäessään, olevansa jumalista seuraavia. 
Heidän epäonnekseen juuri Kant ja valistus, jota pidetään pit-
kälti skotlantilaista David Humea lukuun ottamatta saksalai-
sena projektina, tappoivat jumalan ja potkivat etuoikeuksista 
nauttineen yläluokan jonottamaan asioitaan muiden ihmisten 
sekaan ovella kolkuttaneen teollistumisen vuosisataan. Alkoi 
massojen ja kapitalismin aika.

Mutta millainen oli ihminen sävellysten takana nimeltään 
Beethooven? Tätä ongelmaa on yrittänyt selvittää lastenpsy-
kiatrina uraa tehnyt mutta myös itse Saksassa ammattimuu-
sikon koulutuksen ja lyhyttä uraakin tehnyt Jari Sinkkonen, 
jonka mielestä Beethooven oli tyypillinen alkoholistiperheen 
poika, joka joutui liian nuorena kantamaan vastuuta ja otta-
maan aikuisen roolin. Kirjassaan ”Nerouden lähteillä -suurten 
säveltäjien hauras elämä” (WSOY 2015) hän kirjoittaa siitä, 
miten Beethooven nähtiin usein pianon ääressä isän raivotessa 
vieressä:

”Mitä lienee hän ajatellut ollessaan suljettuna kellariin? 
Miksi äiti ei tullut auttamaan silloinkaan, kun isä kiskoi 
poikansa vuoteesta ilahduttamaan soitollaan juopuneita ystä-
viään? Ludwig vaikuttaa saaneensa määräilystä tarpeekseen, 
sillä sitä hän ei koskaan sietänyt keneltäkään, ei korkea-arvoi-
simmilta aatelisiltakaan. Kerrotaan, että hän ei väistänyt edes 
keisarin seuruetta erään Badenin puiston kapealla käytävällä. 
Keisari joutui väistämään ja jupisi: Kai tuollaisiakin ihmisiä 
täytyy olla”.

Minun oli helppo lapsena samaistua myös näihin kerrot-
tuihin tarinoihin Beethoovenista. Beethoovenin kuoleman 
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kerrotaan olleen yhtä järisyttävä kuin hänen musiikkinsa 
parhaimmillaan. 26. maaliskuuta 1827 Wienin yöllisen tai-
vas täyttyi pahaenteisesti salamiskuista ja ukkosenjyrinästä 
Beethoovenin noustessa sängystään vielä kerran nostaen dra-
maattisesti kätensä ylös ja katsoen anovasti ihan kuin kysyäk-
seen Jeesuksen tavoin ristillä idältään: miksi hylkäsit minut? 
Mitään tällaista ei koskaan tapahtunut. Se oli 11-vuotiaan 
Beethooven esitelmänpitäjän oman mielikuvituksen keksin-
töä. Samaa dramaattista loppukaavaa käytin myöhemmin 
toimittajana mm. helsinkiläiselle radio Citylle 1980-luvun 
lopussa Ruotsin vaaleista tekemästäni radioraportista Tuk-
holmassa, kun vihreät pääsivät ensimmäistä kertaa Ruotsin 
valtiopäiville ”...ja tänä aamuna Ruotsi herää uuteen vihreään 
aamuun.” Kiitokset tästä kuuluivat lapsuuteni kokemuksille 
Beethoovenin dramaattisesta musiikista.
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Kertomatta 
jäämisen anatomia

Teksti:
Kriitikko Eero K.V. Suorsa

Ennen kuin ryhdyn kirjoittamaan arvoituksesta ja ilmiöstä ni-
meltä Jorma Uotinen, kirjoitan hiukan siitä, miten vaikeaa on 
syventyä tähän ilmiöön, koska johtolangat, jotka johtaisivat 
ilmiön luokse ovat vähissä. Syventyessämme historiaan jou-
dumme pohtimaan väistämättä kysymystä siitä, kuka historiaa 
kertoo ja kirjoittaa. Ovatko äänessä voittajat, vaiko häviäjät? 
Totuuttahan tämä ei sinänsä muuta; 1+1 = 2 riippumatta sii-
tä kertooko tämän laskutoimituksen voittaja vai häviäjä. Eli 
sinänsä emme alistu siihen relativistiseen väittämään, jonka 
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mukaan historian kirjoittavat voittajat. Historiassa ei ole kyse 
vain siitä, kuka kertoo ja mitä, vaan siitä, ovatko nämä asiat 
myös totta.

Totuuden, tai sen sirpaleiden saavuttaminen, ei ole kuiten-
kaan mikään yksinkertainen asia. On kuitenkin syytä muistaa 
tämän kysymyksen parissa ollessamme Elizabeth Kostovan 
romaanissaan Historiantutkija (2006) esittämä lausahdus 
historian ja sen tutkimisen luonteesta. Kostova kirjoittaa seu-
raavasti: Se kertoo siitä, kuka jäi henkiin ja kuka ei, ja miksi. 
Historiantutkijana olen oppinut, etteivät kaikki menneisyyttä 
tavoittelevat voi selviytyä hengissä. Eikä meitä vaaranna vain 
menneisyyden tavoittelu; toisinaan menneisyys tavoittelee 
meitä ja sen koura ojentuu vääjäämättä hämärästä. Kosto-
va lausuu tässä ääneen sen, että historian kirjoittamisessa on 
kyse vallasta, kuka pääsee ääneen ja kuka ei. Historian tutkija 
voi toisinaan törmätä myös mustaan aukkoon, tyhjyyteen, 
kohtaan, jossa jäljet päättyvät tai hiljaisuuden muuri tuijottaa 
vastaan. Menneisyyden purkaminen ei ole koskaan yksinker-
taista, ja tämän tunnemme jo arkikokemuksesta; muistelles-
samme huonosti päättynyttä parisuhdetta tai nuoruutemme 
onnellisinta päivää huomaamme, että kaikki muistomme ei-
vät ole palaneet kiinni mieleemme tulikirjaimin.

Muistot saattavat tuntua etäisiltä, emmekä ole täysin var-
moja siitä kuka teki mitä huonosti päättyneessä parisuhteessa, 
tai kuka kertoi parhaimman sutkauksen nuoruutemme onnel-
lisimpana päivänä. Muistojen suhteen annamme itsellemme 
herkästi luvan erehtyä, muuttaa totuutta mielessämme edulli-
semmaksi. Huonosti päättynyttä parisuhdetta voimme muis-
tella siten, että roiston ja pahantekijän roolin kantoi suhteen 
toinen osapuoli, vaikka tosiasiassa muistamme varsin hyvin, 
että pahantekijän ja roiston roolia esittivät tässä tilanteessa 
molemmat. Vastaavasti saatamme nuoruutemme onnellisin-
ta päivää antaa itsellemme kunnian päivän parhaimman sut-
kauksen lausujana, vaikka tosiasiassa tuon sutkauksen olisi 
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lausunut joku aivan toinen yksilö. On kuitenkin huomattava, 
että näissä kahdessa esimerkissä ei sinänsä ole kyse siitä, että 
ihminen valehtelisi muistoistaan; vaikka muistoa käsitelles-
sämme olisimme antaneet entiselle kumppanille pahantekijän 
ja roiston viitan, niin muistanemme silti itsekin olleemme 
roisto ja pahantekijä. Nuoruutemme onnellisimman päivän 
parhaimman sutkauksen kohdalla on puolestaan kyse maku-
asiasta; onhan ystävämme sutkaus ollut varmasti myös hui-
kaisevan hauska, eikä sutkauksia pystytä suinkaan asettamaan 
paremmuusjärjestykseen.

Asia mutkistuu, kun ryhdymme kysymään näitä tapah-
tumia todistaneiden muiden yksilöiden muistikuvia näistä 
tapahtumista, ja varsin nopeasti olemme tilanteessa, jossa se, 
jolla on isoin ääni ja eniten valtaa tuon äänen käyttämiseen, 
pyrkii iskostamaan mieleemme ”totuuden” noista muistoista. 
Tämä valta ja ääni muiston määrittelyssä käy merkittäväksi, 
kun osa tapahtumia todistaneista päättääkin vaieta, vieden 
todistuksensa ja kokemuksensa hautaan. Stephen King toteaa 
romaaninsa Uinu uinu Lemmikkini (1986) saatteessa kuo-
leman olevan myytti ja hautaamisen olevan salaisuus, mut-
ta muistojen osalta kyse ei ole mistään myyttisestä: hiljaiset 
todistajat vievät hautaan mukanaan paljon sellaista, mitä ei 
kukaan enää kykene kertomaan. Jos totuus omista muis-
toistamme on edellä kuvatulla pohjalla, niin ymmärrämme 
että myös historian tutkimus ja sen kirjoittaminen kärsivät 
samoista haasteista ja sudenkuopista. Ilmiön nimeltä Jorma 
Uotinen kohdalla törmäämme samaan problematiikkaan. 
Ilmiö nimeltä Uotinen tuntuu suorastaan historiattomalta, 
aivan kuin hän olisi aina ollut paikalla hallitsemassa keskus-
telua suomalaisesta tanssista.

Kuten tekstini alussa mainitsin, johtolangat päättyvät ly-
hyeen: tehdessäni haun Helsingin Sanomien verkkoarkistoon 
(HS:n verkkoarkisto ulottuu vuoteen 1990) aikaisin uutinen 
koskien Uotista on vuodelta 1990, ja jo silloin henkilö Jorma 
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Uotista on käsitelty ilmiönä nimeltä Jorma Uotinen, aivan 
kuin Uotisella ei olisi takanaan historiaa; mistä hän on pon-
nistanut ja ketkä ovat olleet mukana luomassa tätä ilmiötä, 
millaisella valtapolitiikalla ja painotuksilla. Jorma Uotinen on 
siis arvoitus: tätä en totea ihannoiden, saati pahansuovasti, 
vaan neutraalisti: emme yksinkertaisesti tiedä tästä ilmiöstä 
ja sen takana olevasta valtapolitiikasta tarpeeksi. Vastassa on 
suorastaan mykistävä hiljaisuus. 

Jukka Petäjän kirjoittamassa lyhyessä uutisessa uutisoidaan 
Uotisen nimityksestä Kansallisbaletin johtajaksi, ja uutisessa 
Uotinen lupaa ohjelmistoon moderneja teoksia. Uutisessa 
kerrotaan Uotisen olevan ”kansainvälisesti tunnetuin suoma-
lainen tanssija -koreografi” joka on työskennellyt ”mm. Ca-
rolyn Carlsonin modernissa tanssiryhmässä”. Uutinen päättyy 
virkkeeseen, jossa kerrotaan Uotisen seuraavan virassa Doris 
Lainetta, jonka todetaan edustavan koulukunnaltaan klassista 
balettia. Lukijan hämmennys jää suureksi: miksi Petäjä on ot-
tanut esiin ”modernin tanssin” ja ”klassisen baletin”, mutta ei 
edes suo aikaansa näiden kahden määrittelemiselle, saati sille 
miksi nämä täytyy huomioida tällä tavalla, jos näistä kummas-
takaan ei sanota yhtään mitään. Hämmennyksen on täytynyt 
olla suuri jo vuonna 1990, mutta 30 vuotta myöhemmin tänä 
hurjana yönä hämmennyksen tekee vielä suuremmaksi se, että 
Uotisesta ei kerrota käytännössä mitään. Häntä käsitellään 
ilmiönä, ei ihmisenä. Ja jos kirjoitan tätä vielä enemmän 
auki, Uotista käsitellään Petäjän tekstissä siten kuin hänes-
tä voitaisiin lausua suoraan ”hän on, joka on”. Kenestä näin 
todetaan? Vastaus: Vanhan testamentin jumalasta, tuosta 
mainiosta Jahvesta. Seuraavina vuosina seuranneet yksittäiset 
uutiset jatkavat samaa kaavaa: Jorma Uotisen muuttumisesta 
”Uotis-ilmiöksi” ei kerrota käytännössä mitään.

Alussa esiin nostamani Kostovan romaani on tätä taustaa 
vasten erittäin osuva: Historiantutkija kertoo Valakian voi-
vodin, Vlad III Tepesin, todellisen Draculan tarinan. Kuten 
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Uotisesta, emme tiedä hänestäkään juuri mitään, lukuun ot-
tamatta Raymond McNallyn ja Radu Florescun ansioikkaita 
historiikkeja (esim. Dracula: Prince of Many Faces), vaik-
ka ilmiö nimeltä kreivi Dracula onkin meille hyvin tuttu. 
Emme tiedä varmuudella, kuka Vladin salamurhan taustalla 
oli: hänen omat pajarinsa, vaiko kostonhimoinen ottomaa-
nien sulttaani Mehmed? Ketkä huolehtivat Vladin ruumiista? 
Vietiinkö Vladin pää hunajassa säilöttynä Istanbuliin näytille 
hänen vanhalle viholliselleen sulttaani Mehmedille, vai huo-
lehtivatko Vladin hautaamisesta hänen uskolliset munkkinsa 
igumeninsa käskystä? Emme edes tiedä, minne Vlad III on 
haudattu. Onko kyseessä jompi kumpi Vladin perustamista 
ortodoksisista luostareista, Snagovista vai Comanasta? Snago-
vista ei ole löydetty mitään todisteita haudatusta ruumiista, 
Comanasta puolestaan on löydetty päätön luuranko vuoden 
1970 kaivauksien aikana.

Yhtä lailla Vladista kirjoitetut tarinat ovat ristiriitaisia: 
saksalaisessa perinteessä Vladin verenhimoisuutta koroste-
taan; vuosikymmeniä Vladin kuoleman jälkeen Nürnbergissä 
painetussa pamfletissa vuodelta 1491 kerrotaan seuraavasti: 
”Herran vuonna 1456 teki Drakula monta kauheaa ja omi-
tuista tekoa.”. Mutta puolestaan venäläisessä ja romanialai-
sessa historiankirjoituksessa häntä pidetään turkkilaisten 
valloituspolitiikkaa ansiokkaasti vastustaneena sankarina; on 
muistettava, että itse Iivana IV Julma ihaili Vladia. Meillä 
on käsissämme siis kaksi täysin kilpailevaa linjaa siitä, mitä 
Vlad oli ja teki. On myös muistettava, että Vlad valmisteli 
historioitsijoita raskaaseen tehtävään jo etukäteen: ollessaan 
Unkarin kuninkaan Matias Corvinuksen vankina hän kääntyi 
ortodoksista katoliseksi kuningasta miellyttääkseen ja peräti 
avioitui tämän sukulaistytön Ilonan kanssa, mutta palattuaan 
Valakiaan hän kääntyi jälleen ortodoksiksi miellyttääkseen 
Curtea de Argesin metropoliittaa. Aivan kuin Vlad olisi tien-
nyt etukäteen, miten hämmentää ja johtaa harhaan tarinansa 
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kronikoitsijoita.
Jorma Uotisen kohdalla tilanne on vielä haastavampi: hä-

nestä ei ole olemassa edes kilpailevia tutkintalinjoja, joissa 
toinen linja kiistäisi hänen suuruutensa, mutta toinen linja 
puolestaan ylistäisi tätä suuruutta. Ilmiön historiattomuus on 
pysäyttävää, ja mieleen nousee kysymys: onko joku Vladin 
tavoin peukaloinut tämän ilmiön historiaa, ikään kuin val-
mistautuen siihen, että ilmiöstä tulee suuri? Tai ehkä selitys on 
vähemmän proosallisempi, ja tanssista työkseen kirjoittavat 
eivät ole lukeneet Zadie Smithin esseessään Dance Lessons 
For Writers laatimiaan ohjeita, jotka voisi tiivistää siten, että 
kirjoittajien tulisi ottaa tanssista kirjoittaminen vakavasti. Pa-
laan vielä Kostovan Historiantutkijaan. Romaanin sanoma 
tulisi ottaa hyvin vakavasti kirjoitettaessa suomalaista tans-
sihistoriaa: menneisyyden kanssa asioimista ei tulisi koskaan 
ottaa kevyesti. Jos tuon virheen tekee, niin päätyy niiden ma-
nipuloimaksi, jotka haluavat kertoa oman versionsa mennei-
syydestä. Valheellisen versionsa.
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Mitä meistä voi 
tulla?

 

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Akateemikko Georg Henrik von Wright sanoi, että kun 
tahdotaan oikein ilmoittaa ihmisen paikka kosmoksessa, on 
tärkeää muistaa, että hän ensi kädessä, kuuluu yhteiskunnan 
eli valtion (kreikkalaisilla kaupunkivaltion eli poliksen) muo-
dostamaan pienempään kokonaisuuteen. Kreikkalaisten ihan-
neihminen oli siksi sosiaalinen olemukseltaan eli poliittinen 
olento. Hänen oma luontonsa määräsi hänet palvelemaan sitä 
ihmisyhteisöä, johon hän kuului. Ilmiötä kutsuttiin Paideiak-
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si, mikä tarkoitti antiikin Kreikassa ”miehen kouluttamista 
siksi mitä hänestä voi tulla, todellisen ihmisluonnon mukaan” 
ja käsitti siten ihmisten kasvatuksen ja paremmaksi tekemi-
sen ihanteet. Cicerolle paideia tarkoitti koko ihmisyyttä, ja 
hänen vastineensa sanalle oli humanitas. Kun ihmiskunta oli 
renessanssiin aikana päässyt ensimmäistä kertaa katsomaan 
ihmistä ilman taikauskon sumentamia laseja ja syntyi antii-
kin paideian pohjalta uudelleenlämmitettynä ihmiseen usko-
va ja ihmisen kehittymistä haluava humanismi, länsimaisia 
yhteiskuntia alkoi muovata uudistusliikkeet kreikkalaisten 
käsitysten pohjalta ihmisen muovaamisesta yleispätevän ih-
misihanteen mukaisiksi. Vihreä liike ja yksi sen näkyvimmistä 
poliitikoista, Pekka Haavisto ovat tämän ajattelutavan peril-
lisiä.

Pyhäkoulupojalta 60-vuotiaaksi poliittisten kilpailijoiden-
sa harmiksi ennen Al-Holin katastrofia säästynyt ulkominis-
teri Pekka Haaviston (vihr.) Al-Holin katastrofin ensi askeleet 
otettiin 1990-luvun lopulla Balkanilla, jos oikein tarkkaan 
lukee hänen kirjansa ”Kesä Balkanilla” (Wutum oy 1999). 
Kilttinä nössönä tiedetty Munkkivuoren kokoomuslaisen reh-
torin poika Pekka Haavisto kokee kulkiessaan pakolaisleirissä 
Montenegron Ulcinjissa nähden kauhukseen tilanteen todelli-
sen synkän luonteen ja ahdistuu. Tästä saa alkunsa Haaviston 
silmien avautuminen, eräänlainen ”buddha herääminen” ja 
hän päätti kirjoittaa kauhunkokemuksistaan kirjan. Kirjan 
ongelma on sama kuin Haavistonkin. Se on yksinkertaisesti 
liian pliisu, siistitty raivosta ja todellisista tunteista tai todel-
lisuudesta eikä kerro mitään, kuten ei sliipattu ja joka tädin 
entinen toivevävy Haavistokaan, jonka julkinen kuva sai 
Al-Holin kriisissä ensimmäistä kertaa kolahduksen. Haaviston 
saama kolahdus oli samalla hänen kiiltokuvapoikaimagonsa 
koulinkorinan alku. Kaikilla asioilla ja ihmisillä on oma ai-
kansa. Haavisto on ollut politiikan teflonihmelapsena lähes 
koskematon ja eräänlainen gallup -jumala, joka on siivittänyt 
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pelkällä hymyllään vihreät keskisuureksi puolueeksi.
Nyt vihreillä on vaikeaa. Jos hallitus kaatuu, se on vih-

reille kohtalokasta. Haaviston töppäysten jälkeen hänen 
kannatuksensa on laskenut kuolevaisten tasolla. Puolueen 
uusi puheenjohtaja on hämmentynyt huonosta imagostaan 
osaamatta tehdä asialle mitään. Haavisto on yli 60-vuotias. 
Nuorukaisista pitävän Haaviston 20-vuotta vierellä viihtynyt 
Antonio-puolisko on vanhentunut eikä ole enää pikkupoika 
vaan parran, ja mahaa kasvattanut keski-ikäinen pikkuliike-
mies parturintyössään. Ehkä siksi Seiska-lehdessä on speku-
loitu Haaviston luona ramppaavista kauniista nuorukaisista, 
joita Haavisto on palkannut avustajikseen. Kuvat Haavistos-
ta näyttävät vanhan väsyneen miehen, jonka naama roikkuu 
lähikuvissa ja kolmoisleuan heltta heiluu. Silmät verestävät 
ja iho on kuin Uotisen vanhan miehen läikikäs ja hilseilevä 
puhumattakaan kulmakarvoista, joiden yläviistoon viettävää 
tuuheutta edes Antonion sakset eivät ole pystyneet häivyt-
tämään. Kun Haavisto 21-vuotta sitten kulki Montenegron 
Ulcinjssa, hän näki kurjuuden, ahdistuksen ja maailmalla ta-
vallisen päättymättömän pahan olon silmästä silmään ja päätti 
ryhtyä toimiin sen siivoamiseksi silmistään:

”Väkeä oli ahtautunut rähjäisiin pakolaisslummeihin, eikä 
parempaa tulevaisuutta ollut näköpiirissä. Kun Kosovan al-
baanit saattoivat sodan jälkeen palata kotikonnuilleen, näin 
ei ollut mustalaisten laita. On hienoa, että jotkut hallitukset 
- esimerkiksi Hollanti - on käynnistänyt erillisen avustusohjel-
man Kosovon ja Balkanin mustalaisten tukemiseksi.”

Kuten huomaatte, kirjoitus on sellaisen poliitikon kynäs-
tä, joka kirjoittaa itseään valkopesten tulevaisuutta varten. 
Haavistolla oli jo tuolloin tähtäin presidentinvaaleissa kuin 
tilauksesta, sillä. maailmanparannus ei ollut hävinnyt mihin-
kään Suomesta. Kosovan sodan pakolaiset herättivät Suomes-
sa ainutlaatuisen reaktion ja SPR keräsi heille peräti 53 mil-
joonaa silloista mummonmarkkaa. Kun kirjaa lukee tarkalla 
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silmällä, huomaa Haaviston tuolloin päättäneen, ettei alistu 
pikkumaisten byrokraattien ohjailtavaksi tukea tarvitsevien 
hädänalaisten ihmisten kohtalosta päätettäessä. Juuri siitä oli 
kysymys myös Al-Holin kriisissä - kreikkalaisten kehittele-
mästä ihmiskeskeisyydestä. Haavisto toimii kuin Prometheus 
aikoinaan, joka opetti ihmisen uskomaan ajatuksensa kykyyn 
paljastaa valhe ja että oli mieletöntä alistua poliittisiin mah-
tikäskyihin ja moraaliseen sekä sosiaaliseen sovinnaisuuteen, 
vain koska kaikki tekivät niin, ja siihen meitä kehotetaan kult-
tuurin ja kasvatuksen kautta. Haaviston ja vihreiden ongelma 
ei ole vain heidän. Halu uskoa hyvään ja ihmisten kehittymi-
seen vaan jo mainittujen kreikkalaisten ja humanismin. Jo 
muinaisten kreikkalaisten tärkein periaate oli kehittää ihmistä 
ihmisenä. Kreikkalaisen ajattelun mukaan ihmiset olivat tär-
keimpiä ja mitä heillä tai heille tehtiin. Kysymys ihmisyydestä 
ja inhimillisyydestä jakaa maailmanhistorian kreikkalaisuu-
den ulkopuolella olevaan, ei ihmiskeskeisiin, maailmoihin, 
ja kreikkalaiseen ihmiskeskeiseen maailmaan. Kreikkalaisille 
ihminen oli osa kosmosta eli lainmukaista maailmanjärjestys-
tä, ja ongelmana oli hänen paikkansa määrääminen tässä ko-
konaisuudessa, kuten akateemikko Georg Henrik von Wright 
muistuttaa kirjassaan ”Ajatus ja julistus” (WSOY 1961):

”Heidän tietonsa ihmisestä on ihanne, jota yksityiset ih-
miset enemmän tai vähemmän muistuttavat. Tämän tiedon 
käyttäminen kasvatuksen liikkeellepanevana voimana on 
se käytännön päämäärä, jota Kreikan muinaisuuden suuret 
kirjailijat ja ajattelijat pitivät silmällä ja jonka saavuttamista 
heidän teoreettinen pyrkimykseltään perimmiltään tarkoitti.”

Idealisti Haavisto oli oikeassa, poliitikko Haavisto väärässä. 
Kovan hinnan tästä maksavat vihreät kannatuksen dramaatti-
sena vähenemisenä. Kuka sanoo vielä, että politiikasta olisi hä-
vinnyt idealismi ja että vihreät olisivat muuttuneet hälläväliä 
ammattipuolueeksi? Vihreiden politiikkaa ohjaa edelleenkin 
tunteet ei järki.
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On tässä jotain 
outoa!

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Kepulle on käynyt huonosti. Se aikoo hävittää itse itsensä 
maasta poliittisesti vakavasti otettavana isona puolueena ja 
tippua pohjoismaiden veljespuolueidensa - asia mitä kepun 
kähminnöistä vuosikaudet kärsineet ja muu Suomi 75-pro-
senttisesti eivät pane hanttiin tai pahakseen - tasolle pieneksi 
vallassa olevan porvaripuolueen apupuolueeksi 5-6 prosentin 
kannatuksellaan. Vielä vuosi sitten kun Katri Kulmuni voin-
tonvarmana ja taisteluhalua uhkuen valittiin puolueensa pu-
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heenjohtajaksi, hän sanoi kiitospuheessaan hänet valinneelle 
puolueväelle, ”että nyt alkaa työt, sillä keskusta ei voi olla 
kymmen prosentin puolue”. Toisin kävi. Nyt kepu on tuo 
Kulmunin manaama kymmenen prosentin puolue. kuka oli 
tiistaina alkaneen kohun takana? Kuka vuosi tiedot medioille? 
Oliko kyseessä hyvin suunniteltu salaliitto Kulumnia vastaan. 
Niin hyvä, ettemme tiedä vieläkään oliko se olemassa vai vain 
hurjan poliittisen teatterin synnyttämää vainoharhaisuutta. 
Iltalehden julkaisemat viestit olivat syytöksiä ja pakottivat lo-
pulta Kulmunin eroamaan: ”Ministeri haluaa itselleen kun-
nollisen viestintäkoulutuksen, haluamme sen toteuttajaksi 
Tekirin”

Mutta mitä oikein tapahtui Katri Kulmunille pahasti uk-
koutuneen ja akottuneen sekä verenvähyydestä kärsivän van-
haraamatullisen agraari-Suomen vihoviimeisen linnoituksen 
lannahajuisen puolueen, jonka ideologia ovat jotain risut ja 
männynkävyt-luokkaa puheenjohtajalle? Miksi hän töpeksi 
ja kepuloi maassa maan tavalla kuten teki kuuluisassa esiin-
tymiskoulutusjupakassaan? Velvoittiko Arvo Korsimosta V.J. 
Sukselaisen kautta Kauko Juhantaloon (puolueen puheenjoh-
tajana Kulmuni kirjoitti ylistävät sanat talousrikoksista tuo-
mitun Juhantalon muistoksi) kulkenut yhteisellä hillopurkilla 
varasteleva rähmäkäpälälinja hänet yrittää maksattaa julkisista 
rahoista yksityiset menonsa luulematta, että jäisi siitä kiinni 
nykyisessä lähes läpinäkyväksi muuttuneessa poliittis -hallin-
nollisessa ja medioiden tiukasti valvomassa kansalaisyhteis-
kunnassa?

Kukaan ei tiedä eikä osaa vastata asiaan täydentävästi, 
mutta kukaan ei myöskään ole pahoillaan Kulmunin erosta 
ja kepun alamäen jyrkkenemisestä, vaikkei tuntisikaan sen 
enempää vahingoniloakaan kuin mitä nyt normaalista maail-
man ehkä vahingoniloisimmassa maassa tunnetaan, kun joku 
ylimielinen nirppanokka ja jonoissa etuilija tipahtaa korkealta 
ja kovaa meidän mattimeikäläisten tasolle kovaan maahan il-
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man pehmusteita. Muistutuksena tästä esimerkiksi tanskalais-
filosofi Sören Kirkegaard piti muiden epäonnen aiheuttamaa 
mielihyvää vastenmielisenä. Saksalaisfilosofi Arthur Scho-
penhauer tuomitsi vahingonilon pettämättömäksi merkiksi 
läpeensä kovasta sydämestä sekä syvästä moraalittomuudesta, 
väittäen sitä ihmisluonteen huonoimmaksi piirteeksi, mitä se 
ei missään nimessä ole. Ei pidä mennä medioiden halpaan ja 
voivotella Kulmunin typeryyttä, vaikka typerä, osaamaton ja 
kokematon hän on ylimielisyyden ja rikollisen mielensä lisäksi 
ilma epäilystä. Kyseessä on rikos ja lajissaan kepulle hyvin 
tyypillinen, vaikka sitä yritettiin erotilanteessa hämärtää puke-
malla Kulmuni maalaisemännän navettamekkoon. Sellainen 
mekko symboloi sen paluuta juurilleen. Nyt pitää vain sel-
vittää, kuka on sen muotikonsultti ja kuka sen on maksanut. 
Korruptio on jo niin kova juttu, ettei sitä uskalla kukaan edes 
mainita. Ei meillä ole korruptiota, on yhtä yleinen kepulainen 
väite, kun pukki on kaalimaan vartijana. Kilpailuttaminen on 
tarkoitettu nimenomaan korruption estämiseksi mutta ei estä 
kepulaisia, jotka eivät edes osaa erottaa mikä on oikein ja vää-
rin, koska hallitsevat maaseutua, imien sen kuiviin korruptio 
verenkiertonaan. 

Nyt puhutaan henkilökohtaisin termein erehdyksestä, joka 
on sitä tavallista totuuden peittelyä. Korruption torjunta on 
vaikeaa juuri siksi, että korruption on niin vakava asia, että 
siitä on paha syyttää ketään. Aikooko kukaan tutkia asiaa 
muuten kuin Kulmunin ”erehdyksenä”? Mikä se sellainen 
puhekouluttaja on, joka laskuttaa tonnin tunti? Laskuttaa 
kuin entisaikaan: tonni käteen - känni toteen. Business tie-
tysti maksaa, mutta valtionhallinto? Asiassa on myös rikottu 
lakia ja syyllistytty korruptioon. Ostettiin tutulta (kaveri?) 
ylihinnalla ilman perusteita valtion laskuun ilman kilpailu-
tusta. Kuka tästä joutuu vastuuseen? Ei tietenkään kukaan. 
Medioissa vain surkutellaan kepua ja Kulmunia. varsinkin ke-
pumedioissa, joihin kuuluu muuten myös navetalle haiseva 
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Helsingin Uutiset (Keskisuomalainen konserni, joka omistaa 
myös Kymen, Etelä-Suomen ja Kouvolan Sanomat ja mel-
kein kaikki muut mediat Mikkelin kautta Kuopioon ja sieltä 
Jyväskylään. Keputiedotusstrategian mukaan ne on ostettu 
juuri tätä varten: varmistaakseen kepuideologian (joka on vain 
rahan nyhtämistä rikkaille kepulaisille veronmaksajien ja mie-
lellään rikkaiden kaupunkilaisten piikkiin) levittämisen kuin 
lantaa vain ihmispelloille). Nyt media keskittyy vain nuoren 
naisen niin liikkikseen tuskaan ja henk. koht ”erehdykseen”. 
Kyseessä on myös huijaus ja valvonnan epäonnistuminen. 
Kuka hyväksyi laskut? Onneksi meillä on uuden sukupolven 
protestoijat, nörtit ja hakkerit, jotka tutkivat asiaa jättämättä 
kääntämättä kiveäkään asian ympärillä tutkimalla maailman-
laajuisesti valhetta ja korruptiota paljastamalla väärinkäytök-
siä ja skandaaleja sekä valtamedioiden ja poliitikkojen välisiä 
lähes mafiamaisia hyväveliverkostoja.

Kun Kulmunin esiintymisiä katsoi televisiosta, huomasi 
miten epävarma hän usein oli ääni väristen lukiessaan pa-
perista sanoja, jotka oli selvästikin hänet pakotettu vastoin 
hänen tahtoaan puoluejohtajana lukemaan. Pälyilevä katse ja 
epävarma olemus sai selityksen, kun katsoi tasan puoli vuo-
si sitten sitä seuraavaa eduskunnan istuntoa Antti Rinteen 
edellispäivänä ilmoittaessa eroavansa, kun Katri Kulumuni 
oli vetänyt häneltä tukensa jatkaa pääministerinä; eduskun-
nan keskellä istui yksi mies, joka säteili tyytyväisyyttä eikä 
pystynyt kunnolla peittämään hyväntuulisuuttaan, entinen 
kepulainen pääministeri Juha Sipilä ja hänen vanavedessään 
lappilainen kansanedustaja Markus Lohi, joiden molempien 
sanottiin hoitaneen taustalla Rinteen eron likaisen työn kepu-
piireissä. Molemmat heistä kuuluvat kepun eduskuntaryhmän 
yrittäjäystävälliseen oikeistosiipeen, joka ei ollut avoimessa 
oppositiossa hallituspolitiikkaa vastaan, mutta ei myöskään 
hyväksynyt puolueen hallituksessa oloa, odottaen vain parem-
paa päivää jonkun kriisin tekosyyllä, jolloin kokoomus ja per-
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sut voisivat palata hallitsemaan maata yhdessä kepun kanssa.
Ylen perjantaisessa kello 21.00 aikaan lähetetyssä eri-

koislähetyksessä Kulmunin eroa puineet Hesarin entinen 
poliittinen toimittaja Unto Hämäläinen ja Ylen edelleenkin 
politiikan toimittajana toimiva Pirjo Auvinen, lukivat ma-
donluvut kepulle ja politiikalle. Auvinen kuvaili Kolumnin 
puhekoulutusjupakkaa kepun idioottimokaksi. Hämäläi-
nen sanoi politiikan olevan sekaisin (Mikael Jungner ennen 
eduskuntavaaleja sanoi politiikan olevan rikki). Hämäläisen 
mukaan kymmenen vuotta sitten Vanhasen hallitus erosi ja 
sen jälkeen on ollut seitsemän pääministeriä ja saman verran 
valtiovarainministeriä. ”Ja nyt ollaan valitsemassa jo kahdek-
satta pääministeriä”, Hämäläinen tuskaili. Se kertoi hänen 
mielestään kovenevista poliittisista ajoista. Me tavalliset mat-
timeikäläiset emme voi tietää mitä kulisseissa oikein tapahtuu 
ja miksi, mutta ainakin me tarkkaan John Grishamnin yh-
teiskuntamoraalisia oikeussalidraamoja harrastavat kansalaiset 
voimme kuvitella ja Grishamin dekkareiden avaamin silmin 
nähdä, ettei kaikki ole siltä miltä se meille näyttäytyy, vaan jo-
tain paljon raadollisempaa ja rajumpaa, todennäköisesti lähes 
murhaavan rajua sotaa paikasta auringossa taistelevan pienen 
eliitin kesken, jossa jokainen pienikin ase, juoru tai kuiskaus, 
voi muuttua tappavaksi aseeksi ja ratkaista kohtalokkaasti pe-
lin jopa yhdellä pilkulla tai sadasosasekunnilla.

Se kuitenkin jaksaa aina hämmästyttää, että kiinni jää-
dessään poliitikot eivät sure sitä vahingollista ja korruptoi-
tunutta ajattelu- ja toimintatapaansa, joka on heillä maan 
tapana kaiken taustalla välittämättä tavallisen kansallisen 
oikeustajusta, vaan siitä kuten perjantaina Ylen televisiouu-
tisiin haastateltu lappilainen kansanedustaja Markus Lohi 
sanoi poliitikon kielellä kuin rättiä päin kansanvallan kas-
voja ylimielisesti heittäen ”Tuli ensimmäiseksi mieleen että 
inhimillisesti katsottuna tämä politiikka on kohtuuttoman 
raskas laji. Tulee niin rajuja tilanteita eteen, että joutuu ihan 
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huokaisemaan!” Rohkenen olla kansanedustaja Lohen joko 
itsesäälisen, tai muuten vaan poliitikolle, joka itse on myrskyn 
sisällä aiheuttamassa lisää myrskyjä vesilasissa oma lasi lähinnä 
harhauttamismielessä, jonka sitten kuittaa ministerinpallilla 
myöhemmin puolustuspuheen kanssa eri mieltä. Meillä on 
hyvin toimeentuleva ja mediaa kädestä syöttävä poliittinen 
eliitti ja sitä suojeleva hyväveli-järjestelmä, jossa harvoin on 
päästy oikaisemaan eliitin kansaa vastaan tekemät rikokset, 
vääryydet ja hävyttömät valheet kuten tässä tapauksessa heti 
ja suoraan medioiden (Suomen Kuvalehti) ahnaalla avustuk-
sella. Ihmeellistä on vain se, että kyseessä on viime aikoina 
ollut kepussa vaikuttavat korkeat naispoliitikot, kuten ennen 
Kulmunia Anneli Jäätteenmäki sekä Mari Kiviniemi. Mutta 
luulen pelin olleen kepun taustajoukoissa paljon kovemman.

Suomen kansa saa taas hyvän muistutuksen siitä mitä sana 
”kepulointi” pahimmillaan voi tarkoittaa muun kansan pään-
menoksi ja heidän piikkiinsä, kuten se kepupiireissä on aina 
tehty. ”Puoluevalta on poliittisen korruption käärmeenpesä. 
Se uskottelee olevansa kansanvallan äänitorvi, vaikka se itse 
asiassa onkin sen vihollinen”, sanoi aina entinen esimieheni 
Kymenlaakson maakuntamuseon amanuenssi Timo Mietti-
nen, kun olin museossa oppaana.

Mahdollisena pelastuksena on Aristoteleen ”Retoriikka”(-
Gaudeamus 2000) -kirjassa muistutukset tällaisten ihmisten 
mukanaan kantamasta sisältä jäytävästä pelosta, mikä tekee 
heidät hermoheikoiksi ja paljastaa heidät, ja on heille erään-
lainen jatkuva rauhattomuuden tila omaatuntoa korvaamassa, 
ja mikä johtuu uhkaavaa tuhoa tai tuskaa tuottavan pahan 
mielikuvasta, sillä jatkuva epätoivo ja siitä seuraava ahdistus 
tekee mielen rauhattomaksi. Aristoteleen mukaan emme 
pelkää kaikkea pahaa, esimerkiksi sitä, että muuttuisimme 
epäoikeudenmukaisiksi tai hidasälyisiksi, vaan sellaista, joka 
saattaa aiheuttaa tuskaa tai tuhoa. Kaukana oleva pelko ei 
hetkauta suuntaan eikä toiseen, mutta lähellä oleva pistää ih-
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misen luontaiset hälytyskellot soimaan ja ihminen panikoi 
olemassaolonsa puolesta:

”Jos pelko on tätä, ovat pelottavat asiat välttämättä sellai-
sia, joilla näyttää olevan suuri voima tuhota tai vahingoittaa 
tuskallisesti. Siksi merkitkin tällaisista asioista ovat pelottavia, 
sillä pelottava näyttää näin olevan lähellä; tätä näet on vaara, 
siis pelottavan lähestymistä. Tällaisia merkkejä ovat niiden 
viha ja suuttumus, jotka kykenevät vahingoittamaan, sillä on 
selvää, että he haluavat sitä ja ovat tekemäisillään niin, samoin 
epäoikeudenmukaisuus liittyneenä valtaan, sillä epäoikeuden-
mukainen henkilö on valintansa perusteella epäoikeudenmu-
kainen, ja edelleen pelottavaa on loukattu hyve silloin, kun 
henkilö kykenee toimimaan, sillä on selvää, että kun häntä 
on loukattu, hän ryhtyy kostamaan, ja hänellä on tilaisuus 
tehdä se. Pelottavaa on myös sellaisten pelko, jotka kykene-
vät tekemään meille jotakin, sillä tällaisetkin ovat valmiita 
toimimaan.”

Miksi Kulmuni yritti tätä eikä miettinyt tekoaan sitä en-
nen? Koska hän luuli sen onnistuvan tai olevan vain pikku-
juttu, pelkällä olankohautuksella sivuutettava lasku pinossa 
muiden maksettavaksi vanhaan hyvään tapaan. Tähänkin 
Aristoteleella olisi tarjottavanaan selitys miksi tämä yleensä 
onnistuu. Koska enemmistö ihmisistä oli hänen mielestään 
huonoja ja oman edun tavoittelijoita, ja pelkureita vaarojen 
uhatessa, herätti riippuvuus toisesta useimmiten pelkoa; siksi 
rikoksen tehnyt alkoi pelätä tästä tietävien ihmisten ilmiantoa 
tai hylkäämistä. Samoin ne, jotka kykenivät tekemään vää-
ryyttä, olivat pelottavia sellaisille, joille voi tehdä vääryyttä, 
sillä ihmiset tekivät useimmiten vääryyttä, kun heillä oli siihen 
mahdollisuus. Juuri tämä näkyy nyt ikävällä tavalla Kulmunis-
sa. Aristoteleen esittelemä pahuuden ja koston psykologinen 
kaava on tuttu molempien toimista. Lopulta kepulaisten tör-
keydet herättävät luultavasti ainakin kansan älyllisesti ajatte-
levan vähemmistön miettimään kierkegaardilaista ja schopen-
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hauerilaisesta moralismia. Tai niin ainakin toivoisin.
Palaan kysymykseen: mitä tapahtui Katri Kulmunille ei-

lisen Kepun pelastajalle ja Tornion ääniharavalle, joka lupasi 
vielä puoli vuotta sitten tullessaan valituksi puolueensa uu-
deksi puheenjohtajaksi julistaessaan suureen ääneen, että vain 
kaksikymmentä prosenttia on riittävä sille kepulle, jota hän ai-
koo johtaa seuraavat vuodet (ilmeisesti pääministerinä)? Oliko 
kyseessä kulissien takainen kampitus ja Annika Saarikon pa-
latsivallankumouksena suoritettu kosto, vai vain kokematto-
man tytön uhittelua lappilaiseen tapaan vailla kunnon pohjaa, 
voimia, luonnetta tai riittävän fiksua tukiryhmää, avustajia 
tai edes oman ukkoontuneen ja akoittuneen puolueen tu-
kea? Vaikuttaa siltä, sillä eilisessä Hesarissa perjantaina 5.6 
Otsikolla ”Hallitus vaati tukipakettia pienemmäksi” olleessa 
jutussaan toimittajat Teemu Muhonen ja Jarno Hartikainen 
kertoivat hallituksen linjanneen torstaina kantansa Euroopan 
unionin koronaelvytykseen.

Jutun ohessa ollut kuva ei ollutkaan Hesarin tyypilliseen 
tapaan saman päivänä otettu vaan tiistaina, kun hallituksen 
johtoviisikko esitteli tiedotustilaisuudessaan neljättä lisäta-
lousarvioehdotustaan. Ei voinut ollakaan koska torstaina 
Kulmunista ei otettu kuvaa juuri kun hän joutui pahimpaan 
myrskynsilmään joutuen käymään poliittisten reaaliteettien 
ahdistamana yksin oman jaakopinpaininsa ja poliittisen 
uransa kuolinkamppailun. Hesarin perjantaisessa kuvassa 
Kulmuni vielä hymyilee ja on pukeutunut tyylikkääseen, 
hänen arvoasemaansa valtiovarainministerinä muistuttavaan, 
valkoiseen jakkupukuun toisin, kun eroilmoituksen aikaan 
Ylen tv-uutisissa, jolloin hänellä on päällään vain puolihuo-
lettomammat teinikamppeet ja hiukset vedetty juhannusyön 
tapaan kukkaistyttömäiseksi tunnelmaa keventämään ja hä-
nen puhdasta viattomuuttaan markkinoimaan.

Paltaan taas perjantaina illalla uutisten jälkeen kello 21.00 
Ylen ykköskanavalla tulleeseen toimittaja Katri Mikkosen 
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juontamaan erikoislähetykseen Kulmunin erosta. Siinä ei 
oikeasti sanottu mitään itse asiasta. Jos Katri Mikkonen ei 
olisi itse niin kallellaan oikeistoon, hän olisi kutsunut pai-
kalle asiantuntevan rikosoikeuden professorin puhumaan 
korruptiosta rikoksena ja lähestynyt asiaa vankeinhoitonä-
kökulmasta eikä lässyttänyt typeryyksiä vanhojen poliittisten 
toimittajien kanssa, joiden näkökulma osana tätä kieroa kave-
risysteemiä on lähinnä huvittavan ummehtunut osana maan 
tapana olevaa hyväveliverkostoa, jossa valtamediat ovat yksi 
sen tärkeimmistä peruspilareista. Vieraina olivat Hämäläisen 
ja Auvisen jälkeen ”pukki kaalimaa -osastolta” suoraan keskus-
talainen puhemies ja entinen puolueen puheenjohtaja Matti 
Vanhanen sekä puolueen tuore naispuoluesihteeri. Tunnelma 
on apea ja siitä välittyy kuva, ettei ero ole ollut sopuisa. Ei 
sinnepäinkään. Kepulaiset ovat tapelleet kovaa ja äänekkäästi 
kulissien takana. Kyseessä on mahdollisesti viimeinen taistelu 
poliittisesta olemassaolosta ja paluun mahdollisuudesta porva-
rihallitukseen epäonnisen vihervasemmistoseikkailun jälkeen. 
Puolue on alennustilassa. Kannatus vähemmän kuin puolueen 
haparoivan alun alussa sata vuotta sitten 1920-luvulla puolu-
een perustajan Santeri Alkion aikaan. Kulmuni on selvästikin 
saanut kunnolla tukkapöllyä ja satikutia puolueen todellisten 
isäntämiesten toimesta ja ollut pakotettu eroamaan.

Vanhanen pidättelee sisällään vihaa ja raivoa perjantain 
Ylen television erikoislähetyksessä. Huulet ovat yhtenä kireä-
nä viivana, kun hän lausuu harvakseltaan vihaansa peitelläk-
seen yksitavuisia sanojaan. Hänen vakava ilmeensä ja harvat 
sanansa kielivät ehdottomuudesta ja välttämättömyydestä ja 
jostain muustakin - ainakin siitä, ettei hän ollut alkuunsakaan 
tyytyväinen Kulmunin valintaan puolueen puheenjohtajaksi 
ehkä siksi, että hän tiesi hänet liian kevyeksi liian raskaisiin 
saappaisiin, kun hän vastaa yhdellä kahdella sanalla, ettei 
Kulmunilla olisi ollut mahdollista tehdä muita johtopää-
töksiä kuin erota. Vanhanen on yhtenä puolueen keskeisenä 
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voimahahmona ollut toisen keskeisen tekijän, edellisen pu-
heenjohtajan ja pääministerin, Juha Sipilän kanssa edellisenä 
päivänä painostamassa Kulmunia eromaan, joka on joutunut 
nielemään ylpeytensä nähdessään vähän yli kolmekymppisenä 
silmiensä edessä hienon poliittisen uransa. jo nuorena yliop-
pilastyttönä Paavo Väyrysen eu-avustajasta uran valtakunnan 
huipulle haihtuvan esiintymiskoulutusjupakan myötä kuin 
tuhkana taivaan tuuliin.

Tuntuu hieman kummalliselta katsoa televisiosta Kulmu-
nin yhden teloittajan eli Vanhasen puhetta. Kansanedustajat 
ovat Vanhasen vakuuttelujen mukaan itkusilmin kyyneleh-
tineet hänen puolestaan, mutta kukaan ei ole sanonut tuke-
vansa Kulmunia ennen kuin hän tajusi vihdoin, ettei kukaan 
oikeasti tue häntä, vaan odotti hänen ensin ilmoittavan eroa-
vansa, jotta spekulaatiot keskenään riitaisten eri kuppikuntien 
välillä voisivat alkaa täydellä voimalla sekä tärkeästä valtio-
varainministerin mutta vielä tärkeämmästä puheenjohtajan 
paikasta, jota ollaan pitkin kevättä pedattu salaa puolueen 
todelliselle suosikille Annikka Saarikolle, joka jossain vaihees-
sa keskeytti äitiyslomansa ja tuli Helsinkiin eduskuntaan jo 
”koemaistelemaan” hymyissä suin varmoilla voittajan elkeillä 
Kulmunin ärsytykseksi ryhmäänsä siitä, kuinka halukkaita 
siellä oltiin pääsemään eroon Kulmunista ja kepun kanna-
tuksen nielevästä huulipunahallituksesta, jossa demarit ovat 
nousseet kepun kustannuksella reilusti yli kahdenkymmenen 
prosentin puolueena kaksinkertaiseksi kooltaan kepuun ver-
rattuna, kuin lilliputtiluokkaan gallupien liputtama maan en-
tinen mahtipuolueen kannatus vajoaa kiihtyvään tahtiin mut-
ta varmasti alle kepulaisen sietokyvyn. Huhuja on kiertänyt 
toimittajapiireissä edelleen voimassa olevasta jo ennen vuosi 
sitten pidettyjä eduskuntavaaleja kokoomuksen ja persujen 
tarjouksesta kepun oikeistosiivelle hajottaa hallitus johonkin 
muodolliseen riitaan, kuten jo on annettu ymmärtää - vaikka-
pa Soteen - syksyn budjettineuvottelujen yhteydessä ja nostaa 
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sen jälkeen keskinäisellä sopimuksella Saarikko palkinnoksi 
vihervasemmistohallituksen hajottamisesta pääministerik-
si jatkamaan Sipilän hallituksen keskenjäänyttä työtä maan 
budjetin menopuolta rajulla kädellä karsien.

”On tässä jotain outoa!”, kuten Ylen toimittaja Pirjo Au-
vinen sanoi perjantain kello 21.00 alkaneessa erikoislähetyk-
sessä Katri Makkosen haastateltavana Ylen television ykkös-
kanavalla. Auvinen on mainio täti. Muistan hänet hyvänä 
kirjoittajana Demari-lehdessä legendaarisen päätoimittaja 
Jukka Halosen aikaan 90-luvuan alkuvuosina. Pidän hänen 
älyllisestä kriittisyydestään. Hänellä oli erityisen tärkeä rooli 
kuuluisassa ns. ”lautatarhajutussa”, joka johti epäsuorasti sil-
loisen pääministeri Matti Vanhasen eroon 11-vuotta sitten. 
Tällaisia ärhäköitä ”pirjoauvisia”, oikeita toimittajia tarvitaan 
enemmänkin. Laatujournalismin lippulaivana persujen perät-
tömistä väitteistä huolimatta toimivasta Ylestä heitä onneksi 
vielä löytää monta sataa.
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Ammattina 
röhnöttäminen ja 

sössöttäminen
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Hiljattain edesmennyt monipuolisesti itsestään julkisesti kiin-
nostunut Jörn Donner oli monellakin tapaa outolintu suoma-
laisessa julkkismaailmassa, jota hän käsitteli kuin vettä vain 
juopuen siitä juuri sen verran kuin se oli hänelle tarpeellista 
ilman krapulaa tai katumusta, joka jäi muiden, lähinnä sivus-
sa olevien näkymättömämpien ja lahjattomampien huoleksi 
ja vaivaksi, Jörkän keskittyessä loistamaan ilta illan jälkeen 
suoraan kotikatsomoihin milloin poliitikkona, milloin taas 
taiteilijana oman elämänsä huikeassa pääroolissa, jonka hän 
osasi esittää aina yhtä vakuuttavana monologina vastaanotta-
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jan koskaan kyllästymättä häneen siitä huolimatta, että mo-
net katsoivat alta silmäkulmien fyysisesti velttoa ja sössöttävää 
Donneria, jonka ammattina kansan suussa sanottiin olevan 
”röhnöttäminen”. Donner kuuli siihen samaan monilahjak-
kaiden auter-taiteilijoiden sodanjälkeiseen harvalukuiseen ja 
säihkyvään sukupolveen kuin Peter von Bagh, Kaj Chydenius 
& Kaisa Korhonen, Jouko Turkka, Asko Sarkola, Pirjo Hon-
kasalo & Pirkko Saisio, joista kaikista tuli 60-lukulaisen isän-
murhaa radikalismillaan suorittaneen sukupolven esikuvia, 
ja jotka hyppäsivät vaivatta yhteiskunnallisesti valveutuneen 
taide-elämän puikkoihin nuorina hurjapäinä säilyttäen koko 
elämänsä nurinkurisen vastaanhangoittelijan -ja vasta-ajatte-
lijan asenteensa umpikonservatiivisen maalais-Suomen suu-
reksi ällistykseksi. 

Donner oli kuitenkin koko ajan jotain muutakin kuin 
muut sukupolvensa kärjessä roikkuvat aikalaiset. Hän oli 
Jörn Donner, joka uskalsi ja kehtasi tehdä mitä halusi muiden 
puheista välittämättä. Mutta mikä Jörkassa oikein viehätti? 
Hänen elokuvansa olivat parhaimmillaankin vain keskin-
kertaisia kommentteja Ingmar Bergmanin elokuviin ja kirjat 
pitkäpiimäistä maailman pilkkomista ennalta arvattavaan 
pinoon. Tätä kysymystä on lähtenyt selvittämään Suomen 
kansalliskirjaston entinen ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm 
uutuuskirjassaan ”Donner, kuinka te kehtaatte.”(DOCEN-
DO 2020). Samaan aikaan kun Donnerista kertova tiiliskivi 
julkaistaan, kirjoittaa yksi Donnerin lapsista tunnustukselli-
sen kirjan siitä, millaista on olla käytännössä isätön poika ja 
erityisesti sellaisen, joka on kuuluisuus lahden molemmilla 
puolin. Isättömän ruotsalaispojan kirja on koskettava ja siitä 
medioissa syntynyt keskustelu rönsyilevä (Tuntuu kyllä kum-
malliselta, että poika kirjoittaa kirjassaan ”On kai aika, että 
esittäydyn sinulle” kuolevalle isälleen. Eivätkö he osaa käydä 
intiimejä keskusteluja muuta kuin julkisuudessa? Vai onko 
tässäkin kyse vain hyvin orkestroidusta julkkiskonsertista?). 
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Vastaus on osa Donner-myytin kuolemattomuutta, jonka hän 
jätti perinnöksemme, sillä Donner puhututtaa isoilla kirjai-
milla valtamedioita haudankin takaa, oli sitten kyse hänen 
perheestään tai hänen tekemistään. 

Ehkä juuri tässä ei tyypillisessä suomalaiskansallisessa it-
sensä tuotteistamisessa Donner oli ylivertainen tehdessään 
ärsyttämisestä ja röhnöttämisestä itselleen hyväpalkkaisen 
ammatin. Itse en olisi koskaan edes tarttunut Jörkka -kirjaan 
ellei Filmihullun päätoimittaja Lauri Timonen olisi satuihin ja 
lumoihin tällä kertaa erikoistuneen lehtensä pääkirjoituksessa 
otsikolla ”Lumon lyhteet” 3/20 kehottanut meitä filmihul-
luja tekemään niin, sillä Timonen, joka muuten noudattaa 
tiukasti edeltäjänsä, Filmihullun päätoimittaja Peter von Bag-
hin tapaan, on teksteissään filmimaailman oma Jörn Don-
ner. Bagh pohti lehtensä numeron 3/1986 pääkirjoituksessa 
osuvasti tavalla, mikä ei ole vielä tällekään päivälle vierasta 
Jörn Donnerin elokuvia analysoitaessa: onko suomalainen 
elokuva mörkö, henkisen tilamme syntipukki, ulkoavaruuden 
tutunomainen seikka vai mikä? Luin kirjan siltä istumalta ja 
hyvää teki. Timonen pitää syystä Ekholmin kirjaa ”kevään 
riemastuttavimpana kirjauutuutena ja vastustamattoman len-
nokkaana henkilökuvana”:

”Ekholm käyttää huikeissa kiteytyksissään Donnerin omia 
metodeja ja keinopankkeja eikä anna päähenkilöilleen armoa. 
Tutuksi tulevat ”estoitta parittelevan byronilaisen rappiosan-
karin”, maailmankansalaisen ja mielipidettään ja identiteet-
tiään tuuliviirinä vaihtavan intellektuellin viehko narsismi ja 
älyllä keikarointi, säntillisyys ja itse valittu vapaus olla onne-
ton. Ekholmille Donner on Ingmar Bergmanin ja Bertold 
Brechtin napalanko, todennäköisesti Kekkosenkin, ”uhma-
ikäisen hipiän” omaava tunnoton mies. 20 000 kirjaa lukenut 
orangi, joka ”porskutti seurapiireissä köli edellä ja kätteli ala-
päällä”; entinen seksploitaation messias, jonka kuuluisa kalu 
on vaihtunut Naisenkuvien (1970) haavevasarasta vanhana 
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ruikuttavan Casanovan kohti maan keskipistettä lerppuvaan 
ryppykikkeliin;(p)illusionisti ja torikauppias, toisteisen mate-
riaalin häpeämätön kierrättäjä, joka kieltäytyi laiduntamasta 
yliopiston suoja-aitauksessa, ja Bergmanin sanoin ”peluri”, 
joka pelaa kasinon jokaisessa pöydässä, mutta ei koskaan voit-
topöydässä.”

Timonen on oikeassa. Ekholmin kirja on huippu ja tem-
paisee heti mukaansa värikkäillä ja osuvilla kielikuvillaan. 
Donner antoi kaikkensa julkisuudella ja hänen persoonansa 
arviointi on ollut suomalaiskansallista viihdettä, joka jatkuu 
vielä pitkään hänen kuolemansa jälkeen, osin siksi että hänen 
häpeäkynnyksensä oli Ekholmin mukaan olematon. Siksi 
häneltä revittiin sisukset. Mutta millaiset sisukset? Tietääkö 
kukaan mikä mies hän todella oli tai mitä ajatteli? Millainen 
oli hänen sisäinen äänensä? Ekholm puuttuu heti kirjansa 
aluksi tähän kaikkein tärkeämpään kysymykseen: meillä ei 
ole kunnollista kuvaa siitä, millainen kirjailija, journalisti ja 
intellektuelli hän on ollut:

”Kirjallisuus on talon rakentamista ja vastavirtaan tempo-
mista. Kirjallisuus on syväviestintää, jossa etsitään pään, maan 
ja historian järjestystä. Se elää läsnäolosta. Hänen kymmenet 
kirjansa ja tuhannet artikkelinsa ovat ahkeruuden ja luovuu-
den korskea ja antelias rituaali. Jokainen kirjailija on sanojen, 
tiedon ja tunteiden arkkitehti. Me asuimme heidän rakenta-
massaan talossa.”

On ihan selvää, että kun kirja alkaa näin komeasti melkein 
kuin Thomas Mannin Taikavuoren tunnelmissa kahden epä-
todellisen maailman vielä epätodellisemmassa välimaastossa 
kuin sumuisilla vuorilla jossain todellisuuden mukaelmassa, 
mikä voi olla eufenismi ohuelle yläpilvelle hengittää vaival-
loisesti itseään sisään omasta itsestään kirjallisuuskriitikko 
Harold Bloomin jalanjäljissä. Hän kehotti etsimään ensin 
Shakespearen ja Shakespearen löytävän sen jälkeen sinut. Kirja 
on mitä todennäköisimmin tämän vuoden 2020 Tieto-Fin-
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landian voittaja. Sanon tämän kun olen lukenut kirjaa vasta 
sivulle 17, koska siinä on todentotta suomalaiselle tietokirjalle 
harvinaista imua; se on sekä hyvin kirjoitettu että innostaa 
lukemaan paksun tiiliskiven ahmien, mikä nykyisin on lähes 
poikkeus vastaavissa tapauksissa, eikä tulisi kuuloonkaan Mar-
kus Leikolan puhki selittävien tieteisromaanien (viimeinen 
on ”mukakertomus” Jeesuksesta apinana maanpäällä, joka 
ei kiinnosta enää edes maalaispappilan umpimielistä kirkko-
herraa Kalannissa) tai Donnerin oman järkäleen ja ilmeisesti 
eräänlaiseksi kirjalliseksi testamentiksi tarkoitetun ”Mammu-
tin – jälkeen jääneet tekoset” (Suom. Kari Koski. Otava 2013. 
1086 s.) kohdalla.

Toki Ekholm hypettää hieman kohdettaan mutta se on 
sallittua, sillä onhan hänen mielestään koko Donnerin tuo-
tanto syntynyt poikkeuksellisesta halusta ymmärtää aikansa 
todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Näin on mutta niin on kaik-
kien muidenkin kirjailijoiden laita tai ainakin pitäisi olla. Sitä 
paitsi tiedämme jo sen, ettei Donner ollut kummoinenkaan 
kirjailijana vaan ehkä enemmänkin ajankuvan dokumentoi-
jana oman itsensä ja myrskyisen elämänsä läpi. Mutta kuin 
alleviivaten todistajakseen väitteensä, Ekholm huutaa apuun 
asiasta jotain tietävää Hannah Arendtia joka totesi, että viime 
vuosisatamme ymmärtäminen merkitsee sen painolastin tut-
kimista ja tietoista kestämistä - tavalla, joka ei kiellä sen ole-
massaoloa eikä sorru sen painon alle. Hieman kummalliselta 
ja ongelmalliselta tuntuu Ekholmin väite siitä, että Donner ei 
kenties ollut ”nero sosiaalisuuden ja ystävyyden saralla”, mut-
ta silti hänen kestokykynsä on tuottanut joukon äärettömän 
kiinnostavia kirjoja ja kannanottoja. 

Kyllä Donner oli nero, kun hän sai Ekholmin uskomaan 
tällaista itse sepitettyä soopaa, uskon aluksi ja jatkan eteenpäin 
vain saadakseni epäilylleni lisätodisteita, sillä Donner sai kaik-
ki uskomaan juuri sitä mitä he halusivat hänestä uskoa. Siinä 
Donnerin ongelma ja lahjakkuus samassa paketissa. Mieshän 
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oli läpeensä seurallinen ja oikein huusi, ja nimenomaan pai-
no sanalla ”huusi”, kuuluvasti muita ärsyttääkseen kontakteja 
ympäristönsä kanssa. Yhtä kummastuttava on Ekholmin väi-
te siitä, ettei Donner muka edustanut mitään koulukuntaa. 
Donner edusti ensin itseään ja sitten vasta ihanteitaan, jotka 
olivat ankkuroituneet syvästi valistuksen ja humanismin va-
pauttaviin voimiin olematta silti puhdasverinen opportunisti. 
Donner korvasi näennäisesti työn ja olemassaolon väkevällä 
intohimolla, jonka vertaista suomalaiset älyköt ja media eivät 
ilmeisesti olleet aiemmin nähneet. Ruotsissahan Donner ei 
ollut päätään pidempi muita, vaan yksi monesta erikoisesta 
ja aikaan saavasta älyköstä, asia, joka korvensi Donneria ja sai 
hänet palaamaan takaisin Suomeen, vaikka hän ei sitä kenelle-
kään tunnustanutkaan. Ei kukaan ekstrovertti, varsinkaan jul-
kisuudesta ja omasta erinomaisuudestaan siinä elävä Donner 
sellaista tunnustaisi. Tässä kohden (sivulla 17.) Ekholm eksyy 
joko draaman tajuisen tahallisesti tai sitten Donnerin itsensä 
eksyttämänä metsään; ei asia ole ollut eikä voinut olla ihan 
noin. Sen Ekholminkin myöntää rivien välistä myöhemmissä 
kirjansa luvuissa; intellektuellilla kun ei ole virkaa eikä kuu-
kausipalkkaa, siksi hänen tehtävänsä on Ekholmin mukaan 
Donnerin tavoin tehdä jatkuvaa tilannearviota pysyäkseen 
hengissä. 

Epäilyt Ekholmin sinisilmäisyydestä saavat lisää tuulta sii-
piensä alle, kun hän kertoo kohdatessaan Donnerin vaiston-
neen Donnerin pyrkineen rehellisyyteen ja aitouteen omas-
sa ”totuuden performanssissaan”, koska kertoi Ekholmille 
asioita, jotka eivät olleet hänelle itselleen edullisia. Kaikella 
kunnioituksella Ekholm, niin tekevät juuri ne, jotka halu-
vavat kussa kuulijaa linssiin luoden hänen ja kertojan välille 
tietynlaisesta toisenlaisesta ymmärtämisestä yhteistä ystävyy-
den siltaa, jota pitkin kuljettaa rauhassa ja vaivihkaa valheensa 
julkisuuteen. Tässä tehtävässä ovat erityisen ansioituneita en-
tiset toimittajat, sanomisen, peittelyn, valehtelun ja itsekehun 
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empiiriset mestarit.
Asia, mikä on toimittajamaailmassa tuttu ja varsin kiu-

sallinen ilmiö, varsinkin jos satut olemaan joku valtamedi-
an huipputoimittaja tai joku Lauri Nurmi, jolle Timo Soini 
syöttää ammatikseen hatullista paskaa pelastaakseen kunnian 
rippeet puolirikollisista vehkeilystään kansanvaltaa halveksien 
vain saadakseen olla vielä toiset kaksi vuotta ulkoministerinä 
päästäkseen nuolemaan pari kertaa lisää Trumpin ja paavin 
persettä jossain mitättömissä joukkorukousaamiaiskokouksis-
sa kuudentena takavasemmalta, josta sekä paavi että Trump 
eivät osaa sano muuta kuin että olipa sammakon näköinen 
tuo Pohjolan hullu mitättömyys. Ekholmin kirja on lukemi-
sien arvoinen onnistuessaan tavoittamaan liukasta ankeriaasta 
nimeltään Donner sekä jotain oleellista kirjailijana ja älykkö-
nä että taiteilijana, pohtimalla erityisesti syvälle pureutuen itse 
sekä ilmiöön nimeltä Donner että ihmiseen Donner ilmiön 
takana ikuisuuskysymystä: onko olemassa taiteilijaa ilman 
hänen teoksiaan ja julkisuutta? Tai millainen olisi se Donner, 
joka on riisuttu julkisuuden pönötyksestä, jota porvarillinen 
Donner rakasti mutta kapinallinen Donner inhosi?

Tässä mielessä Ekholmin kirja on eräänlainen paljastus-
kirja sisäisen Donnerin maailmaan, mistä hän ei aina itse-
kään tainnut olla jakautuneena persoona ihan selvillä, mikä 
oli mitä, milloinkin ja miksi. Donner vetosi ihmisen älyyn ja 
vaistoihin. Hän oli Ekholmin mukaan introvertti, joka näyt-
teli ekstroverttiä, ja fyysinen kirjailija, joka meni kylkiluiden 
alle. Ekholm oli syytäkin hurmaantunut vaivaannuttavan si-
vistymättömyyden täyttämässä Suomessa loistavasta Donne-
rista mutta ei varauksetta. Donner oli hyvä keskustelija, jonka 
charmi ei jättänyt ketään kylmäksi. Hänen seurassaan viihtyi 
monella kielellä keskustellen, ja pystyi puhumaan syvällisiä 
tai keskustelemaan todellisista asioista todella harvinaista 
herkkuja missä tahansa seurapiireissä mutta aivan erityisesti 
Suomessa missä todellista sivistystä edustaa vain kapea kärki 
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auranaan professori Timo Airaksinen ja uuden sukupolven 
edustajana tohtorikoulutettava Eero K.V. Suorsa - sillä hän 
tartutti ympäristönsä älyllään ja sivistyksellään. Ekholm tun-
nistaa myös Donnerin suurimman ongelman ja juuri se tekee 
kirjan kiinnostavaksi ja lukemisen arvoisaksi: todellisuuden ja 
haastattelujen itsepintainen manipulointi, sillä Donner kertoi 
tarinansa röyhkeästi kulloisenkin tarpeensa mukaan kuten ha-
lusi. Hän saneli otsikon, ingressin, leipätekstin ja väliotsikot. 
Ekholm syyttääkin tästä ”helposta kusetuksesta” Donneriin 
rakastunutta mediaa. Se oli Donnerin keino lisääntyä ja elää 
kauan vielä sen jälkeen, kun häntä ei enää ole. Hän käytti 
toimittajia patjanaan (ja oli naimisissa yhden sellaisen kanssa 
eli viimeisen vaimonsa, toimittaja Bette Westerlundin kanssa):

”Alfamiehisessä mörinässään Donner alkoi olla jo säälittä-
vä. Hän oli luomansa viina naiset, raskas työ, paskat muusta - 
kultin uhri. Ilta-Sanomiin hänet kuvattiin Humhrey Bogartin 
hahmossa. Sen jälkeen huomattiin, että hän muistuttaa myös 
radikaalia ja sanavalmista Nuuskamuikkusta. Eivät miehet ole 
käyttäytyneet näin enää vuosikymmeniin. He ovat hoitaneet 
perheensä ja työnsä ja oppineet näistä kliseistä. Alfamiehisyys 
on kaiken tuhoavaa, ja olemme saaneet siitä riittävän monta 
todistusta. Kuuntelemme äijäkulttuurin kuolonkorinaa.”

Ekholm on lopultakin samalla sekä puhdasmielinen ku-
vainraastaja että sydämellinen humanisti, joka ymmärtää, 
ettei oleellista ole keskustella Donnerin yksityiselämästä - ne 
kuuluvat vain hänelle itselleen ja hänen läheisilleen. Oleellista 
on puhua Donneria peilaten Donnerista suomalaisen sivis-
tyneistön vähäisestä kansalaisrohkeudesta ja perseennuolija-
mentaliteetista. Siitä syntyy se oikea kuva mikä Donner oli. 
”HOMO PROVOCANS”, joka haastoi itsensä ja kuulijansa 
johdattaen meidät Ekholmin tavoin tutkimaan ihmismielen 
ehtymätöntä arkeologiaa. Ensimmäisessä luvussa ”Oletettu 
Donner” Ekholm päästää ilmat pellolle epäilyistä, että hän 
olisi joku Esa Saarisen tapainen ”pintaraapija”, joka tekee 
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omaa uraansa pönkittääkseen erityisen huonon kirjan Don-
nerista, sillä vaarana Donnerista kirjaa tehdessä on Donner 
itse, joka alistuu toki osaansa olla osana kirjaa tai kuunteli-
ja, mutta ei anna koko sieluaan ilmaiseksi monille yrittäjille 
monista yrityksistä huolimatta. Ekholmin mukaan vain Tuva 
Korsström onnistuu kirjassaan ”Från Lexå till glitterskenen 
(2013) esseessään ”Jörn Donners jag” Donnerista. Ekholm 
kehuu myös Donnerin yhdessä Rafael-poikansa kanssa tehtyä 
kirjaa ”Ennen kuin olet poissa”(2018) avoimen riipaisevak-
si ja rehelliseksi kirjaksi. Donner on Ekholmin mukaan yhä 
liikkuva kohde, jota pitää alati tarkentaa. Rajausta on vain 
melko mahdotonta hänen mielestään tehdä, koska lopputulos 
on likimääräinen, sillä Donner vaihtoi koko ajan mielipidettä, 
paikkaa ja identiteettiä useammin kuin yksikään suomalainen 
eikä hän tehnyt kenenkään elämästä helppoa. Ekholmin teos 
käsittelee Donneria kirjoittajana ja älykkönä ei siis julkkiksena 
tai oman itsensä julkisena parodiana eli vitsinä ala Jukka Puo-
tila. Tavoitteena Ekholmilla on ollut jättää jälkeensä lanka, 
jonka avulla hän luulee pelastuvansa Donnerin lumoukselta ja 
eksymiseltä itse pääpolulta yrittää kuvata Minotaurusta, jonka 
luolaa koristivat karmaisevasti edellisten yrittäjien luut, kuten 
hän itse donnermaisesti asiaa kuvaa kirjassaan:

”Olen tehnyt tämän kirjan Donnerin lukijoille, ihailijoille 
ja oudoksujille. Hän olisi ollut ensimmäinen, joka olisi vetä-
nyt maton altani. Se kuului hänen luonteeseensa. Sen hän teki 
kaikille. Mikään ei häntä tyydyttänyt. Hänelle oli diabolinen 
oireyhtymä, jonka vuoksi kaiken kanssa piti olla ristiriidassa. 
Hän ui misantrooppina sysimustassa virrassa.”

Parasta Ekholmin kirjassa on kirjoittajan itsensä vapaasti 
lentävä älyn ja sivistyksen tuuli ohjaamassa lukijaa vapaille 
hengen ulapoille nauttimaan omasta erinomaisuudestaan 
yhtä paljon kuin Donner, joka teki siitä tavaramerkkinsä, 
teki. Ja se, ettei kirja ole akateemisesti rajoittunut tai liian 
selkeä tutkimus siitä huolimatta, että Ekholm tunnustaa kai-
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ken kirjassa esitettävän perustuvan julkisiin lähteisiin ja hänen 
tekemiinsä haastatteluihin. Ekholm on tehnyt hatunnoston 
arvoisen suurtyön yrittämällä kuvata yhden oman aikamme 
mielenkiintoisista ja ristiriitaisimmista älyköistä yhden kirjan 
kansien väliin, vaikka se on ollut varmasti vaikeaa. Mutta on 
hänellä ollut mukana hyviä apulaisia. Yhden tutunkin hän 
mainitsee nimeltä. Ylen entisen viihdetoimituksen ja arkiston 
päällikön, tohtorin ja oman aikansa 60-luvun yhden älyllisen 
auktoriteetin Pekka Gronowin, entisen pomoni, jota myös 
itse muistelen suurella lämmöllä ja kiitollisuuden tunteella 
kaikesta siitä, mitä sain häneltä aikoinaan oppia ja mitä kaik-
kea hauskaa yhdessä teimme radiossa. 

Ekholmin tapa kirjoittaa ja hahmottaa Donner on mielen-
kiintoinen. Hän kirjoittaa Donnerista menneessä aikamuo-
dossa, kun hän puhuu Donnerista päättyneenä biologisena 
henkilönä ja kadonneena soluvaltiona. Ekholm puhuu Don-
nerista dramaattisessa preesensissä, kun hän puhuu Donne-
rista yhä keskuudessamme vaikuttavana elävänä kirjailijana. 
Ekholm raottaa sen verran meille lukijoille yksityishenkilö 
Donner versus älykkö -kirjailija Donnerin mystistä salaperäi-
syydenverhoa, että kertoo tavanneensa ja halanneensa Don-
neria viikko ennen tämän kuolemaa (nietzscheläisesti niin että 
aave kaiketi muuttui näkymättömäksi päivänvalossa). Ekholm 
tunsi hänen selkärankansa olleen kuin männyn oksa ja tul-
leensa itse työssään päätökseen. Kirjan alkusivuilla on kaksi 
lainausta. Toisessa kerrotaan, etteivät Donnerin tavat olleet 
aina mukavia, mutta mukavat tavat eivät teekään kiinnosta-
via elämänkertoja. Toisessa lainauksessa Donner sanoo, että 
sehän tiedetään, että todellisuudessa hän on kameleontti ja 
luonteeton lurjus. 

Mutta oliko hän sellainen vai vain esitti sitä? Se ei ole oleel-
linen kysymys Ekholmin kirjassa, jossa Donner ymmärretään 
Michel de Montaignen tavoin eräänlaiseksi kiikkulaudaksi, 
jota heiluttaa elämä suuntaan ja toiseen, ei kahlitsevat, typerät 
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ja jonkun muun kuin yksilön itsensä lukkoon lyömät peri-
aatteet - siksi niitä pitää rikkoa, muuttaa ja vaihtaa lennosta 
ihan kuten Donnerkin teki. Mutta Donnerin aika on autta-
mattomasti ohitse, eikä kukaan taida enää kaivata häntä tai 
hänen aikansa muuta kuin hänen aikalaisensa. Enää ei tarvita 
hänenlaisiaan monipuolisia älykköjä markkinoimaan kirjaa. 
Emigranttinobelisti Joseph Brodsky laski aikoinaan 70-luvulla 
maailmassa olleen jo silloin yhtä lukijaa kohden kerta kaik-
kiaan liian monta lukijaa. Mutta toisaalta meillä on silti omat 
jumalamme Donnerin tavoin kreikkalaisen runoilija Konstan-
tin Kavafiksen runoin kuvaamana:

”Se, että olemme rikkoneet heidän patsaansa, että olem-
me häätäneet heidät temppeleistään, ei merkitse, että kaikki 
jumalat ovat kuolleet...”

Jörn Donner kuoli 30.1.2020 kello 14.30. Hänen vaimon-
sa oli kysynyt ”haluatko kuolla?” Donner oli vastannut kyllä 
ja kuollut.
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Rouva Pakastin
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Nyt kannattaa katsoa tarkkaan Ylen Teemalta tuleva nelisosai-
nen dokkarisarja Hilary Clintonista eli ”Rouva Pakastimesta”, 
sillä siinä näkyy hyvin miten Jenkeissä todentuu ikävällä ta-
valla Frankfurtin koulukunnan filosofien Erich Frommin ja 
Theodor W. Adornon arvostelema ihmisten alttius kumartaa 
auktoriteettien edessä niin hyvässä kuin pahassa. Niin ylä- 
kuin alaluokassa. Niin politiikan kentän oikealla kuin vasem-
mallakin laidalla. Jotain tällaista huomaamme ikäväksemme 
katsoessamme Ylen Areenasta neliosaista ”Hillary Rodham 
Clinton - dokumenttisarja Yhdysvaltojen vaikuttajasta ja 
maan politiikasta”, jossa on hyvin vähän sellaista uutta tietoa 
tai näkökulmaa, jota emme olisi nähneet aikaisemmissa Clin-
toneista kertovista dokumenteista, saaneet lukea lehdistä tai 
nähneet entisen Valkoisen talon kirjeenvaihtajan Joe Kleinin 
kirjoittaman avainroomaanin ”Päävärit - Primary Colours” fil-
matisoinnista vuodelta 1998 pääosassa Clintonin pariskuntaa 
näyttelevä John Travolta ja Emma Thompson. 

Clinton luotti liiaksi vanhan maailman sivistyneisiin vaa-
likampanjoihin ja Platonin I-kirjan Thrasymakhoksen, joka 
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on tässä tarinassa Trump, esimerkin toimivan kohdallaan, kun 
hän haukkui Sokratesta naiviksi hölmöksi, kun tämä puolusti 
oikeudenmukaisuutta vahvimman etuun perustuvaa voima-
politiikkaa vastaan. Tämä oli Clintonin ässä hihassa: yrittää 
saada Trump näyttämään itsekkäältä ja ahneelta Thrasymak-
hokselta, sillä tunnetusti taitava ja kaunopuheinen Clinton 
oli vuoden 1960 vaalien Nixonin tavoin kokenut poliitikko, 
jolla oli sekä karismaa että kaunopuheisuutta vaikka muille 
jakaa. Sen varaan Clintonin imagonrakentajat ja puheenkir-
joittajat laskivat koko kampanjansa, mikä osoittautui jälkeen-
päin kampanjan suurimmaksi virhearvioinniksi, joka maksoi 
myös mahdollisesti tämän väärän laskelman varaan laskeneelle 
Clintonille presidenttiyden, Clintonin näyttäytyessä lähinnä 
yli-innokaalta ja ylimieliseltä mummoikäiseltä sosiaalityönte-
kijältä vailla inhimillisiä intohimoja ja tunteita, josta haisi läpi 
vielä se demareille tyypillinen tekopyhyys ja kasinaamaisuus 
joka eniten viranomaisten venkoiluun kyllästyneitä äänestäjiä 
ärsytti, ettei hänellä puheistaan huolimatta ollut selvästikään 
koskaan tuntenut sydämessään aitoa dickensiläistä roihua edes 
pienellä liekillä puhumiensa köyhien ja sorrettujen puoles-
ta puhumattakaan aidosta chaplinismista: katsokaa vaikka 
Chaplinin surkeaa, mutta samalla hellyttävää ja kaikki aseista 
riisuvaa kulkuria, ja miettikää sitä samaa ulkopuolisuuden 
tunnetta, mikä saa lannistetun nousemaan kuralammikostaan 
vielä kerran ylös syvimmänkin epätoivon hetkellä ja kysykää 
miksi ja kuunnelkaa miten kulkuri vastaa teille vuosisadan 
päästä surullisena:

”Koska kaikilta kulkurin epätoivoon samaistuvilta meikä-
läisiltä oli riistetty meidän elämämme tärkein kokemus: olla 
sitä mitä me olisimme halunneet olla - eikä sitä mitä meidän 
piti kaikkien sääntöjen ja tapojen mukaan muiden mieliksi 
yrittää olla: apinoita, jotka tekevät kaiken miellyttääkseen 
muita vain yhdestä banaanista.”

Televisioväittelyissä Clinton näytti yllättävän voimatto-
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malta, väsyneeltä ja vanhalta hikoillessaan yleisön edessä ja 
paljastavien studiolamppujen sokaisemana hermostuneena 
mieshormonia uhkuneen solariumin ruskettaman Trumpin 
rinnalla, joka oli sentään vuoden vanhempi, mutta silti pa-
remmassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Suomessa ame-
rikkalainen tapa kampanjoida ja tuotteistaa poliittinen imago, 
rantautuivat vuonna 1955 kun silloinen pääministeri Urho 
Kekkonen otti kaiken mahdollisen hyödyn irti asemastaan 
kamppaillessaan presidentin paikasta. Risto Uimonen kirjoit-
taa kirjassaan ”Julkisuuspeli”(WSOY 1992) miten Suomessa 
poliittista imagonrakennusta pidettiin pitkään halpamaisena 
populismina, johon kunniallinen poliitikko ei sekaantunut. 
Vasta kun tuli Koivisto, kaikki muuttui:

”Tänään kyky pärjätä mediassa ja hallita tiedostusväline-
julkisuutta luetaan huippupoliitikon välttämättömiin ominai-
suuksiin siinä missä puhe- ja kirjoitustaitokin.”

Kolmiosainen dokkarisarja Hilarysta on kaikille poliitti-
sesta julkisuuspelistä kiinnostuneille tärkeä katseltavaa siitä 
huolimatta, että tässäkin merkitystä haettaessa on kysymys 
ajatusten ja aikomusten tulkinnoista niitä, koska meillä ei ole 
välitöntä pääsyä tekijän ajatuksiin eikä aikeisiin varsinkin, kun 
kyseessä on huippuunsa tuotteistettu poliittinen imago maa-
ilman huipulta, joka on tottunut viidenkymmenen vuoden 
ajan rakentamaan itselleen sopivat ”Potemnikin kulissit” pie-
nintäkin manööveriä varten. Trumpin rohkeus puhua yksin-
kertaisesti suoraa puhetta tavalliselle kansalle antoivat hänestä 
suurelle ja poliitikkoihin kyllästyneelle yleisölle vaikutelman 
uudesta vaihtoehdosta, jota kannatti kokeilla, kun muuten 
tarjolla olisi ollut samaa menoa ja lässytystä kuten menneinä 
aikoina. Siinä mielessä Clinton on vuoden 1960 vaalien tä-
pärä häviäjä -Nixon ja Trump hieman onnella voittanut 2016 
vaalien uudelleenlämmitetty Kennedy. Hilaryn elitististä 
omahyväisyyttä dokkarisarjassa katsoessa tulee mieleen Noam 
Chomskyn varoittavat sanat eliitin ymmärtämättömyydestä 
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ja Yhdysvalloissa akuuttina riehuvasta demokratiavajeesta. 
Yksi tällainen piirre on nyt ajankohtainen poliisin rasistisen 
avoimena rehottama väkivalta ja valtion kyvyttömyys suojella 
kansalaisiaan. Chomsky kehottaa vastalääkkeeksi amerikkalai-
sia katsomaan peiliin ja löytämään maastaan epäonnistuneen 
maan piirteitä. Chomsky kirjoittaa 2000-lun alun ja puoli-
välin tilanteesta, jolloin kaikista uhista huolimatta president-
teinä oli maltin ja tolkun keskitien kulkijoita eikä nykyinen 
arvaamaton ja raivoava riidanlietsoja.

Chomskyn kirja ei ole sen vasemmistolaisuuden takia 
todennäköisesti koskaan kuulunut Hilaryn lukulistaan. Se 
onkin yksi Hilaryn puutteista ja ehkäpä jopa kompastuskivi. 
60-lukulainen radikalismi suli vuosien myötä ja hänestä tuli 
Rouva ulkoministeri”, jonka rajut ja kovat temput ällistyttivät 
joskus jopa haukkoina tunnettuna sotilasjohtajia. Hilary myö-
hästyi presidenttiydestä kaksi Obaman kautta hävittyään tälle 
esivaalit. Siksi hänen todennäköisyytensä onnistua hupenivat 
viime vaaleissa jo lähes 70-vuotiaana sairastelevana vanhuk-
sena. Hän alkoi olla isoäitien, ei enää tyttärien ja äitien, eh-
dokas tai esikuva. Lisäksi äärioikeisto piti huolen, että hänen 
varomattomasti lausumansa vähättely siitä, ettei hän aio jäädä 
miksikään mitättömäksi taustalla keksejä paistavaksi presiden-
tinrouvaksi, väännettiin viha ja herjakampanjaksi häntä vas-
taan niin, että jotkut pitivät sitä ensimmäisenä naulana hänen 
presidentillisten haaveittensa arkkuun Billin noustessa ensim-
mäisen kerran valtaan. Dokumenttisarjassa häiritsevää on sen 
tietynlainen samankaltaisuus Päävärit-elokuvan olettamusten 
ja henkilökuvan kanssa. Ja kuin huomaamatta tai ironisesti 
Päävärit-kirjan kirjoittajaa haastatellaan myös dokkarisarjassa, 
sillä hänen kirjansa esittämä teoria vuoden 1992 presiden-
tinvaalien haittatekijästä, avioliiton ulkopuolisesta suhtees-
ta vaikuttaa taustalla myös itse dokkarisarjassa, kuten myös 
koko Clintonin presidenttikauden ajan aina kohtalokkaaseen 
Monika Lewinsky-episodiin saakka ja pitkälti sen ylikin niin 
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demokraattipuolueessa kuin koko Yhdysvalloissa.
Trumpin pilkkanimellä ”Kiero-Hilary”-kutsuma Yhdysval-

tojen politiikan kautta aikojen vaikuttavin naispoliitikko on 
tunnettu älykkö ja tahtonainen, joka on toiminut 60-luvun 
lopulta lähtien ihmisoikeusliikkeen riveissä edistäen naisten 
tasa-arvoa. Dokkarisarja tarjoaa meille selitykseksi Hilaryn 
ongelmaan uskonnollisen äärioikeiston vihakampanjat. Hi-
lary oli nuorena lakiavustajana valmistelemassa syytekirjelmää 
vuoden 1974 presidentti Nixonin eroon johtaneessa senaatin 
istunnossa. Dokkari ei väitä mutta näyttää miten republikaa-
nien yritys saada presidentti Clinton viralta vedoten Monica 
Lewinsky-tapauksen yhteydessä paljastuneeseen presidentin 
valehteluun. Hilary tiesi kokemuksesta asiaan perin juurin tu-
tustuessaan Nixonin yhteydessä, ettei erikoissyyttäjä Kenneth 
Starrin epäilyt riittäisi Bill Clintonin erottamiseksi. Erityisen 
kova pala republikaaneille oli Hilaryn arvokonservatiivinen 
metodistirepublikaanikoti, missä armeijassa työskennellyttä 
isää saattoi pelotella sillä, että uhkasi mennä naimisiin demo-
kraatin kanssa, kuten Hilary sitten tekikin. Hilaryn ”luok-
kapetoksen” katkeraa jälkimakua repunlikaanipiireissä voi 
verrata hieman aikaisemmin yläluokkaisesta taustasta suo-
raan demaripuolueen johtajistoon loikanneen Olof Palmen 
herättämiin vastaavanlaisiin katkeriin kommentteihin ja läpi 
koko hänen traagisen elämänsä kestäneeseen viha-aaltoon 
Ruotsissa. 

Yhteiskunnat elivät paikoillaan poliittisesti ja taloudel-
lisesti kuin jumissa 50-luvulla sodan jälkeen kutsutussa ns. 
kylmän sodan kurimuksessa, joka mahdollisti lähes fasistisen 
valtiomahdin oikeutuksen vastaan avoimen kansalaisyhteis-
kunnan vaatimukset demokratisoinnista kriisiaikana, jolloin 
uudistukset olivat jumissa samaan aikaan kun sosiaaliset jän-
nitteet eri kansanryhmien välillä kasvoivat ja nuoret radika-
lisoituivat aina väkivaltaisiin mellakoihin asti vaatien poliiti-
koilta muutosta paremmasta. Muutos tapahtui vuoden 1965 
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jälkeen. Vietnam - väittelyn lisäksi 1960 - luvulla siirryttiin 
kansallisen päämäärien politiikasta -joka tähtäsi konsensuk-
seen -kohti politiikkaa, joka ryhmäetujen vastakkainasettelun 
pakosta pyrki hävittämään vanhoja vääryyksiä.  Moderniin 
yhteiskuntaan pesiytynyt syrjintä joutui koko 1970 - luvun 
ajan vähä vähältä tuleen: naiset, vanhukset, vammaiset, lesbot 
ja homot, kaikki nostivat metelin ryhmä toisensa perään. Ne, 
jotka eivät olleet koskaan kyselleet modernin kansallisvaltion 
hyviä ja huonoja puolia, kokivat sen hirvittävänä järkytyksenä. 

Kysymys oli myös tavallaan tulevaisuuden älyllisestä ja 
haastavasta uudelleenlöytämisestä, minkä ajatus oli kypsynyt 
vähittäisen kehitysprosessin tuloksena saavuttaakseen näkyvän 
manifestaationsa Ranskan suurta vallankumousta edeltäneinä 
vuosikymmeninä. Juuri tätä rajuja yhteiskunnallista muutosta 
maailmassa Hilary Clintonin elämä ja ajatukset symbolisoivat. 
Clintonien noustessa valtaan Yhdysvaltojen senaatin sadasta 
senaattorista kaksi oli naisia eikä heillä ollut Capitol-kukku-
lalla vallan pyhimmässä linnakkeessa edes omaa vessaa ennen 
kuin Clintonien vanavedessä senaattoriksi alkoi nousta naisia 
(nykyisin suhdeluku on naisia 26 sadasta senaattorista ja 101 
kongressiedustajaa 435:stä). Suomen kansan historiasta voi-
taisiin nostaa esille paljon samaa demokraattista mielenlaatua 
kapinointina, herravihana ja omapäisyytenä sekä sorrettujen 
väestönryhmien keskinäisenä solidaarisuutena ja kykynä teh-
dä tuloksellista yhteistyötä muuttaakseen asioita mieleisek-
seen, kuin mitä amerikkalaisilla oli ja on edelleenkin varsin-
kin naisasiassa. Ongelma on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä 
ajattelun ja toiminnan väliset jännitteet ja käsitykset ovat yhtä 
todellisia kuin ne asiat, joiden motiiveja ne joko selittävät tai 
yrittävät piilottaa, riippuen siitä kuka kysyy ja miksi. 

Hilaryn epätoivoinen taistelu vallasta on kuin suoraan epä-
onnistumisen oppikirjasta huolimatta siitä, että hän ratsasti 
naisaallonharjalla tukevalla enemmistöllä vielä ennen presi-
dentinvaaleja vastustajaansa, naisia halveksivaan ja avoimesti 
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miehisiä äänestäjiään vilkuillen pilkkaavaan Trumpiin näh-
den. Mistä moinen? Syitä on monia. Huomaamme dokka-
risarjaa katsoessamme että asiat, jotka ovat tiettynä aikana ja 
tietyssä kulttuurissa mahdollisia ja kiistattomia tai itsestään 
selviä, eivät ole sitä jonain toisena aikana ja jossain toisessa 
kulttuurissa, koska asioihin suhtautuminen muuttuu, ja sen 
myötä käsitys siitä, mikä on myös moraalisesti koherenttia, 
kuten pitkän vuosisadan aikana Ranskan Suuresta vallanku-
mouksesta 1789 I maailmansodan päättymiseen 1919 mur-
tuneen vanhan romanttisen maailman ideaalit ja idealismi, 
ja uudelleen ns. lyhyen vuosisadan käänteentekevät vuodet 
1945-1965 sekä ne kahden henkisen navan väliset jännitteet, 
jotka muovasivat silloin vielä muodissa ollutta ehdotonta 
mustavalkoista maailmankuvaa palkitsevasta hyvästä ja syyl-
listävästä pahasta, ja olisi tuskin enää sellaisenaan edes roman-
tisoituna mahdollista nykyaikaisen huolettomalle vapauden 
hengelle. Siksi dokkarisarja Clintonista on mielenkiintoista 
katseltavaa, jos haluaa nähdä millaisten voimien vastavoimana 
hänen edustamansa ajatukset toimivat umpikonservatiivisessa 
yhteiskunnassa.

Tähän väliin suosittelen amerikkalaisesta poliittisesta reto-
riikasta kiinnostuneille luettavaksi sekä Bill Clintonin ”Elä-
mäni”(WSOY 2004) -kirjaa että Richard M. Nixonin kir-
jaa ”Johtajuuden profiileja” (Rastor-julkaisut 1983). Nixon 
kuvailee johtajia, jotka muuttivat maailmaa. Sellaisia poik-
keushenkilöitä kuten Winston Churchill, Charles de Gaulle, 
Douglas MacArthur ja Shigeru Yoshida, Kondrad Adenauer 
ja Nikita Hurtsev sekä Tshou En-Lai. Kirja kuvaa osuvasti 
poikkeustilanteiden vaatimia poikkeushenkilöitä, joka Hilary 
olisi ollut, jos olisi malttanut omalta itsekkyydeltään ja so-
keudeltaan huonoja ominaisuuksiaan vastaan voittaa vaalit. 
Kulttuuriklubi julkaisi vuonna 2018 toimittamani Helsin-
gin Sanomien entisen kriitikon, filosofian tohtori ja esseisti 
Jan Blomstedtin kirjan ”Tilaa mielikuvitukselle”, jossa hän 
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kirjoitti amerikkalaisen ulkopolitiikan todellisesta grand 
old-manista Henry Kissingeristä osuvasti psykoprofiilin, joka 
ei sovi valitettavasti muihin amerikkalaispoliitikkoihin, kuten 
Hilaryyn:

”Henry Kissinger on aina uskonut voimatasapainoon. 
Mitä se on? Yhtäältä puuttumattomuutta toisten valtioiden 
asioihin (paitsi kun on ihan pakko!), huomaavaisuutta, jopa 
veljeyttä (silloin kun luodaan valtioliittoutumia). Toisaalta se 
on, turha kieltää, myös julmaa toimintaa. Vaikka se oli al-
kuaan eurooppalainen keksintö (vrt. Westfalenin rauha), EU 
ei Henryn mielestä ole sitä täysin sisäistänyt. Pikemminkin 
EU nojaa jaloihin periaatteisiin, jotka eivät ole kuin suun-
soittoa. Tuo sattui ja oli vähän tottakin. Henry K. arvioi, että 
joskus jäämme ehkä Aasian heiluvaksi hännäksi. Onneksi se 
on vain yksi vaihtoehto monesta. Kiina on Henry K:lle rakas 
aihe. Kun Henry K. tekee tiliä kiinalaisesta filosofiasta, on 
kuin hän puhuisi omastaan. Tämähän on historian tajua ja 
pitkäjänteistä strategiaa à la Henry K. Eläkeläisenä hänestä 
on tullut viisas kiinalainen. Amerikkalaista individualismia 
hänessä yhä on usko Suuriin Valtiomiehiin. Suuri Valtiomies 
”kulkee yksinäisiä polkujaan”. Nyt pitää hieroa silmiään. 
Onko varmaa, ettei Henry K. puhu itsestään valtiollisten te-
kojensa jälkeen?” 

Itsestään puhuu ja itseään ajattelee koko ajan myös Hilary. 
Vähemmälle huomiolle on jäänyt Hilaryn ja Eleanor Roose-
veltin olemusten joko tahaton tai tahallinen samankaltaisuus. 
Presidentin näkyvänä ja vaikutusvaltaisena vaimona Hilary 
nojasi uudenlaisen presidentin vaimon roolin luoneeseen 
Eleanoorin, joka osasi älykkyyttään ja sopeutumiskykyään 
järjestää hyväksyttävän rationaalisesti suhteensa sekä presi-
denttiin että ympäröivään maailmaan. Eleanorin ja Franklin 
Delanon avioliitto ei koskaan perustunut suureen tunteen 
paloon, erotiikkaan vaan enemmänkin serkusten välille jär-
jestettyyn järkiavioliittoon, jossa Franklinilla oli ulkopuolisia 
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rakastajia ja sukupuolisesti frigidi Eleanoora tunsi enemmän 
vetoa naisiin kuin miehiin. Siitä huomatta avioliitto saatiin 
ulkopuolisten silmin propagandan avulla näyttämään esimer-
killiseltä valkoisen Amerikan selkärankana toimivan keskiluo-
kan silmissä vaaleista vaaleihin. Eleanoora antaa rivien välistä 
ymmärtää vaikeina aikoina unohtuneen tärkeän periaatteen 
yksilönä olemisen oikeudesta saman nimisenä lukuna kirjas-
saan ”Elämä opettaa”(Otava 1964). Kyse on myös tunnus-
tuksesta saada elää ja olla erilainen kuin mitä julkinen minä 
on ja edellyttää. Kirjassaan hän pelkää meidän menettävän 
yksilöllisyytemme. 

Samasta asiasta puhuu Hilary Clinton kirjassaan ”Tah-
tonainen”(Otava 2003) kirjan luvussa ”Täällä ei puhu yksi-
näisyys”. Hilary on tahtonainen, joka uskaltaa ja haluaa olla 
erilainen niin kuin maailmakin on. Sen hän todistaa sekä 
kirjassa että dokkarisarjassa muistelemalla vuoden 1995 kak-
sitoista päivää kestänyttä Etelä-Aasian matkaa, jonka jälkeen 
hän kohosi maailman naisasialiikkeen näkyvimmäksi puoles-
tapuhujaksi ja lähes puolijumalaksi, joka alkoi silloin uskoa 
itsensä sopivan edessä häämöttävään Yhdysvaltojen ensim-
mäiseksi naispresidentiksi. Periaatteessa Hilary onkin paljon 
hyvää aikaan saanut ”hyvä jätkä”, jonka edustamat mielipide 
ihmisten tasavertaisuudesta ja tasa-arvosta voisi olla kenen 
hyvänsä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannattajan 
olematta silti minkään äärilinjan kannattaja. Mutta jokin mät-
tää hänessä ja pahasti, kun katsoo dokkarisarjassa itse Hilarya 
rehvastelemassa kameran edessä kuin synnintunnusta tekevä 
tekopyhä ja vilpilliset aikeensa sekä itseltään että jumalaltaan 
kätkevä metodisti sunnuntaisin kotikirkossaan vaalit hävit-
tyään hänestä tekevälle toimittajaryhmälle, jotka ihmettelevät 
Hilaryn rentoa olemusta verratessaan sitä siihen jännittynee-
seen hermokimppuun ja vahanaamaiseen puupökkelöön, 
joka hänestä oli vuosien saatossa medioissa tullut yrittäessään 
luikerrella toimittajien hirttosilmukoiksi hänelle virittämistä 
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ansoista huonolla menestyksellä. 
Toimittajilta jäi dokkarisarjassa huomaamatta Hilaryn esit-

tämä itseriittoinen kovis - eräänlainen politiikan Diogenes, 
joka inhoten kutsui mielistelyä hunajaiseksi hirttämiseksi, ja 
joka hammasta purren periaatteidensa vuoksi oli valmis toimi-
maan oman päänsä mukaan turhan tiedon mestareita eli to-
tuuden väärentäjiä vastaan siitä huolimatta, että tiesi lyövänsä 
päätään seinään. Toinen ikävä piirre Hilaryn luonteessa näyt-
tää olevan ylimielisyyden ja kovuuden lisäksi hyvän huumo-
rintajun puute ja amerikkalaiseksi poliitikoksikin liian kova 
vahingonilo vihollistensa epäonnistumisista ja epäonnisuu-
desta. Sen huomaa siitä, miten dokkarisarjassa Hilary kohteli 
Vermontin sosialistisenaattori Bernie Sandersia, joka käy vas-
taiskuun ja upottaa pyhimyskuvaa itsestään julkisuuteen le-
vittäneen Hilaryn, joka on sitten 60-luvun lopun ja 70-luvun 
alun unohtanut mitä Noam Chomsky tarkoitti puhuessaan 
siitä, etteivät kansalaiset tue hallituksen tekoja yleisesti - mikä 
ei ollut hänen mielestään mitenkään yllättävää. Noamsky pu-
hui syvästä juovasta yleisen mielipiteen ja julkisuuspolitiikan 
välillä. Hänestä koko amerikkalainen järjestelmä oli jo vuonna 
2007 todellisissa vaikeuksissa menossa väärään suuntaan, joka 
enteili loppua sen historiassa vaikuttaneille tasa-arvon, vapau-
den ja merkityksellisen demokratian arvoille.

Hilary Clintonin viime presidentinvaalien täpärä häviö 
öykkärimäiselle painajaiselle nimeltään Trump vahvisti lisää 
vuonna 1934 Suuren laman aikaan Kalifornian kuvernööri-
vaaleissa sosialistien ehdokas Upton Sinclairia vastaan aloite-
tusta loanheittokampanjasta alkanutta ja tähän päivään saakka 
kestäneestä lähes rikollisesta yleisen mielipiteen manipuloi-
mista suurella rahalla ja valheilla (Sinclair oli vaalien ehdoton 
ennakkosuosikki, muta hänet tiputettiin taitavalla ja ammat-
timaisesti masinoidulla mustamaalaamiskampanjalla alas pil-
vilinnoistaan, joista hän kertoo kirjassaan ”Candidate For Go-
vernor And Wow I Got Licked (1935 ei suomennettu), jonka 
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hoitivat kulissien takana medioiden ja poliitikkojen yhdessä 
muodostama uskonnollisen äärioikeiston ja republikaanien 
”likaisten temppujen osasto”, jossa hyvistä tavoista tai ylipää-
tään mistään hyvästä saati sitten laista, välitetty tippaakaan, 
tuli näiden vaalien jälkeen näkymätön hyljeksitty ja vihattu, 
mutta samalla myös presidentiksi mielivälle tuiki tarpeelli-
nen osa amerikkalaista korruptoitunutta vaalijärjestelmää, 
sillä kukaan vakavasti otettava poliitikko ei halua lähteä enää 
mukaan vastaavaan tappokisaan menettämään minuutensa ja 
tulevaisuutensa. Vähän samasta asiasta Suomen mittakaavassa 
kirjoittavat kirjassaan ”Kuka hullu haluaa poliitikoksi?” (Teos 
2015) toimittajat Ville Blåfieldt ja Reetta Räty. 

Yhdysvalloissa syyttävän sormen voi nostaa maassa aktii-
visesti vihapuhetta yhä ylläpitävää uskonnollista äärioikeistoa 
vastaan, jota edusti mm. homovastainen, ja homoja jo lapsesta 
saakka kiusannut entinen presidenttiehdokas Mitt Romney, 
vain sen takia että muut vähemmistöt pysyisivät opetukseksi 
ja ojennukseksi myös pelokkaina ja nöyrinä. Tällainen hei-
kompien kiusaamisideologia elää heterojulmurien sisällä sa-
lakavalasti uinuen, mistä se on aina tietyn kyllästymispisteen 
jälkeen helppo herättää eloon milloin minkäkin vihapuheen 
siivittämänä, sillä se saa voimansa heidän persoonissaan voi-
makkaasti kuuluvista pimeistä puolistaan, ja elää kollektiivi-
sena jätteenä ihmiskunnan tiedostamattomalla tasolla paljon 
sitkeämmin kuin hyvään pyrkivä idealismi, sillä se antaa eri-
laisille ihmisille kanavan purkaa katkeruuttaan ja vihaansa, 
ilman että he sitä itse edes ymmärtävät tai osaisivat eritellä 
älyllisesti, tai että kukaan puuttuisi siihen, sillä maailma pe-
rustuu väkivaltaisille alistumissuhteille, missä vahvempi aina 
loppupelissä nöyryyttää heikompaansa alistamalla heidät 
omien sääntöjensä ja totuuksiensa alle kitumaan ja kärsimään. 
Tuntuu kuin vapauden maan itseään markkinoiva Yhdysvallat 
kulkisi jäljessä pitkän matkaa eri vuosisadalla siitä vapauden 
haaveesta, mistä Marx kirjoitti Hegelin oikeusfilosofian kri-
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tiikin johdannossaan:
”Saksan ainoa käytännöllisesti mahdollinen vapautuminen 

on vapautumista sen teorian kannasta, joka selittää ihmisen 
korkeimmaksi olennoksi ihmiselle. Saksassa on keskiajasta 
vapautuminen mahdollista vain vapautumalla samalla kes-
kiajan osittaisista voittamisista. Saksassa ei mitään orjuuden 
lajia voida hävittää, ellei hävitetä kaikkia orjuuden lajeja. Pe-
rusteellinen Saksa ei voi tehdä vallankumousta, ellei aloita sitä 
perustan kumoamisesta. Saksalaisen emansipaatio on ihmisen 
emansipaatiota. Tämän emansipaation pää on filosofia, sen 
sydän on proletariaatti. Filosofia ei voi toteutua ilman prole-
tariaatin kumoamista, proletariaatti ei voi kumota itseään 
ilman filosofian toteutumista. Kun kaikki sisäiset edellytyk-
set on täytetty, kuuluttaa gallialaisen kukon kieunta Saksan 
ylösnousemuksen päivää.”
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Sivistyneen elämän 
groteski parodia

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Ainahan arvot ovat kriisissä, se kuuluu niiden luonteeseen, 
mutta ei Suomessa silti mitään arvotyhjiötä ole nyt eikä ole 
koskaan ollutkaan. Koko ajatus on idioottimainen, siis ”arvo-
tyhjiö”. Arvoja on aivan riittävästi, jopa liikaa, ihmiset ottavat 
arvot vakavasti ja vaativat toisiltaan - joskus jopa itseltäänkin 
- niiden mukaista elämää. Siitä se kriisi syntyykin, kun ale-
taan riitelemään siitä, kenen arvot ja mitkä arvot ovat oikei-
ta, siis niitä, joiden mukaan pitäisi elää. Sarjan ensimmäinen 
osa ”Jäähyväiset uskonnolle” on komedia, niin hassunkurisia 
ovat uskonasiat ja -opit, lähinnä lapsille ja lapsenmielisille 
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tarkoitettuja, kuten Jeesus itse ihan selvästi sanoo: antakaa 
lasten tulla tyköni, kun ”lapset” on metafora ja viittaa kaikkiin 
ihmisiin, jotka usko tekee taas lapsiksi. Paavali, tuo rooma-
lainen virkamies ja kirjuri, pilasi hyvät juhlat muka vakavasti 
otettavilla organisaatiokaavioillaan. Toinen osa, ”Hyvinvoin-
tivaltion hylkäämät” on tragedia, niin kamalaa on ikäihmisten 
kohtelu Suomessa. Ketkä koronavirukseen ovatkaan kuolleet, 
ketkä eniten kärsineet? Ei nuori vanhaa ymmärrä. Pohdin 
myös vanhuuden ja vanhenemisen luonnetta, joka on tietysti 
toinen surullinen aihe. Kun elämän horisonttina on oma kuo-
lema ja kehyksenä sairaanhoito, vitsit ovat vähissä. 

Tämä seksikirja on sarjan kolmas ja viimeinen osa, ja pa-
rodia eli ”ivamukaelma”. Miksi juuri parodia? ”Tieteen termi-
pankki” (kirjallisuudentutkimus) määrittelee parodiaa näin: 
”kirjoitus, taideteos tai kirjallisuudenlaji saatetaan naurunalai-
seksi jäljittelemällä sen tyyliä, kieltä, esitystapaa, rakennetta 
tai sisältöä [...] Selite: Usein parodinen vaikutelma luodaan lii-
oittelemalla kohteena olevan tekstin joitakin piirteitä.” Sitten 
sanotaan, että parodia vaatii lukijan kompetenssia eli tietoa, 
kykyä ja alan osaamista. Ei sellaista termiä kuin ”parodia” pys-
ty määrittelemään, yhtä vähän kuin ivaa, ironiaa, sarkasmia 
ja kyynisyyttä - tai normaalia seksiä. Kielen tehokeinot ovat 
kielen salaisuuksia, joka tekee niistä entistä tehokkaampia ja 
kiehtovampia. 

Joka tapauksessa, tämä kirjan on viritetty parodiaksi. Mitä 
se oikeastaan parodioi? Parodialla on aina kohteensa, siis se 
mitä parodioidaan. Ammattien puheita seksistä olisi helppo 
parodioida, pappien erityisesti ja miksi ei lääkäreidenkin. 
Seksiterapeuteista en tiedä. Äiti neuvoo tytärtä ja isä poikaa, 
helppoja vitsailun kohteita molemmat. Ken lukee, se näkee. 
Hannu Salamaa parodioidakseni: Siinä näkijä, missä lukija. 
Kuten yllä sanottiin, parodia vaatii lukijalta kompetenssia. 
Tämä kirja esittää erään parodian arkielämän siveysnormeis-
ta ja säädyllisyyden vaatimuksista, tai eräästä etiikasta ja sen 
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normien rikkomisen hurmiosta.
Kaikki tämä perustuu sille ajatukselle, että seksi itse on 

oikean, kunnollisen, siveän ja tavallisen elämän parodia, iva-
mukaelma, jonka tyylilaji on groteski. Mitä on groteskius? Ei 
sitä kukaan osaa määritellä, vaikka ”Suomisanakirja.fi” luon-
nehtii seuraavasti: ”luonnottomasti liioiteltu, suhdaton, irvo-
kas, eriskummallinen” - oikeastaan vain ”irvokas” kannattaa 
muistaa. Hirressä roikkuva ihminen on groteski näky. Röy-
helöihin pikkutytöksi puettu vanha ja lihava seksityöntekijä 
on groteski ilmestys. Drag Show on joskus aika groteskia. Ja 
sitähän seksi juuri on. Kaksi ihmistä toistensa kimpussa luon-
nottomasti liioitellen tunteitaan ja halujaan, ilman mitään 
suhteellisuuden tajua, irvokkaasti ahmimassa ja raastamas-
sa toistaan, mitä erikummallisimmissa asennoissa ja asuissa 
huutelemassa toisilleen jotakin rakkaudesta ja hekumasta, jos 
yleensä pystyvät vielä jotakin verbalisoimaan. Ähkiminen, kil-
juminen ja erilaiset murinat ja kähinät ovat kielen groteskia, ja 
samalla parodia kielestä järkevän kommunikaation välineenä. 
Tai sitten toinen ähkii ja riemuitsee päällä ja toinen odottaa, 
että lopettaisi jo pian, parasta teeskennellä orkkuja - irvokasta 
sekin on. Tai sitten paavinuskoinen pari tekemässä lasta tietoi-
sena siitä, että kaikki seksi on syntiä; siksi siitä ei saa nauttia, 
mutta lapsi on silti saatava alulle. Heillä on ongelma: lapsen-
teko on velvollisuus mutta himo ja kiellettyjä, miten yhdyntä 
onnistuu? Kai sitä vähän saa haluta? Ammattilaiset panevat 
pornorainassa, ei sitä vakavasti voi ottaa sitäkään.

Näky ei ole kaunis, mutta se ei ole minun vikani. Seksi on 
joka tapauksessa arkielämän ja sen normiston groteski parodia. 
Ihmisen on kuitenkin aivan pakko panna. Aikoinaan kauan 
sitten ei ollut arkielämää, oli vain elämää. Alkeellinen ihminen 
söi, nai ja tappeli sen kun ehti, ihan apinoiden tapaan, mutta 
se aika on ollutta ja mennyttä. Nyt me elämme sivistynyttä 
arkielämää, jolloin seksi on arkielämän groteski parodia, sen 
käänteiskuva ja eräässä oudossa mielessä myös totuus. Elämä 
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kuitenkin alkaa seksistä, sitten se, siis elämä, piilottaa alku-
peränsä ja teeskelee olevansa jotakin aivan muuta. Ihminen 
keksii hyveet ja etiikan piilottaakseen groteskin, mutta mitä 
siitä seuraa, siitä kerron tässä kirjassa. Apina meissä pysyy 
kontrollissa - paitsi seksin tiimellyksessä. Kiima riisuu vaatteet 
ja himo sivistyksen kahleet. Ei ihme, että seksin kontrolli on 
kontrollinen ensimmäinen laji, väkivallan kontrolli toinen ja 
muut hillitsimet sitten kaukana perässä.  Seksi on sivistyneen 
elämän groteski parodia, mutta samalla seksistä tulee oman 
itsensä hillitön parodia, jota myös perverssiksi sanotaan. Seksi 
on siis parodia, joka kääntyy itseään koskevaksi parodiaksi. 
Seksi ikään kuin pilaa arjen ja sitten itsensä, kun hyvä kiima 
menee pilalla perverssissä. Seksi ei pysy kuosissa vaan ylittää 
koko ajan omat rajansa ja siten muuttuu oman itsensä paro-
diaksi. Ihmeiden aika ei ole, kun sänkyyn mennään - jokainen 
panee parastaan. Tämä on tämän kirjan keskeinen filosofinen 
teema ja sanoma, joten selostan ideaa tässä ihan aluksi.

Erityisen kummallinen luulo, joka on sisään rakennettu 
kristilliseen keskiluokkaiseen kulttuurimme, on ajatus juuri 
oikeanlaisesta seksistä, siis seksistä korjattuna ja kontrolloitu-
na. Ajatellaan, että seksi on luonnostaan kaamea ja groteskia 
puuhaa (totta), johon kuitenkin aika monilla on taipumus 
(totta) ja jonka vietinomaisuutta on mahdotonta torjua (tot-
ta). Lisäksi lapsentekokin on tarpeellista ja perheen perusta-
minen mukavaa (ehkä totta). Pelastuksena tästä kauhistuksen 
alhosta on kuitenkin ajatus siitä, että seksi hoidetaan, sillä 
ainoalla ja oikealla tavalla, luonnollisesti eikä luonnottomasti 
(väärin). Tässä kirkonmiehet ovat pettäneet meitä oikein kun-
nolla uskottelemalla, että kristittyjen seksi ja sen normit ovat 
ainoita oikeita. Katolinen selibaattipiispa on tuskin mikään 
asiantuntija, vai onko? Ehkä homoseksissä, mutta entä naisen 
kanssa? Paras olisi kysyä naispuolisilta seksin ammattilaisilta, 
kuten Markiisi de Saden irstailijat tekevät kirjassa Sodoman 
120 päivää. 



265

Pyhien miesten suosittelema seksi ei riitä nautinnoksi nau-
tiskelijalle, siinä koko ongelma. Harha se on normaaliudenkin 
harha, koska kaikilla kulttuureilla on ollut oma tapansa hoitaa 
seksi ja samalla myös seksin kontrolli. Ei ihminen mikään 
apina ole, toisin sanoen, ihminen keksii ja kuvittelee kaikkea 
kummallista. Ei aina nytkytä samalla tavalla. Kristityt ovat 
keksineet itselleen muka oikean seksin. Muslimeilla on sitten 
oma käsityksensä, johon en puutu tässä enkä koskaan muu-
tenkaan. Vielä vaikeampaa muslimeilla lienee seksi kanssa 
kuin kristityillä ja juutalaisille, joka on tietysti harmi. Maal-
listuneen ihmisen seksielämä on vapautunut monista perin-
teisistä kahleistaan, joka on hyvä asia. Taudit ovat hallinnassa, 
ehkäisy helppoa ja luotettavaa ja abortti saatavilla heti, kun 
homma menee vaikeaksi. Nyt siis rohkeasti vaan toisemme 
kimppuun yhteiselle matkalle koti suloisen hurmion hetkiä. 
Avioliittoihin vielä usein liitetty uskollisuuden vaatimus kan-
nattaa kuitenkin ottaa aina huomioon, ettei tule itku pitkästä 
ilosta. Ja narujen hölläämisen ajatuksesta kannattaa aina ensin 
puhua puolison kanssa, vaikka tuloksia en osaa luvata. Avoin 
avioliitto sopinee joillekin, mutta harvemmille kuitenkin.

Seksi on aina ajankohtainen aihe Ennen siksi, että seksiä 
valvottiin niin tarkasti ja seksirikollisia nähtiin ja jahdattiin 
kovasti ja kaikkialla. Nykyään siksi, että seksi on vapautu-
massa pakkopaidasta ja etsii itselleen uusia vapauksia ja il-
menemismuotoja. Olen yrittänyt kuvata seksin kenttää ko-
konaisuudessaan, siten kuin sen nykyään ymmärrän. En ole 
kiinnostunut tilastoista. Osmo Kontulalta voi aina kysyä, jos 
kaipaa faktoja, sellaisia kuin montako yhdyntää kuukaudessa 
keskimäärin on normaalilla avioparilla, joka on ollut vuoden 
naimisissa ja miten tämä luku vertautuu normaaleihin aviopa-
reihin, jotka ovat olleen naimisissa kymmenen vuotta. Ihmiset 
kuitenkin valehtelevat, kunhan vain kysytään. Esimerkiksi, 
kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yleensä miehillä 
on panokumppaneita puolet enemmän kuin naisilla - miten 
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se muka olisi mahdollista, jos kysymys koskee heteroseksiä? 
Kiinnostava tilastotieto, joka kertoo jostakin aivan muusta 
kuin todellisesta seksuaalisesta aktivisuudesta. Moniko nainen 
saa orgasmin ja kuinka usein? Montako kertaa seksiä tietyn 
ikäisillä miehillä ja naisilla on vuoden aika. Mikä prosentti 
aikuisista on hetero-, homo tai biseksuaaleja? Kysymyksiä riit-
tää, mutta miten on vastausten tulkinnan laita?

Petri Sipilän väitöskirja ”Sukupolitettu ihminen” (1998) 
on fantastisen hyvä ja hieno kirja, tietysti useimmiten huonos-
ti luettu, väärin ymmärretty ja turhaan unohdettu. Useimmat 
filosofiset kirjat seksistä ovat todella tylsiä, eivätkä sano asiasta 
juuri mitään. En suosittele. Itse kirjoitin kirjan rakkaudesta, 
Rakkauden vangit (2001). Siinä oli alaotsikkona ”Filosofisia 
tunnustuksia”, vaikka en minä siinä mitään tunnusta, niin 
kuin en tunnusta tässäkään kirjassa. Tuo kirja koski rakkautta, 
eikä siinä puhuttu seksistä; tämä kirja puhuu seksistä, vaikka 
ei rakkaudesta. Rakkaus ja seksi ovat kaksi aivan eri asiaa, 
kuten todistelen tuonnempana. Rakkauden vangit on oikeasti 
filosofinen kirja ja se myi hyvin, kunnes huomattiin, että se on 
oikeaa filosofiaa. Harald Olausen on toiminut uuden kirjasar-
jani takapiruna, ja tässä seksikirjassa hänen alan tuntemuksen-
sa on hyödyttänyt minua kovasti. Hän tuntee homomaailman 
juurta jaksain, minä taas kovin heikosti. Harald on ollut myös 
korvaamaton apu käytännön asioita hoitamassa. Siitä kiitok-
seni hänelle. Tommi Paalanen teki minulle väitöskirjansa Va-
paus ja seksuaalisuus: Tutkielmia liberaalista etiikasta (2015). 
Hyödyin siitä itsekin uutta oppien.

Olen kirjoittanut seksistä filosofis-tieteellisesti. Markii-
si de Saden filosofia (1995) täytyy tietysti mainita. Sen on 
englannin kielestä kääntänyt Manu J. Vuorio, rauha hänen 
muistolleen. Käännös on loistava. Harald Olausen on julkais-
sut uuden, hieman muokatun Kulttuuriklubin kustantaman 
laitoksen, jossa on myös uusi jälkipuheeni ja Haraldin laaja 
johdantoessee, otsikolla ”Markiisi de Sade tänään (2019). 
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Englanniksi on saatavissa Varieties of Desire (Brill, 2019), 
jossa puhutaan sadomasokismista ja perversioista. Tämä teos 
on open access, eli se on ladattavissa ilmaiseksi kustantajan 
kotisivuilta. Kirjaani ”Halun vallassa - onnellisuutta etsimäs-
sä” (2015) en ottanut mukaan seksihaluja, mutta haluista 
yleensä tuo kirja kertoo aika paljon. Gerald Dohertyn kanssa 
Rymättylän yössä pohdimme kauan sitten seksin ja pornon 
arvoituksia, ja molemmat myös kirjoitimme aiheesta niin sa-
nottuja tutkielmia tavoitellen akateemista yleisöä. Tärkein asia 
viimeiseksi: tässä kirjassa ei ole mitään viitteitä oman elämääni 
tapahtumiin ja kokemuksiin. Jos tämä kirja sisältää tarinaa, 
sillä ei ole mitään yhteyttä eläviin tai jo kuolleisiin. Sepite 
on sepitettä, ja sen lisäksi tässä kirjassa on faktoja, filosofiaa, 
johtopäätöksiä ja seksiä koskevia teoretisointeja, joten sitä voi 
lukea tietokirjana. Kirjani yksinomainen tarkoitus on avartaa 
näköaloja ja näkymiä sekä edistää pyrkimystä vapaampaan, 
hauskempaan ja tyydyttävämpään seksiin, siis verrattuna sii-
hen mitä ennen on ollut ja mitä on joskus pidetty normaalina, 
luonnollisena ja sallittavana. 

Olennainen kysymys tietysti kuuluu, kuinka harjoittaa 
seksiä, eikä kuinka kirjoittaa seksistä. Kirjoittaminen saattaa 
tietysti olla eroottinen kokemus sinänsä, samoin kuin luke-
minen, mutta yritän olla kiihottamatta itseäni tai lukijaani 
tämän kirjan tekstin parissa. ”Harjoittaa seksiä” on kummal-
linen kiertoilmaus, huonoa suomea ja kömpelöä puhetta. 
”Harjoitella seksiä” on paljon hauskempi ajatus, koska se vie 
ihmisen omaan lapsuuteen ja ensikokemuksiin, siihen aikaan, 
kun vielä piti treenata ja opiskella asiaa. Kun kävimme poiki-
na julkisessa vessassa, tyypillinen tokaisu oli ”Taidanpa käydä 
kättelemässä tulevan vaimon parasta ystävää”. Eikö olekin hel-
lyttävä tarina? Oliko nuorilla naisilla jotakin vastaavaa mieles-
sä puheenpartena, sitä en tiedä - rohkenen epäillä. 

Mutta piti puhumani siitä, kuinka kirjoittaa seksistä. On-
gelma on todella vaikea ja olen valvonut yökaudet painiskellen 
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tuon kysymyksen kanssa. Mitkä ovat vaihtoehdot? Ne liene-
vät tieteellinen, kiertelevä, siveä ja rahvaanomainen. Mitä 
tarkoittaa tieteellinen? Se voi tarkoittaa lääketieteellinen tai 
vaikkapa folkloristinen. Kuulin kerran Tampereella lääkärien 
järjestämässä tilaisuudessa, missä itse pidin esitelmän poik-
keavuuksien filosofiasta, folkloristiikan professori Satu Apo 
esitelmän kansanonmaisista seksiuskomuksista ja -tavoista. En 
enää muista, mikä aihe tarkasti ottaen oli, mutta mitä siitä. 
Sen muistan, että professori puhui kansan tavoista kansan kie-
lellä, siis ”ruma sana sanotaan niin kuin se on”, siteeratakseni 
Simo Salmisen ”Pornolaulua”, tai katukielellä, puhui vxxxs-
ta kuin leivästä. Muistan myös ihailleeni professorin viileää 
esiintymistä. Hän puhua jälkeeni ja totesin jääneeni selkeästi 
toiseksi puheiden rivoudessa, varmasti muutenkin. 

Kun kirjoittaa xxx, kirjoittaja ikään kuin piilottaa ruman 
sanan, joten lukijan on ihan itse rakennettava tuo sana, tai 
sitten sivuutettava se kokonaan. Näyttäisi siltä, että tarkoi-
tuksena on välttää ruman sanan esittäminen tekstissä, joka 
on tietysti hyvän maun mukaista. Rumaa sanaa ei pidä sanoa 
tai kirjoittaa, mutta jos sana on välttämätön, näin sen saa kät-
kettyä vihjeen taakse. Tämä on kuitenkin pinnallinen selitys 
ja vain osittaisin tosi. Parempi selitys on sellainen, että vastuu 
kätketyn ruman sanan lausumisesta jää lukijalle. Edellisessä 
esimerkissä on selvää, mikä tuo sana on, mutta silti sanan 
rakentaminen osaksi luettua tekstiä on lukijan vastuulla. Kir-
joittaja ei moista rivoutta ole tekstiin pannut, onpahan vain 
laittanut vihjeen siitä, mikä sana on kyseessä. Lukija saa syyt-
tää vain itseään, jos poimii tekstistä tuon vihjeen, rakentaa 
sanan ja lukee sen niin kuin sana yleensä luetaan. Seksiin viit-
taavat sanat, elleivät ne ole lääketieteellisiä termejä, mielletään 
yleensä ”rumiksi” sanoiksi tai jopa rivouksiksi. Moisia sanoja 
ei saisi käyttää tai edes mainita. Ero käytön ja maininnan vä-
lillä helppo tehdä. Vertaa virkkeitä ”Poika hässi tyttöään” ja 
”Miksi käytät sanaa ’hässiä’ kuvaamaan tilannetta, jossa ol-
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laan sukupuoliyhteydessä?” Edellisessä virkkeellä sana ”hässiä” 
viittaa sukupuoliyhteyteen; jälkimmäisessä sana mainitaan ja 
siitä puhutaan. Usein ajatellaan, että ruman sanan käyttö 
on paheksuttavaa, vaikka maininta ei ole. Miksi käyttö olisi 
paheksuttavaa? Käyttö ikään kuin manaa esiin ruman asian, 
jonka esiintymistä kukaan ei toivo tai halua. 

Kun puhuu saastasta, saasta tulee esiin ja on ikään kuin 
paikalla nähtävissä ja koettavissa. Mutta kun ruma sana vain 
mainitaan, kysymys itse asiasta ei lainkaan herää. Virke on siis 
harmiton ja viaton. Tämä ei tietenkään ole ihan pätevä selitys, 
koska myös maininta tuo pahan asian mieleen. Sana ei silloin 
viittaa pahaan asiaan, mutta sanan ja pahan asian välille muo-
dostuu ikoninen suhde. Näin pahan sanan mukanaan tuoma 
paha asia on edelleen läsnä. Kun sanon ”vittu”, mainitsen vi-
tun, ja se riittää - ikoninen käyttö ja asiayhteys on rivo, vaikka 
en olekaan suoraan puhunut vitusta. Huomaa, kun sanon, et-
ten ole suoraan puhunut vitusta, puhun suoraan vitusta. Kieli 
on veikeä väline kaikessa monimutkaisuudessaan. Ajatellaan 
kolmea lajia rumia asioita, jotka ovat rasistisia, likaisia ja saas-
taisia tai rivoja. Huomaamme, että puheen sensurointi toimii 
eri tavalla kaikkien kolmen kohdalla. Olemme oppineet, että 
rasistiset termit viittaavat ihmisen identiteettiin tavalla, joka 
on yksikäsitteisesti ja selkeästi paha ja väärin. Ennen puhuttiin 
lappalaisista, nyt saamelaisista, koska edellinen on halventava 
termi. Halventavaa ja rasistista termiä käyttävä puhuja viittaa 
ihmiseen sellaisen ryhmän jäsenenä, joka on oletettavasti hal-
veksunnan tai alentuvan suhtautumisen kohde. Puhe siis tuo 
mieleen ja nostaa esiin pahan ajatuksen ja antaa uskoa, että 
tämä ajatus on myös puhujan uskomuksen sisältönä; toisin 
sanoen puhuja uskoo, että puheen kohde on halveksuttava 
ihminen. Tuollaisen sanan voi joskus mainita, esimerkiksi 
opetustilanteessa, mutta sillä ei saa leikkiä, siis mainita sitä 
turhaan. Ruma sana joka tapauksessa tuo mieleen pahoja aja-
tuksia, sellaisia, jotka on paras pitää poissa mielestä.
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Toisenlainen ongelma liittyy likaisiin asioihin ja niitä ku-
vaaviin likaisiin sanoihin, kuten sanan ”uloste” likainen syno-
nyymi ”paska”, jota siis ei pitäisi käyttää tai edes mainita ilman 
pätevää syytä. Tässä tapauksessa likaisen asian likaisuus siirtyy 
sanaan, jonka se likaa. Silloin on aivan sama, käytetäänkö sa-
naa vai pelkästään mainitaan se. Teho on molemmissa tapauk-
sissa sama. Tähän perustuu sanan ”paska” käyttö kirosanana, 
tai halveksuva. Rasistista termiä ei pysty käyttämään kirosa-
nana, miksi? Rasismissa sana pilaa kohteen, mutta kirosanan 
kohdalla kohde pilaa sanan. Rasisti käyttää halveksuvaa sanaa 
viittaamaa kohteeseen, jossa ei ole mitään vikaa. Puhuessaan 
paskasta puhuja puhuu inhottavasta ja likaisesta asiasta käyt-
täen termiä, joka on pilallinen vain siksi, että puheen kohde 
on likainen. Onko ”uloste” likainen sana? On, sekin on li-
kainen, mutta ei yhtä likainen kuin ”paska”. Miten tämä ero 
selittyy? Uloste on kiertoilmaisu, koska se viittaa ulostuloon, 
ei siis siihen mikä tuli ulos. Me kuitenkin tiedämme, mikä tuli 
ulos ja on niin inhottava asia, mutta ulos tuleminen itsessään 
on aivan neutraalia tapahtumista. Miten on laita seksitermien, 
kuten sukupuoliyhdyntä, paneminen ja nussiminen? Miksi 
ne ovat rivoja ja myös käyttökelpoisia kirosanoina? Yhdyntä 
ei ole likainen asia samassa mielessä kuin uloste. Seksitermit 
ovat parhaiten rinnastettavissa uskonnollisten termien kanssa, 
kun kiroilusta on kysymys. Siis, ”saatana” ja ”perkele” ovat 
kelpo kirosanoja, koska saatana ja perkele olioina ovat niin pe-
lottavia ja kammottavia. Niiden manaaminen esiin puheessa 
koetaan hätkähdyttäväksi ja jopa pelottavaksi. 

Vähän samalla logiikalla toimii sana ”vittu”, kun se on 
kirosana: sanan kuuleminen hätkähdyttää, joskus jopa jär-
kyttää. Vitun manaaminen esiin on epätoivottavaa, paitsi 
tietysti lasten mielestä. He toistelevat ”vittuaan” sen kun eh-
tivät. Lapseni to Vantaalla lapun koulusta, siinä pyydettiin 
kertomaan lapsille mikä se vittu oikein on, josko sitten sanan 
hokeminen laantuisi. Ei tainnut auttaa. Mutta sanat ”perke-
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le” ja ”vittu” toimivat eri tavoin. Perkele on tuo hirveä peto, 
joka kulkee kiljuen ympäriinsä etsien kenet saisi niellä. Vittu 
taas on verraten viaton olio, vieläpä kovin kaivattu ja halut-
tu sellainen. Miksi sen mainitseminen on niin järkyttävää, 
ei ainakaan samasta syytä kuin perkeleen? Selitys on helppo 
löytää. Seksi on kristillisen moraalin piirissä kätkettävä asia, 
joka on piilotettava niin, ettei se koskaan näy missään. Porno, 
joka näyttää kaiken on väärin, syntiä ja kamalaa - sitä vastaan 
taistellaan kaikin keinoin. 

Ajatus on siis se, että seksi kuuluu pimeään paikkaan 
ja mitä siihen kuuluu, ei kuulu kenellekään muulle kuin 
asianosaisille, siis niille ketkä naivat. Yhdyntä tehdään salaa 
piilossa ja sukuelimet kätketään aina ja huolella. Rivot sa-
nat rikkovat tämän tabun. Ne mainitsevat ja nostavat esiin 
sen, minkä kuuluu olla ja pysyä piilossa. Siis myös rivot sanat 
on pidettävä piilossa, aivan sanoin kuin ne asiat, joihin nuo 
sanat viittaavat. On kiinnostavaa, että seksin kohdalla kieli 
on yhtä salainen ja oudoksuttu asia kuin kuvattu asia. Tämä 
tarkoittaa, ettei ole mitään tapaa puhua oikein seksistä, eikä 
siis myöskään oikeaa tapaa kirjoittaa siitä. Pitää vaieta. Kuten 
jokainen Wittgensteinia lukenut tietää: mistä ei voi puhua, 
siitä on vaiettava. Näin sanoo ja uskoo perinteinen kristillinen 
etiikka, johon Suomessa on aina uskottu. Porno on rivoa juuri 
tästä syystä. Seksin kieli on siis yhtä salaista kuin seksi itse. 
Meidän kuuluu kuvitella, ettei seksiä ole edes olemassa, ja 
siksi rivot sanat ovat mitä ovat. Ne muistuttavat meitä siitä, 
mitä kenenkään ei kuulu ajatella, paitsi joissakin erityisissä 
tilanteissa. Lääkärin vastaanotolla asiasta saa ja pitää puhua. 
Seksivalistusta annetaan lapsille ja ystävät keskenään vertaile-
vat kokemuksiaan sopivassa määrin oikein termein ilmaistu-
na. On siis oikeita tapoja puhua seksistä joissakin erityisissä 
asiayhteyksissä, mutta ei yleensä ja ylipäänsä. Seksin ei kuulu 
avautua arkiselle keskustelulle. Seksipuheella on aina jokin 
erityinen tarkoituksensa. Tätä tarkoitin, kun valitin, että on 
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vaikea löytää oikea kielenkäytön taso ja muoto, kun puhutaan 
ja kirjoitetaan seksistä ja seksuaalisuudesta. En käytä katu- 
ja kansankielen täyttä verbaalista arsenaalia, joka on sanalla 
sanoen aivan fantastisen laaja, värikäs ja iskevä. Sukupuoli-
yhdyntä oli aikoinaan koinaamista, latinan sanasta ”coitus”, 
uskoisin, mutta myöhemmin panemista, naimista tai nussi-
mista. Kansakielessä on tarkka skaala sanojen rivouden asteen 
arvioinnille: ”paneminen” on vähemmän raaka termi kuin 
”nussiminen” ja vain pikkuisen raaempi kuin ”naiminen”. 

Sarja ”pimppi, pillu ja vittu” ovat käyttöyhteyksiltään tar-
kasti määriteltyjä. Jos noita sanoja käyttää, on parasta tietää 
missä yhteydessä sen tekee. Sitten on tietysti kiertoilmaisuja, 
kuten ”panna lihaa piiloon” ja muuta yhtä vitsikästä. ”Häs-
siä” mielenkiintoinen termi, mistä se tulee? ”Rakastella” on 
amerikkalaisen häveliäs kiertoilmaisu, käännös sanonnasta 
”make love”. Tuolla ilmaisulla on rajoituksensa. Miten olisi 
”Rakastelin eilen seksityöntekijän kanssa, kyllä tuli kalliiksi”? 
Ei oikein pelaa, jos ei rakasta partneriaan. Toisaalta suomalai-
nen puhuu maksetusta rakkaudesta, joka täytyy kyllä tulkita 
raskaaksi ironiaksi. Olennaista amerikkalaisessa ideassa on 
rakkauden sekoittaminen seksin kanssa, joka on moralisti-
nen ja virheellinen ajatus. Rakkautta on ilman seksiä ja seksiä 
ilman rakkautta. Naiminen saattaa olla parempaa, jos tykkää 
toisesta, vaikka sellaistakin on kuultu, että avioparien paras 
seksi syntyy aina kovan riidan päätteeksi. Siinä viha antaa 
ekstra puhtia, joka sekin on joskus tarpeen.

Otetaan vielä yksi esimerkki, itsetyydytys, siis seksi oman 
itsensä kanssa. Kuten Woody Allen sanoi, itsetyydytys on sek-
siä sen ihmisen kanssa, jota eniten rakastat. Mutta kielestä 
piti puhua. Onania on vanhentunut Raamatullinen termi. 
Iso Kirja kertoo: Silloin Juuda sanoi Onanille: ”Makaa vel-
jesi lesken kanssa, täytä velvollisuutesi hänen lankonaan ja 
herätä eloon veljesi suku. Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidet-
täisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, 
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hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä 
veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi 
Herra antoi hänenkin kuolla.” (1. Mooseksen kirja 38). Mut-
ta kauhistuksen kanahäkki, tässähän puhutaan keskeytetystä 
yhdynnästä ehkäisykeinona eikä suinkaan itsetyydytyksestä. 
Onanian eli itsetyydytyksen ajatus ei toteudu Onaniaan syn-
nissä. Raamattu ei puhu mitään oman käden käytöstä, vaan 
makaamisesta naisen kanssa. 

Ei kai Onanias olisi runkkinut naisensa vieressä, miksi 
ihmeessä hän olisi niin tehnyt. Tekstin mukaan hän makasi 
naisen kanssa, mikä kiertoilmaisu tarkoittaa aivan yksiselittei-
sesti sitä, että Onanias nai kälyään niin kuin asiaan kuuluu. 
Ja lopussa hän keskeytti, siis veti ulos ja antoi sperman lentää. 
Kuvainnollisesti sanoen sperma ”meni maahan”. Käännös on 
kömpelö, ei kukaan sano siemenen menevän maahan. Parem-
pi olisi sanoa ”naisen reisille” tai ”omaan käteen”, mutta siveä 
kääntäjä on ilmeisesti ollut vaikeuksissa oman mielikuvituk-
sensa kanssa - tai sen takia. Hän on paennut maanviljelyster-
mien pariin. Onaniasta päästään masturbaatioon, joka ennen 
aikaan oli itsesaastutusta eli englanniksi ”self-pollution”, kun 
pollinaatio tarkoittaa nykyään kasvien pölyttämistä. Kansan-
kielellä puhutaan runkkaamisesta, ja siinä se ruma sana sitten 
onkin. Miehet ja naiset runkkaavat, vaikka menetelmät ovat 
aivan erilaiset. Oma mielitermini on kyllä ”itsesaastutus”, niin 
verrattoman inhottava se on. Ja kuten seksin kielessä yleensä, 
termi on yhtä likainen ja inhottava kuin itse asia ja teko - 
riippuu puhujasta.

Entä tieteellinen ilmaisu? Ei sekään toimi tällaisessa kirjas-
sa, joka ei ole lääketietteellinen tai muutenkaan kovin tieteel-
linen luonteeltaan, vaan lähinnä hirveän pitkä essee. ”Penis 
vaginaan ja sitten rektumiin”, kuulostaa korviini kummal-
liselta ja jopa kuvottavalta. Mutta ei ”persepano” myöskään 
mikään herkkutermi ole. ”Anaaliyhdyntä” on aika hyvä termi, 
vaikka ei suomea olekaan. Mutta Nuoriso sanoo, ”panin yk-
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köseen ja sitten kakkoseen”, joka on tosi vinkeä kiertoilmaus. 
Miehen sukupuolielintä en kutsu sen tieteellisellä nimellä 
”penis”, miksi sitä sitten sanoisi? Kalu, kulli ja kyrpä ovat 
taas esimerkkejä kieleen rakennetusta rivouden asteen skaa-
lauksesta. Vagina on sekin kamala sana, jonka sointiväri on 
aivan väärä. Miten on siitin ja emätin? Mikä on vulva ja miten 
se eroaa vaginasta? Entä puhe ulkosynnyttimistä pimpin syno-
nyymina? En haluaisi panna siitintä emättimeen, niin rumia 
ja kummallisia nuo termit ovat. Joku tolkku sanoissakin pitää 
olla, aina käyttöyhteyden mukaan. pitää Suomi on hieno ja 
ilmaisurikas kieli ja siksi meille niin rakas. Olen aina sanonut, 
että paras asia Suomessa on suomen kieli; muuta hyvää onkin 
vaikea keksiä.

Taitava puhuja osaa sanoa juuri sen mitä haluaa, kunhan ei 
kärsi turhasta siveyden vaivasta. Yritän luovia suon ja vetelän, 
tai englannista vääntäen, kiven ja kovan paikan välistä. En 
puhu lääketieteen tai seksologien kieltä, mutta en myöskään 
kadun ja kansan pahinta murretta. Jälkimmäinen on minul-
le kyllä edellistä tutumpaa, mutta sittenkin. Lukijan siveitä 
asenteita on kunnioitettava, ja sietokykyä. Kieli on niin tun-
neperäisesti ja myös eettisesti ladattua, että oikein naurattaa. 
Outoa sinänsä, että kieli ja sanat saattavat olla niin kauheita 
ja pelottavia, nehän ovat vain sanoja. Ei saa puhua rumia, ei 
edes mainita, rivoudet pitää jättää sikseen. Väärä seksitermin 
skaalaus tekee lausutusta sanasta pommin, joka tuhoaa ympä-
ristönsä kerralla. Ihmiset pökertyvät järkytyksestä. Silti viesti 
ei saisi kärsiä liikaa, puhutaanhan tässä kirjassa itse asiasta, 
seksistä kaikissa sen muodoissa ilman tabuja ja ennakkoluu-
loja. Toivon rivologiselle skaalalleni ymmärtämystä, vaikka ei 
se pahimmasta päästä olisikaan.

Kuten seksin kieli, seksi itse on salattavaa, ei julkista, pii-
lotettua. Mitä tämä kertoo seksistä? Mitä me yleensä piilot-
telemme? Vastaus: jotakin häpeällistä tai inhottavaa, jotakin 
joka ei sovi aisteillemme. Entä puheen inhottavuus, pahuus 
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ja epätoivottavuus, siis salattavuus? Aivan sama varaus kuin 
seksiä koskee myös seksistä puhumisen kielellistä ilmaisua: 
koska kielenkäyttö on liian rivoa ja siveetöntä? Kirjoittajana 
en ota asiaan mitään kantaa. En arvota, arvostele enkä tuo-
mitse. Siveä, tuhma vai rivo kielenkäyttö, mitä se minulle 
kuuluu. Kieli on kieltä ja kielen käyttäjä kielen herra. Miksi 
ihmeessä joku sana olisi rivo ja siksi kielletty? Itse olen ylpeä 
tämän alan kielellisestä kompetenssistani, jota olen vuosi-
kymmenten saatossa uskollisesti vaalinut ja treenannut. Toki 
tässä kirjassa käytän kansanomaisen sanaston rivousasteikon 
kesympää päätä. Tämä siksi, etten karkottaisi turhan monta 
lukijaa, vaikka toisaalta, moni meistä esittää siveämpää kuin 
onkaan. Joku esittää siveää, mutta kun tarvitaan, tilanteen 
mukaan, sanaisesta arkusta löytyy kovaakin kamaa. Esimerkki 
psyyken sairaudesta: tietyissä sairaustiloissa ihminen puhuu 
rivouksia pakkomielteisesti. 

Muuten aivan siveästi käyttäytyvä hieno rouva alkaa syytää 
törkeyksiä aivan verrattomaan tahtiin. Siinä on sitten lapsilla 
ja sukulaisilla ihmettelemistä. Kysyn vain, mistä hän on op-
pinsa saanut? Eivät ne rivot ilmaisut itse keksittyjä ole - josta-
kin ne on opittu. Toivon, että kielelliset valintani ovat hyväk-
syttäviä ja sopivia, eivät turhan neutraaleja eivätkä suorastaan 
rivojakaan. Miehet puhuvat rivommin kuin naiset, niinkö? 
Miesnäkökulma? Onko tämä kirja kirjoitettu miesnäkökul-
masta? Varmasti on, vaikka olen yrittänyt loiventaa sitä par-
haani mukaan. Ongelma on siinä, ettei seksiin ole olemassa 
yhtä neutraalia, ja sellaisena oikeaa, näkökulmaa. Pitäisi kai 
sanoa, että tämä kirja on kirjoitettu miesnäkökulmasta, mutta 
ei nimenomaan miesnäkökulmasta. Ainakaan tätä kirjaa ei ole 
tarkoitettu vain miehille herra paratkoon, sellaista virhettä en 
tee ikänä. Naiset toivottavasti lukevat tätä kirjaa suvaitsevai-
suuden nimissä ja laupiaasti hymyillen. Seksi kuuluu kaikille 
ja asiaan on kovin monta näkökulmaa. Pohditaan hieman 
tuota ajatusta miesnäkökulmasta ja nimenomaan sitä, kuka 
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tietää ja mitä, silloin kun puhutaan seksistä.
Petri Sipilä sanoo kirjassaan Sukupuolitettu ihminen, että 

vain mies tietää kuinka mies tyydytetään - ja tietysti saman 
voi sanoa naisista. Tätä ajatusta pitää ja kannattaa pohtia. Kun 
ajattelen, kuinka vastata Petelle, en tiedä miten sen tekisin, en 
ole koskaan tiennyt. Mitä tuohon nyt sanoisi? Mistä nainen 
tietäisi, miten ja mitä mies haluaa ja salassa toivoo? Tämä 
on todellinen ongelma, ei ehkä enää sitten kun molemmat 
osapuolet ovat tarpeeksi vanhoja ja kokeneita, mutta aluk-
si, kun kaikki on outoa, uutta ja ihmeellistä, jopa pelotta-
vaa. Oletetaan aivan tavallinen, keskivertoinen heterohalu ja 
kysytään, kuka tietää siitä ja mitä, sitten kun kokemusta on 
karttunut. Kun kysyy näkökulmien, tiedon ja tiedonlähteiden 
perään, saa sanotuksi seksin sosiaalisesta puolesta jotakin ou-
toa ja olennaista. Tässä on kumma epäsymmetria: mies tietää 
enemmän naisista kuin naiset ja päinvastoin. Mies seurustelee, 
yrittää ja nai naisten kanssa ja oppii kaikenlaista; nainen panee 
miestä ja oppii omituisia asioita, salaisuuksia. Joka viettää ai-
kansa oman käden onnea tavoitellen, ei opi mitään. Joka elää 
pornosta, pornolle ja pornossa, ei opi mitään, tai oppii jotakin 
pornosta vaikkakaan ei seksistä, siis tarkoitan, ellei ole tuo-
tantopuolella. Siellä oppii varmasti jotakin uutta ja erilaista. 

Olen monesti ajatellut, millaista olisi tutustua pornon te-
kemiseen paikan päällä. Olen kyllä ollut radiossa keskustele-
massa Rakel Liekin kanssa. Hän oli todella vaikuttava porno-
tähti, nyt tietysti jo jotakin muuta. Heteromaailmaa koskien, 
mies tietää enemmän naisista kuin naiset, koska seksi on 
kätkettyä ja normaalin puheen ja keskustelun tuolla puolen. 
Puhumattomuus tuottaa suuren varieteetin, sillä puhumisen 
mukanaan tuoma kontrolli puuttuu. Pornon vaikutus saattaa 
hyvinkin olla rajoittava sekin, koska pornon kuvakulmat ovat 
kuitenkin niin keinotekoiset, mutta pornosta enemmän tuon-
nempana. Onko tämä ajatus uusi, vai ovatko kaikki, lukijani 
ja muut, havainneet tämän epäsymmetrian, tiedostaneet sen 
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vaikutukset ja vaihtaneet ajatuksia teemasta, en tiedä. Minul-
le ajatus on kuitenkin ollut käänteentekevä samanaikaisessa 
outoudessaan ja ilmeisyydessään. Siitä seuraa myös yllättäviä 
ja pitkälle meneviä johtopäätöksiä - siis mitä?

Selitän asiaa. Mies menee sänkyyn naisen kanssa ja nai hä-
nen kanssaan. Nainen vinkkaa tuttavilleen, että toi on mun 
uusi pano ja näyttää ylpeältä. Sama toistuu toistumistaan sa-
man kaavan mukaan, kuten tässä oletan yksinkertaistuksen 
vuoksi. Ei sotketa asioita, jotta argumentti tulee selväksi, ja 
monimutkaistetaan sitten jälkeenpäin. Lukumäärät vaihtele-
vat yksilökohtaisesti, muutamasta partnerista sataan ja enem-
päänkin, maksulliset panot ja satunnaiset suhteet mukaan 
lukien. Jos mies ajattelee yhtään mitään ja on kykenevä jon-
kinlaiseen henkilöhavaintoon, hän oppii naisista aika paljon. 
Jos hänellä on pitkä suhde tai pitkiä suhteita naisen kanssa, 
hän oppii ei vain määrällisesti vaan myös laadullisesti. Tar-
koitan, mies oppii naisista yleisesti ja yhdestä tai useammas-
ta naisesta erityisesti. Oppi vaihtelee melkein nollasta varsin 
syvälliseen. Joku viettää enemmän aikaa naisten kanssa kuin 
miesten, eikä tämä ole vaikuttamatta hänen tietovarantoonsa. 

Sama pätee naisista: kun seksikokemuksia karttuu aviossa 
ja sen ulkopuolella, tieto miehestä ja miehisyydestä kertyy ja 
jalostuu aste asteelta. Tämä tarkoittaa, että mies tuntee naisen 
ja nainen miehen, kun seksistä on puhe. Vastaväitteitä? Mistä 
heteromies tuntisi miehen? Kaksi ja vain kaksi tietolähdettä 
on käytössä, nimittäin puheet ja itsetuntemus. Puhe kulkee 
keskustelussa ja joskus jotkut puheet tiivistyvät teksteiksi, joi-
ta mies lukee. Teksti on aina editoitua, yleistävää ja abstrak-
tia, eikä siitä paljon hyödy. Tärkein havainto on kuitenkin se, 
että puhuja aina valehtelee. Mieliesimerkkini: Miehet kertovat 
saaneensa Saksassa bordellissa hoidon ilmaiseksi, kun seksi-
työntekijä oli niin ihastunut kertojaan, tämän upeaan mies-
kuntoon, suoritukseen ja ties mihin muuhun. Olen kuullut 
saman jutun monta kertaa esitettynä aivan vakavalla naamalla. 
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Kertoja varmasti uskoi omaan juttuunsa. Tilanne on sama 
kuin menisi Stockalle ja saisi talvitakin ilmaiseksi, kun myyjä 
oli niin ihastunut asiakkaaseensa. Alkostakin saattaisi saada 
pullon mukaansa ilmaiseksi, vai kuinka? Kaikkea muutakin 
rehentelyä olen joutunut kuuntelemaan ja sitä kuunnellut.

Kukaan ei ole luotettava salatuissa ja salattavissa asioissa, 
joihin liittyy suorituspainetta ja häpeää. Esimerkiksi alkoho-
linkäyttöä kysyttäessä vastaaja arvio oman käyttönsä alakant-
tiin ja siitä alle. Arvioinnin prosenttivirhettä en osaa arvioida, 
mutta se lienee jossakin kolmenkymmenen ja viidenkymme-
nen prosentin välillä. Kun kysytään niin yksinkertaista asiaa 
kuin seksikumppaneiden määrää, miesten ilmoittamat lu-
vut ovat paljon korkeammat kuin naisten. Miten tämä on 
mahdollista? Mitä se kertoo? Naiset ovat häveliäitä ja miehet 
kerskailevat, kuten sukupuoliroolit sanelevat. Myös panon 
määritelmä vaihtelee sukupuolen mukaan. Nainen katsoo 
tapauksen panoksi, jos jotakin todella tapahtui, siis naitiin 
ihan oikeasti elin elimessä. Mies laskee panoksi, kun melkein 
sai naitua tai ikään kuin nai. Rakastajan määritelmä on myös 
kiinnostava. 

Perinteinen mies-naisongelma on, kumpi on pahempi 
tapaus, panorakastaja vai keskustelurakastaja? Mies valitsee 
edellisen, nainen useammin jälkimmäisen kauhistuksen. Syy 
on helppo arvata: keskustelussa tulee helposti ilmi kovin in-
tiimejä salaisuuksia, pano saattaa olla vain pano ilman sen 
kummempaa merkitystä. Miesten seksipuheet ovat todellista 
kerskailun ja valehtelun ilotulitusta ja juhlaa ilman rajaa ja 
vailla totuudellisuuden taakkaa, takaan sen. On mieskulttuu-
reita, joissa panemisesta, kyvykkyydestä ja suosiosta kerrotaan 
ilman hävyn häivää koko ajan. Akateemisissa piireissä on ala-
kulttuureja, joissa seksiasioista ei puhuta mitään, paitsi jo on 
aivan pakko sanoa jotakin asiasta, joka kiinnostaa kollegoita 
aivan sairaasti. Olit toimistosihteerin kanssa työmatkalla, olet-
te aina paljon yhdessä, antoiko vain ei? Ketä professori on 
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pannut? Kaikki tämä tarkoittaa, etteivät miehet opi miehistä 
mitään, kun kysymys on seksistä. Miespolo on aivan yksin 
kohtuuttomien vaatimusten ja omien odotusten paineessa. 
Miten on tilannekohtaisen impotenssin kanssa, onko joku 
muu joskus kokenut samaa? Paras vain touhuta omiaan ja va-
lehdella niin kuin kaikki muutkin, tai jos seura sitä edellyttää, 
pitää suunsa kiinni. Miehen tieto miesten seksistä on todella 
rajoitettua. Naisista hän sen sijaan oppii aika lailla.

Naisten kohdalla puhumattomuus lienee sääntö, nykyään 
varmasti vähemmän kuin ennen. Uudet sukupolvet ovat 
vanhempia avoimempia, olen varma siitä. Olen myös var-
ma siitä, että oman sukupolveni naiset eivät olleet avoimia 
seksikokemustensa kanssa, tarkoitan siis yksityiskohtia. Ehkä 
on myös niin, että avoimuuden lisääntyessä valheet ja liioit-
telu lisääntyvät vielä nopeammin kuin avoimuus. Naisten 
puhe lähestyisi silloin miesten puhetta samoin seuraamuksin: 
tieto seksistä ei lisäänny vaan vääristyy. Naiset eivät tunne 
naisen seksuaalisuutta, vaikka olen valmis tekemään tähän 
varauksen: naiset tietänevät enemmän naisista kuin miehet 
miehistä. Kuinka yleistä on, että naiset kertovat yksityiskotia 
anaalista viehtymyksistään, fetisseistään, ja kivun tai nöyryy-
tyksen kaipuustaan? Seksi on iso ja monipuolinen kenttä, 
jonka nurkkiin ei keskinäisen ymmärryksen luoma valo ylety 
kuin häivähdyksinä. Ja muistettakoon, että seksi on helpos-
ti kuvottavan inhottavaa noin vain kuvattuna - kun halu ei 
ole paikalla -, ja samalla tavoin puhe seksistä on kauheaa ja 
sensuroitavaa. 

Seksitermit ovat likaisia, eikä niitä saa käyttää kuin aivan 
erityisissä tilanteissa, joissa niiden vaarallisuus ei ole suoranai-
nen uhka. Kaikki seksissä on salaista ja salattavaa, halu, puhe, 
kuvat, esiintyminen ja teot. Samalla seksi on vapaata kaikessa 
groteskiudessaan, joka sitten kääntyy parodiaksi omasta itses-
tään. Kaikesta tästä seuraa järeä johtopäätös: seksin ja seksuaa-
lisen halun ja sen ohjaaman toiminnan moninaisuus on val-
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tava. On turha kuvitella, että mies ja nainen naivat niin kuin 
opetettu on, hissukseen lähetyssaarnaaja-asennossa. Halut 
ovat moninaiset, oudot, kummalliset ja hämmentävät. Kai-
kelle on tilaa, kun kukaan ei tiedä mitä muut tekevät. Seksi ja 
seksuaalisuus muodostavat oudon tyhjiön, jossa jokainen on 
omillaan toteuttamassa omia halujaan tietämättä, mitä muut 
haluavat ja tekevät. Ehkä mies ja nainen aloittavat niin kuin 
kuuluu ja opetettu on. Alasti pimeässä lukitun oven takana, 
vähän suuseksiä ja sitten kulli ykköseen ja siemen lentää kon-
domiin, jos on vieraan kanssa, ja naisen sisään, jos on oma. 
Siinä on tyttö sitten kuin omena, posket punaiset ja siemenet 
sisällä. Sitäkö se sitten on? Ei todellakaan, vaan pitkän päälle 
aivan jotakin muuta, villiä tai ainakin outoa ja aina niin vai-
keasti ymmärrettävää. 

Löysin antikvariaatista ostamani kirjan välistä lehtileik-
keen, josta saa hyvän ja samalla korkeakulttuurisen esimerkin. 
Jukka Petäjä kirjoittaa James Joycesta ja hänen vaimostaan 
Nora Barnaclesta kertovan kirjan arvostelussaan näin: H. G. 
Wells lohkaisi, että James Joycen seksuaalisen orientaation 
perustana oli puhdas ”kloaakkiriivaannus”. Joyce nimittäin 
nautti anaalisuudesta: sukupuoliyhteydessä hän halusi, että 
Nora ulosti. Myös alusvaatteet olivat hänen himonsa pysy-
vä kohde. / Kirjeissä Joyce herkutteli erilaisilla seksuaalisilla 
taipumuksillaan ja yhdisteli mitä levottomimpia mielikuvia. 
Hän halusi, että Nora ruoskisi hänet, jos hänen saastaisuuten-
sa loukkasi. Nora vastasi samalla mitalla ja kuvasi yksityiskoh-
taisesti, kuinka kävi klosetissa. Kirjeet innoittivat molemmat 
turvautumaan oman käden oikeuteen, masturbaatioon. (HS 
4. 3. 1992). Artikkeli on hieno tavalla, jota enää harvoin nä-
kee lehdissä. Petäjä kuitenkin sanoo, että sana ”Barnacle” tar-
koittaa hanhea. Tämä ei ole aivan totta, koska sana tarkoittaa 
barnakkelia eli hanhenkaulaa, joka on äyriäinen, ja barncle 
goose on hanhilaji. Joka tapauksessa, Joycen Odysseusta pi-
dettiin siveettömänä teoksena ja Joycea itseään inhottiin sen 
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takia. Maila Talvio kertoo kirjeissään, kuinka hän suurlähetti-
lään ylpeä rouva kävi Lontoon Pen-klubin kokouksessa, jossa 
vieraana oli itse James Joyce. Talvio inhosi Joycea sydämensä 
pohjasta, aivan kuin tämä olisi ollut joku saastainen eläin. Tal-
vio kirjoittaa Joycen ulkonäöstä moraalisen rappion kuvana. 

Mutta kirjeet ovat kirjeitä. Toisiaan kaipaavat ihmiset kir-
joittavat mitä kirjoittavat, ja kirjailijan mielikuvitus toimii, 
miten toimii, yleensä kai luovasti. Joycen tapauksessa teksti, 
sanat ja tapahtumat sekoittuvat toisiinsa tavalla, jota siveä 
ihminen ei sietänyt Joycen aikaan eikä siedä vieläkään. Toki 
Odysseuksen rivous on tänään jo väljähtänyttä, mutta uusia-
kin esimerkkejä riittää. Ei saa kirjoittaa seksistä, koska se on 
rivoa, saastaista ja loukkaavaa. Kirjallisuuden Nobelin palkin-
tokin on varattu siveellisesti ylentäville teoksille, ei siis James 
Joycelle tai Henry Millerille, noille aikansa suurimmille kirjai-
lijoille. Joka tapauksessa, tietämättömyys merkitsee vapautta, 
tieto puolestaan kahlehtii. Filosofit toistelevat usein Francis 
Baconin vanhaa fraasia, ”tieto on valtaa”, mutta aina yhden 
valta rajoitta toisen tekoja. Kun sanomme, että tieto vapaut-
taa, tarkoitamme, että tietävä osaa toimia oikein. Tämä on 
Rousseaun ja Kantin käsitys vapaudesta, joka on aina sidottu 
oikein toimimiseen. Toinen, libertaristinen ajatus vapaudesta 
sanoo vain, että vapaus on toimintaa ilman rajoja. Siis, jos ei 
tiedä mitään, ei myöskään tunne rajoja, ja jos tunne rajoja, 
niitä ei voi noudattaa. 

Minulla ei ole mitään käsitystä siitä, miten veistä ja haa-
rukkaa käytetään oikein, joten olen vapaa syömään veitsellä 
ja haarukalla aivan, miten vain haluan. Juuri tämä on vapaut-
ta. Kun ei tiedä, toimii ilman rajoituksia, jos ylipäänsä tekee 
mitään. Mutta mies ja nainen tietävät aina sen verran, että 
jotakin tässä tarvitsee tehdä. Ja he tietävät, mitä seksi on, mikä 
on oikein ja normaalia - siitä on hyvä aloittaa. Mutta sitten 
kaikki muuttuu, kun halut kehittyvät ja eriytyvät, mieleen 
tulee vihjeitä siitä, mitä voisi olla ja mitä tehdä, ja niin kaikki 
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alkaa muuttua. Tai sitten mikään ei muutu ja seksi kuihtuu 
suhteesta pois, jää muistojen kirjaan kaihoisana kappaleena tai 
menneisyyden outona ilmiönä. Kun ei ole tietoa, ei ole myös-
kään yhteisöllisen normaaliuden normeja. Kun on tietoa, tie-
dosta syntyy välttämättä normeja, sitä vaatii yhteisöllisyys ja 
sitä koossa pitävä logiikka. 

Ei ole yhteisöä ilman normaalin halun ja toiminnan vaa-
timusta. Tätä mekanismia sietää vähän selittääkin, koska sek-
sin kohdalla se puuttuu. Tilanne on monimutkainen: normi 
puuttuu, koska seksi on salattu maailma, josta normeja ei 
löydy; toisaalta seksi on salattu maailma, koska seksillä ei ole 
normeja ja tämä tekee sen salattavaksi. Ajattelu ja argumentti 
kulkevat kehää. Tietysti seksillä on julkiset norminsa, siis pe-
dofilia on rikos ja ulosteiden kanssa pelehtiminen saastaisen 
inhottavaa, alusvaatefetisimi on säälittävää ja sadomasokismi 
pelottavaa. En kuitenkaan halua puhua tässä julkisista ja ikään 
kuin virallisista normeista vaan nimenomaan implisiittisistä 
normeista eli piilonormeista, jotka ihmisen tajunnassa koko 
ajan määrittävät hyväksyttävä normaalisuutta ja siitä poikkea-
misen asteita. Tässä piilonormilla tarkoitetaan sallivaa normia, 
siis mitä on lupa haluta, mistä on lupa puhua ja tehdä. Viral-
linen normi ja piilonormi ovat usein ristiriidassa keskenään 
siten, että piilonormi sallii sen, mitä virallinen normi kieltää. 

Aviollinen uskollisuus saattaa hyvin olla virallinen normi, 
jota vaalitaan puheissa, vaikka aviollinen uskottomuus olisi 
miten yleistä tahansa. Jos se on yleistä, mikään piilonormi ei 
kiellä sitä. Siitä voi kertoa kavereilla ja jopa saada osakseen 
ihailua, joka tarkoittaa, ettei uskottomuus ole mikään kielletty 
leikki. Sitten on seksileikkejä, joista ei puhuta, jotka ovat yhtä 
aikaa haluttavia ja yksityisiä. Esimerkkinä vaikka lapsipornon 
katselu tai eläinseksin harrastaminen. Netin pornosivuilta 
saa kattavan kuvan: osasta harrastaja pystyy keskustelemaan 
kavereiden kanssa, mutta ei suinkaan kaikista. Mies pukeu-
tuu naisen vaatteisiin ja vaatii vaimoa piiskaamaan itseään 
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itkuun asti - ei mikään hyvä julkisen keskustelun aihe. Täl-
laiset puheenaiheet ovat sovinnaisuussääntöjen vastaisia, kun 
sovinnaisuussääntö on nimenomaan kielto, siis negatiivinen 
normi. Tilanne on monimutkainen. Seksin kieltoja on kolmea 
lajia, siis virallisen normit, kuten lait, piilonormit ja sovinnai-
suussäännöt. Ensimmäinen laji on ilmeinen ja itsestään selvä. 
Toinen tarkoittaa piilotettua mutta yhä mainittavissa olevaa 
halua, kolmas halua, josta ei pidä puhua. Toinen on julkinen 
salaisuus, kolmas taas kätketty halu, jonka paljastumisella on 
aina hintansa, joskus kovakin. Ihminen on matkiva olento 
ja eläin, joka aina pyrkii käyttäytymään samoin kuin muut. 

Me kopioimme halumme ja tarpeemme muilta. Katsokaa 
vaatetusta ja kuunnelkaa puhetta, yhdenmukaisuus on aivan 
ilmeinen ja vastaansanomaton. Me kaikki olemme kuin yh-
destä muotista. Me syömme samoja ruokia ja kuuntelemme 
saamaa musiikkia, mikä nyt sattuu olemaan muodissa. Me 
luemme dekkareita ja katsomme Hercule Poirotia TV:sta. 
Kaiken takana on normi, joka vaatii samanlaisuutta, yhden-
mukaisuutta ja sopeutumista tavalliseen. Kyse ei ole vain ti-
lastollisesta samanlaisuudesta vaan normin noudattamisesta. 
Tuo normi ei ole virallinen normi vaan sovinnaisuussääntö. 
Japanissa on sanonta, ylös lattiasta sojottava naula hakataan 
alas. Tämä on äärimmäinen esimerkki, joka on osaltaan sovel-
lettavissa Suomeenkin. Kaikilta vaaditaan sitä samaa. 

Seksin ongelma on siinä, ettemme tiedä mitä meiltä kiel-
letään sovinnaisuuden nimissä. Lakia me kunnioitamme ja 
piilonormit me tunnemme, mutta sovinnaisuussäännöt puut-
tuvat. Me emme tiedä mitä toiset tekevät ja siksi emme osaa 
mukautua siihen mitä pitäisi tehdä. Me tunnemme normit 
vain sillä perusteella, että tutustumme toisten haluihin ja 
toimintaan. Seksin kohdalla tämä ei ole mahdollista, koska 
seksi on salaista ja salattua, valehdeltua ja aina niin outoa. 
Vaellamme pimeyden valtakunnassa omine pakottavine ha-
luinemme, jotka toteutamme kaikessa hiljaisuudessa ja aina 
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salassa. Saatamme hävetä ja pelätä omia halujamme, mutta 
toteutettava ne silti on. Tärkeintä on, ettei kukaan saa tietää, 
paitsi kumppani, joka on siinä samassa veneessä kanssani. 

Naiset ovat hienotunteisia, sillä he tuntevat miehen heik-
koudet. Näin selittyy seksin villi moninaisuus, normitto-
muus ja perimmäinen pelottavuus. Seksi on kalteva pinta: 
kun aloittaa vienosti lähetyssaarnaaja-asennossa, päätyy ties 
minne omituisuuksien keskelle. Seksuaalinen halu on lisäksi 
yleistyvää. Miehen kulli ja naisen pimppi tuntuvat kuuluvan 
yhteen, mutta sitten tarjoutuvat käsi, suu ja p-reikä yhtä hy-
vin käytettäviksi. Pimppiin voi yrittää tunkea koko käden. Ja 
sama koskee ruumiin eritteitä, aina miten pariskunta sattuu 
tuntumaan. Seksihalu valloittaa ympäristönsä seksualisoiden 
sen yksityiskohdat. Tukka, iho, jalat, vaatteet, hajut kaikki 
saavat seksuaalisen merkityksen, joka laajenee ja tarttuu yhä 
uusiin kohteisiin. Seksi on normitonta. En tiedä mitä sovin-
naisuussäännöt kieltäisivät, jos sellaisia olisi olemassa. 

Otetaan aivan yksinkertainen sepitteinen esimerkki, joka 
selventää asiaa. Oletetaan iso tavaratalo vieraassa maassa ja 
kulttuurissa, siis kauppa, jossa on kaikkea, ruokaa, vaatteita ja 
kaikkea muutakin. Olet juuri tullut maahan ja tarvitset aivan 
kaikkea, joten kuljet ympäriinsä ja ostat mitä haluat. Jostain 
syystä olet yksin kaupassa, joten ostaa rauhassa juuri mitä 
haluat. Kukaan ei tunne, tiedä eikä välitä sinusta. Olet va-
pautunut ja onnellinen. Menet ostostesi kanssa kotiin ja otat 
tavarat käyttöön. Nyt havaitset ongelman. Olet pukeutunut 
väärin ja tarjoat vieraillesi vääriä ruokia, kotisi näyttää kum-
malliselta, joten olet kävelevä katastrofi. Sinun olisi pitänyt 
ensin tutustuttava ihmisiin ja kulttuuriin, jotta osaisit ostaa 
oikein ja asustaa itsesi kunnolla. Sinun on mentävä uudestaan 
ostoksille. Esimerkki on sepitteinen, koska tuossa tavaratalos-
sa oli kaikkea, myös vääränlaista tavaraa. Näin ei todellisuu-
dessa ole, koska myynnissä on nimenomaan normin mukaista 
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tavaraa. Voit ostaa huoletta, koska tarjonta kertoo, mikä on 
nyt ja tässä normina, siis vaatimuksena. Mies ei mene naisten 
osastolle, vaikka nainen saattaa joskus ostaa jotakin itselleen 
miesten osastolta - niin se menee. Vaikka kuinka tekisi mieli, 
mies ei saa ostaa itselleen naisten alusvaatteita ja sukkia. Pitää 
ainakin teeskennellä ostavansa parilleen lahjaksi.

Seksi on kuin tuo tavaratalo, josta ostaa itselleen normin 
vastaista tavaraa. Ero on vain siinä, ettei ostaja koskaan ja mis-
sään esittele ostoksiaan vaan salaa ne huolellisesti. Ostokset 
tehdään yksityiskäyttöä varten, joten mikään normi ei pääse 
vaikuttamaan. Sovinnaisuussäännöt eivät päde. Piilonormi 
säätelee puhetta ja kertomuksia seksistä, mutta tämä johtaa 
vain entistä suurempaan salailuun. Ihminen saa kertoa pa-
nojensa määrän ja liioitella tai vähätellä sitä, sen piilonormi 
sallii, mutta ei kertoa mitä todella tapahtuu ja mitä oikeasti 
halutaan.

Tietämättömyys ja informaation puute vapauttavat seksin 
ja laajentavat seksuaalisuuden alaa. Minä en tiedä mitä sinä 
teet ja päinvastoin. Mitään sovinnaisuusnormia ei pääse muo-
dostumaan, siis kukaan ei tiedä mitä seksiä pitäisi olla ja mitä 
ei pitäisi olla. Jokainen tekee mitä haluaa, eikä kerro kenelle-
kään. Porno antaa uusia ideoita rajattomasti ja luo halun haa-
veiden kohteita, mutta ei vaikuta tietoon siitä, mitä kukin ty-
könänsä tekee. Pornonsivujen todistusvoima on suuri, ja tässä 
esitelty ideani seksin alan laajuudesta ja seksuaalisuuden koh-
teiden moninaisuudesta perustuu pornonsivujen rehelliseen 
todistukseen. Porno tietysti omalla tavallaan harhaanjohtavaa, 
sitä en kiellä. Vielä yksi tärkeä asia seksihalusta, nimittäin sek-
sihalu on spesifiä tai erikoistunutta hyvin erikoisella tavalla: 
kiihottumiseen vaikuttavat yksityiskohdat ovat tarkkarajaisia 
ja hyvin määriteltyjä. Karvainen mies on partnerille kiihottava 
tai sitten selvästi vastenmielinen. Joku katsoo pornosivuilta 
vanhoja ja lihavia ihmisiä, joku treenattuja vartaloita. Joka 
katsoo nuorten tyttöjen jalkojen väliä lähikuvissa, mutta ei 
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kestä häpyhuulien raottamista, siis sisäkumin näyttämistä. 
Joka haluaa katsoa vihjailevia eroottisia kuvia, toinen haluaa 
nähdä kaiken. Amsterdamin punaisten lyhtyjen näyteikku-
noissa on kaunottaria, tavallisia tylleröitä ja rumia ihmisiä. 
Ruman kanssa meneminen on ehkä joillekin helpompaa kuin 
upean kaunottaren, jonka erinomaiset avut masentavat ahdis-
tavat tavallista naapurin poikaa. Oli miten oli, varsinkin netin 
tarjonta osoittaa, kuinka spesifejä kiihottavat yksityiskohdat 
voivat olla. Osmo Kontula sanoi joskus, että netistä löytyy 
jopa nenäkarvaseksiä. Tämä todistus pätee ainakin miehistä, 
naisten kohdalla tilanne on arvioitava erikseen, homomiehis-
täkään en tiedä. Mutta netin todistus on epäämätön. Kukaan 
ei kiihotu kaikesta, ja parhaat orkut saa aivan spesifeistä ai-
heista. Kuulin aikuisen naisen kerran sanova jotenkin näin: 
On se kumma, että tissimiehen vaimolla ei ole tissejä eikä 
säärimiehen naisella sääriä. Kas siinäpä tosi arvoitus. 

Nettiporno kattaa käsittämättömän laajan kirjon seksuaa-
lista materiaalia. Pikkutytöt levittävät pimppiä ja peräreikää 
ikionnellinen hymy huulillaan, amatöörit laittavat nettiin fil-
miä panoistaan ja runkkaamisestaan, raakaa piiskaamista löy-
tyy, seksiä eläinten kanssa ja aivan vaikka mitä. Lapsipornoa 
ei saa kitkettyä pois. Netissä esiintyminen on itsessään seksiä, 
kun sen tekevät amatöörit silkasta rakkaudesta lajiin, ja samal-
la netti kertoo seksin variaatioista kaiken. Mitä se kertoo? Se 
kertoo, että katsojia ja ostajia on kaikelle tälle materiaalille, ei 
sitä muuten verkossa olisi. Tutkimusten mukaan naiset katso-
vat pornoa, ei niin paljon kuin miehet, mutta kun he katsovat, 
he suosivat lesbopornoa - kiinnostava fakta, jonka selitystä en 
tunne enkä tiedä. Katsovatko lesbot lesbopornoa, vai onko se 
vain ”lesbopornoa”. Joka tapauksessa, pornon suuri varieteetti 
merkitsee halujen hämmästyttävää erilaisuutta. Uskon, että 
porno heijastelee todellisuutta ja samalla rikastuttaa sitä. Por-
no luo uutta seksuaalisuutta, mutta on samalla tiukasti kiinni 
siinä, mitä ihmiset itse asiassa haluavat. Otetaan esimerkki. 
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Suuseksin yletön tarjonta nettipornosivuilla luo normia suu-
seksin puolesta, se on ikään kuin normaalia ja siten normin 
mukaista, ja antaa toimintamallin kokeiltavaksi. Lisäksi tulee 
vielä sperman kanssa leikkiminen ja sen nieleminen suuren-
moisena ohjelmanumerona. Katsoja huomaa tämän olevan 
myös hänen juttunsa. Porno on siis antanut idean, laajentanut 
seksin todellisuutta ja mahdollistanut uusia kokemuksia, mut-
ta vain joillekin. Muut sivuuttavat nuo sivut inhoten. Mutta 
he, jotka jäävät, toteavat noiden sivujen vastaavan omaa ha-
lutodellisuuttaan jossakin laajennetussa muodossa. Porno luo, 
mutta on samalla kiinni olemassa olevissa haluissa. Ellei näin 
olisi, miksi joku jäisi noille sivuille ja toiset pakenevat kauhun 
vallassa? Nuo sivut sopivat yhden halumaailmaan, mutta eivät 
suinkaan kaikkien.



288

Koronan ilojen 
äärellä

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Olemme päätyneet nyt toukokuussa tilanteeseen, joka vastaa 
katajaisen kansan ikiaikaista unelmaa: ei tarvitse mennä kotoa 
minnekään, ravintolat ja terassit ovat kiinni, kukaan ei käy, 
ketään ei tavata, töissä ei käydä, ovet ovat lukossa ja verhot 
edessä. TV on päällä ja puhelimella hoidetaan asiat, ruuan 
tilaamista myöten, mutta ilman alkoholia. Ulkona saa käydä 
mutta varovasti. Lapset ovat etäkoulussa, ja turhahan sitä kou-
luun on mennä, kun kotona oppii ihan saman helpommal-
la. Lääkärissäkään ei enää käydä, turhaan odottavat tohtorit 
potilaitaan tänään ja huomenna. Kun lukee lehtiä, ei voi olla 
huomaamatta nyt yleistyvää vakaumusta siitä, että maailma 



289

ei enää palaa ennalleen. Kaukomatkailu loppuu. Kun lippu-
jen hinnat kohoavat taivaisiin, lentokoneet pysyvät maassa. 
Kotimaassa on hyvä matkailla omalla autolla. Ja rajat saadaan 
vihdoin kiinni, ei tule enää kaikenkarvaisia ulkomaalaisia tän-
ne vaivoiksi.

Perheen tulot saattavat vähetä, kun kansantalous sakkaa, 
mutta kansalaispalkka on keksitty sitä varten. Jokaisen suo-
malaisen tilille tulla tupsahtaa sellainen tuhat euroa kuukau-
dessa perustuloa. Näin tämäkin ongelma ratkeaa. Jo suuren 
90-luvun alun laman aikana tätä pohdittiin, ja minä kannatin 
ajatusta. Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin tätä ale-
taan kokeilla noin pikkuhiljaa ja varovasti. Hävittäjäkaupat 
ovat nyt vaarassa ja se on tosi huolestuttavaa. Millä sitten 
käydään ilmataisteluja, helpotetaan sotureidemme eloa juok-
suhaudoissa ja ammutaan risteilyohjuksia, jos ei osteta uusia 
hävittäjälentokoneita. Viimeksi ostettiin kalliita kaksimoot-
torisia Hornetteja eli suomeksi Herhiläisiä juuri tuon saman 
suuren laman aikana. Vastustin kauppaa ja sain Pääesikun-
nasta kirjeen, jossa minua sotilaallisen jämäkasti käskettiin 
pitämään pienempää ääntä asiasta. Olin mairiteltu saamastani 
huomiosta. Montako ilmataistelua Herhiläiset ovat käyneet?

Nyt kun ollaan kotona ja on aikaa, moni meistä lukee pal-
jon ja moni myös kirjoittaisi mielellään jotakin. Kirjoittajille 
minulla on tarjota aihe-ehdotus. Kustantajat hakevat nyt ja 
lehtien kulttuuripalstojen pitäjät ihan janoavat uutta tarinaa, 
mutta ei sentään mitä tahansa. Ei isänne ehkä ole aivan Jörn 
Donner, mutta jos hän kuitenkin oli ikävä ihminen, tai jopa 
vakivaltainen juoppo naistenmies ja äitinne muuten vaan häjy, 
niin siitä vain kirjoittamaan veret seisauttava paljastuskirja. 
Menestys on taattu ja pääsee lehteen kertomaan, miten on 
ollut hirmu vaikeaa, mutta nyt kirjoittamisen ansiosta olen 
eheytynyt ja onnellinen. Aihe on raskas, mutta menestys on 
sitten sitä kevyempi kantaa. Meidän, joiden vanhemmat ovat 
olleet kovin kilttejä, pitää sitten keksiä jokin muu aihe.
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Näyttelykuvia 
pahuudesta

Teksti:
Kriitikko Eero K.V Suorsa

”Hän katseli ympärilleen miettien olisiko mahdollista livahtaa 
pois kenenkään huomaamatta, kun hän näki ilmassa oudon 
näyn. Hän katsoi sitä ensin ihmeissään, mutta jonkin aikaa 
tuijotettuaan hän oivalsi, että se oli irvistys, ja hän sanoi itsek-
seen: Irvikissa tuli, nyt minä saan puhekumppanin.”

- Lewis Carroll: Alicen seikkailut ihmemaassa, suom. Alice 
Martin.

Suomalaisen sateenkaariväestön poliittinen ja moraalinen 
kurssi ovat olleet hukassa jo pitkään, tosin tämä on ollut kaik-
kien niiden tiedossa, jotka ovat asioista niin sanotusti ”jyväl-
lä”. Viimeistään Querell e-festivaali teki tästä moraalisen ja 
poliittisen kurssin ajautumisesta konkurssiin julkista suurelle 
yleisölle. Seuraavassa tekstissäni esittelen tämän konkurssin 
esinäytöksen, joka koettiin jo aiemmin, mutta ei saanut vas-
taavaa julkisuutta. Kesällä 2017 tästä poliittisen ja moraalisen 
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kurssin puutteesta ja päätymiseen konkurssiin tuli julkista. 
QX.fi uutisoi tuolloin seuraavaa: Miss Divet drag-showta 
pyörittävä liikemies Marko Vainio otti tuolloin kantaa Turku 
Pridea vastaan kirjoittaen

” - - -kaukana on tasa-arvo ja ilo kuulkaa meillä vähemmis-
töilläkin. Sukupuolettomat järjestää pridea ja homoväestöä 
ketuttaa missä on kaikki viihde. Ei tässä pysy paatunut hi-
naajakaan enää perässä, kun kaupungilla liehuu sateenkaari-
lipun lisäksi sukupuolettomien, transihmisten, a-seksuaalien, 
bi-seksuaalien, panseksuaalien, karhujen ja genderqueerien 
liput. Onkohan tällä järjestäjällä lähteny lepakkokerhossa 
nyt vähän käsistä.”

Tämä lausunto vaatii analyysiä, muttei suinkaan oival-
tavuuden tai luovuuden takia, vaan lausunnon ilmaiseman 
totaalisen ongelmallisuuden, julkeuden ja ymmärtämättö-
myyden tähden. Lausunto on ollut varsin ajattelematon. Tätä 
voidaan selitellä sillä, että lausunnon alustana on ollut Face-
book, sosiaalinen media, ja sosiaalisessa mediassa monta ker-
taa toimitaan ajattelemattomasti. Ilmaisu ajattelemattomasti 
on varsin mielenkiintoisen ristiriitainen, koska sosiaalisessa 
mediassa äkkipikaisesti tai huolimattomasti kirjoitettu teks-
ti ei itseasiassa synny ajattelemisen tai ajattelemattomuuden 
vuoksi, vaan se on itsessään ajatus tai jonkinlainen ajatuksen 
jatke, joka ei ehdi edes käydä pohdinnassa. Se ei kuitenkaan 
ole pään sisäinen tunnelmointi, vaan se on ehtinyt jo tekstillä, 
merkein ilmaistavaan maailmaan, jolloin se on osa ajatusten 
vaihtamisen prosessia.

Joten huolimatta oletetusta ajattelusta tai sen puuttumi-
sesta sosiaalisessa mediassa pikaistuksissa tehdyt ilmaisut ovat 
jo ajatuksia. On syytä kiinnittää huomiota myös selittelyyn. 
En käyttänyt termiä selittää, koska näiden kahden välillä on 
selkeä käsitteellinen ero. Selittäminen on ilmaisuna vakava ja 
vertautuu termiin parantaminen (engl. cure), kun taas selittely 
ei ole vakava ja vertautuu termiin parantelu (engl. enhan-
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cement). Parannettaessa puututaan johonkin terveydelliseen 
ongelmaan pyrkien sitä korjaamaan, kun taas parannellessa 
puututaan olotilaan, joka ei ole terveyden kannalta ongelma 
perinteisen lääketieteen mukaan. Kun käytämme termiä selit-
tää, otamme kantaa johonkin ilmiöön, joka voisi olla totta tai 
omaavan totuuspotentiaalia, siis vakavuutta. Kun käytämme 
termiä selitellä, ei selittelyn kohteena olevaa asiaa edes voida 
ottaa vakavasti, saati puolustaa. Se jää vain ja ainoastaan yri-
tykseksi, selittelyksi.

Takaisin ongelmallisuuteen. Tämä on kuvaava esimerkki 
maailmasta, jossa elämme ja harjoitamme tekstianalyysiä; hä-
peilemättömän härskin oikeistopopulismin, valeuutisoinnin 
ja trollitehtailtujen tekstien aikakaudella kiireellistä analyysiä 
vaativat tekstit ovat moraalisesti ongelmallisia, ja julkises-
sa sanassa tai sosiaalisessa mediassa tuotettuja ja julkaistuja 
tekstejä saa purkaa analyysin aiheiksi siitä syystä, että tähän 
ongelmallisuuteen tulee ottaa kriittinen kanta kiireellisesti. 
Tosin Vainion tekstin kohdalla tulee toivoneeksi, että kyse 
olisi valeuutisoinnista, mutta ikävä kyllä Vainion teksti ei ole 
vain pahaa unta. Harvoin tulee vastaan sellaista analyysin 
hetkeä, että jotain tekstiä lähtisi pilkkomaan oivaltamisen 
ilosta osiin ja koostamaan arviota käsillä olevasta tekstistä. 
Moraalisesti kantaa ottava tekstianalyysi on yhä useammin 
reagoimista johonkin sellaiseen tekstiin, joka on hyvyyden ja 
oikeudenmukaisuuden kannalta kyseenalainen.

Moraalisesti kantaa ottava tekstianalyysi ottaa näin ollen 
kantaa pahuuteen. Ikävä kyllä kyseessä ei ole banaalista pa-
huudesta sen arkipäiväisyydestä huolimatta. Olemme todella-
kin kammottavan tilanteen edessä: jos pahuus arkipäiväisyy-
destään huolimatta ei olekaan relativistista eikä banaalia, niin 
joudumme ottamaan vakavasti sen, että pahuus todella on 
olemassa. Ja tällöin meillä on paljon opittavaa. Olisi tietenkin 
mahdollista vaipua tällaisten tilanteiden edessä postmodernis-
tiseen apatiaan ja raskasmielisyyteen, asennoituen anything 
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goes, nothing matters. Mutta tämän raskaan tilanteen edessä 
ei ole syytä kuitenkaan vaipua toivottomuuteen. Kärsivällisyys 
on kultaa ja olennaista filosofin mielenlaadulle turhautumisen 
edessä. Filosofin vastakohta on Platonin kritisoima doksosofi, 
joka ottaa käsitteet ja poliittiset lähtökohdat annettuina, eikä 
kyseenalaista niitä. Apatiasta kieltäytyminen on doksosofias-
ta kieltäytymistä, filosofian mukaan tempautumista. Vainion 
lausunnon dekonstruoiminen voidaan aloittaa purkamalla se 
osiin. Vainio kirjoittaa:

1. ”- - kaukana on tasa-arvo ja ilo kuulkaa meillä vä-
hemmistöilläkin. Sukupuolettomat järjestää pridea ja homo-
väestöä ketuttaa missä on kaikki viihde”. Virke on omitui-
nen. Mihin vähemmistöihin Vainio tällä viittaa? Millä tavalla 
tasa-arvo on kaukana? Vainion tekstistä saa kuvan, jonka 
mukaan hänen mainitsemansa sukupuolettomat Pridea jär-
jestämässä ovat huono asia. Väite on ihmeellinen, jos Vainio 
tätä tarkoittaa. Eikö kyse ole nimenomaan tasa-arvon lisään-
tymisestä, jos Pridea ovat järjestämässä muutkin tahot kuin 
pelkät homomiehet? Vainion tekstistä saa myös sen kuvan, 
että sukupuolettomat eivät arvostaisi viihdettä. Millaista viih-
dettä Vainio haluaisi Prideille? Eikö viihde kuulu kaikille? 

2. ”Ei tässä pysy enää paatunut hinaajakaan perässä 
kaupungilla liehuu sateenkaarilipun lisäksi sukupuoletto-
mien, transihmisten, a-seksuaalien, bi-seksuaalien, pansek-
suaalien, karhujen ja genderqueerien liput.” Mitä pahaa tässä 
moninaisuudessa on? Onko Vainiolla kenties jotain näitä 
ihmisryhmiä vastaan. On otettava huomioon, että Vainion 
mainitsemat ihmisryhmät ovat kokeneet julmaa ja epäinhi-
millistä syrjintää eivät paitsi cisheteroväestön, mutta myös 
cishomoseksuaalien miesten ja naisten taholta, jolloin syrjintä 
on ollut diskursiivisesti vielä raskaampaa. On korkea aika, että 
nämä ihmisryhmät ovat tervetulleita Prideen, ja järjestäjäken-
tän monipuolistuminen kertoo nimenomaan tästä odotetusta 
ja toivotusta muutoksesta. 
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3. ”Onkohan tällä järjestäjällä lähteny lepakkokerhossa 
nyt vähän käsistä” Vainion lausunto päättyy yhtä kryptisesti 
kuin se on alkanut ja kulkenut. Viimeisestä virkkeestä tulee 
vaikutelma, että Vainio samaistaa sukupuolettomat, transih-
miset, aseksuaalit, biseksuaalit, panseksuaalit, karhut ja gen-
derqueerit lesboihin. Lausunnon lopputuleman pahantahtoi-
suus jättää hiljaiseksi. Vainio on todennäköisesti tavoitellut 
humoristista otetta, mutta huumoriin verhottu pahansuopuus 
on kenties kaikkein raskainta lajiaan. Kuinka moni pahanteko 
koulun pihalla on päättynyt sanoihin, se oli leikkiä vaan/älä 
nyt leikistä suutu. Lausunto herättää myös surullisia kaikuja, 
palaten 40 vuotta vanhoihin asetelmiin, jossa lesbot kokivat 
jäävänsä ulkopuolelle homomiesten kustannuksella toimivas-
ta vapautusliikkeestä ja keskinäinen vihamielisyys oli huipus-
saan. Ehkä Vainion lausunnon lopputulema paljastaakin (tai 
nostaa vain uudelleen esiin sen tosiasian), että homomiesten 
parissa hellitään edelleen misogyynisiä mielikuvia, joissa les-
bot leimataan poliittisiksi kiihkoilijoiksi, telaketjufeministeik-
si, joilta lähtee vähän käsistä, ja joille voi nauraa. Tämä ku-
vastaa homojen etuoikeutettua asemaa verrattuina lesboihin; 
koska homot miehinä ovat hyvätuloisempia kuin naiset, he 
eivät osaa ottaa vakavasti lesbojen kokemaa moninkertaista 
syrjäytymistä ja syrjintää. 

Jos halutaan muodostaa kokonaisarvio Vainion tekstistä 
moraalin kannalta, vaihtoehtoja ei juuri jää. Tällaiset lausun-
not on kerta kaikkiaan - sekä sisällöltään että sävyltään jolla 
se ilmaistaan - tuomittava. Tämä tuomitseminen on vaka-
vasti otettavan sateenkaaripolitiikan sine qua non, ja ilman 
tätä poliittisen ja moraalisen kurssin uudelleen löytäminen 
on mahdotonta. Vainion lausunto kertoo myös kovin paljon 
siitä, millaisen asenneilmaston omaa ihminen joka tällaisen 
lausunnon esittää. Tällaisen lausunnon esittäminen kertoo 
ainakin sen, ettei lausunnon esittäjä joudu itse kohtaamaan 
epätasa-arvoa ja syrjintää ainakaan siinä mittakaavassa, että 
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hän osaisi tunnistaa näiden ilmiöiden olemassaolon. Tämä on 
varsin surullista: luultavasti Vainio on kokenut myös omassa 
elämässään syrjintää, jonka myötä hän tunnistaa ja toivot-
tavasti tiedostaa Priden olemassaolon ja toiminnan merki-
tyksen. Ikävä kyllä Vainio näkee Priden vain homomiesten 
juhlana, karnevaalina jonka tulisi olla viihdettä. Asenteena 
tämä on erittäin, erittäin vaarallinen - onko vakavasti otettava 
sateenkaaripolitiikka mahdollista, jos kaikesta tulee viihdet-
tä? Filosofi Jean Baudrillard paikansi yhteiskunnan totalitaa-
riseksi muuttumisen juuri kaiken viihteellistymiseen - jos 
vakavat käsitteet katoavat ja muuttuvat viihteeksi, niin mitä 
jää jäljelle? Jo ennen Baudrillardia varoituksen sanoja lausui 
Theodor Adorno varoittaessaan kulttuuriteollisuudesta. Kun 
yhteiskunta muuttuu pelkäksi simulaatioksi, jota kulttuurite-
ollisuus syöttää valtaa pitävien eduksi, niin politiikasta tulee 
viihdettä, Showta.

Vainio ei edes ole kovin hauska - hänen viihdekäsityksen-
sä perustuu joukolle kalkkeutuneita, heteroita palvoville ja 
apinoiville sukupuolirooleille, jonka keskiössä on tunkkainen 
Suomi Filmeistä repäisty korni, (Markku Arokantoa mukaile-
va) 1950-luvun kesäteatteriestetiikka, jolloin Vainion showsta 
puuttuvat äly, huumori tunne, empatia ja sitä kautta kaikki. 
Tämä viihde on kuin suoraan äärikonservatiivien märistä 
unista. Vaikka Vainio tuskin tätä tarkoittaa (ja jos tarkoittaa 
niin tilanne on paha), niin tällainen ”viihde” ylläpitää maa-
ilmaa, jossa homoja vainotaan ja tapetaan. Vainion lausun-
non diskurssissa Pridesta riisutaan politiikka - mikä on varsin 
kummallista, ironista ja surullista, koska Pride on ollut alun 
alkaen juurikin poliittinen liike. Politiikka, kannan ottaminen 
ja sitoutuminen heikompien puolelle ovat olleet Priden alku-
lähteiltä alkaen koko konseptin alfa ja omega, alku ja loppu. 
Jos Pridesta riisutaan politiikka ja poliittiset kannanotot, niin 
mitä jää jäljelle? Pride sai alkunsa Stonewallista, kun trans-
feminiiniset yksilöt nousivat vastustamaan poliisiterroria ja 
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väkivaltaa. Mukana olivat edustettuna kaikki marginaalit, 
eikä kyse ollut suinkaan mistään varakkaiden cishomomies-
ten karnevaalista Markku Arokannan mölistessä kesäteatterin 
lavalla, saati kosteasta Turku-Tukholman risteilystä. Kun his-
toria unohdetaan, ollaan orwellilaisen dystopian syntymisen 
ehtojen täyttymisen äärellä.

Pride vastustaa seksuaaliseen ja sukupuoliseen identiteet-
tiin perustuvaa syrjintää ja epätasa-arvoa, eikä kyse ole mis-
tään pelkästä karnevaalista moraalisen, poliittisen ja älyllisen 
konkurssin kokeneille homomiehille, joilla on tarpeeksi rahaa 
lompakossaan ostamaan syrjinnän tuottama mielipaha pois. 
Querelle-festivaalissa oli oikeastaan kyse juuri tästä; poliit-
tisten ongelmien lakaiseminen maton alle, vakavien asioiden 
muuttaminen viihteeksi. Anteeksiantamatonta. En ymmärrä, 
miksi poliittisen tapahtuman tulisi olla pelkästään viihteelli-
nen, saati pelkästään hauska. Ranskan suuri vallankumous 
1789 ei ollut mikään hauska tapahtuma, mutta silti se tuotti 
loppu suurempaa vapautta kuin mitä Euroopassa oli tuota 
ennen koskaan koettu. Stonewallin ensimmäistä Pridestä oli 
myös hauskuus kaukana. Viihde ja hauskuus voidaan sääs-
tää sinne kesäteatteriin (M.A.) Mitä opimme kaikesta tästä? 
Emme sitten niin yhtään mitään. Helppoja ratkaisuja sateen-
kaarikulttuurin moraalisen ja poliittisen konkurssin ratkaise-
miseksi ei ole. Menneisyyteen katsominen ei auta eläessämme 
keskellä ekokatastrofia. Ehkäpä olisi korkea aika kutsua alussa 
mainittu irvikissa paikalle. Irvikissan viisaiden sanojen avulla 
voimme hyvästellä viihteen ja hauskuuden, ja olla viisaita ja 
vakavia sateenkaaren kaikissa väreissä. Irvikissa on suuri anti-
teesi sille valheelle, että perinteinen, Vainion edustama kon-
servatiivinen kesäteatteriviihde olisi ratkaisu kaikkeen. Irvi-
kissa näet lausui Liisalle Ihmemaassa olennaisimman lauseen, 
joka on välttämätön ehto sille, että viihdettä voi olla olemassa:

”Me olemme kaikki hulluja täällä.”
Ja kun tämä todellisuus tunnustetaan, olemme jo pitkällä.
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Kriisit ja suuret 
päätökset

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Nyt kun koko maailma tuskailee koronakriisissä päättäjät ovat 
kovan paineen alaisena: olisi tehtävä nopeasti oikeita päätöksiä 
tai muuten seuraukset ovat kohtalokkaat. Aikaa ei ole paljon. 
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Tietoa on, mutta kuinka paljon, lienee avoin kysymys. Pal-
jonko pakkokeinoja pystyy käyttämään? Onko mahdollista 
synkronoida eri maiden päättäjien näkemykset? Kysymyksiä 
riittää ja vastauksia on kaikenlaisia. Kriisi tarkoittaa tässä ka-
tastrofin uhkaa, siis tilannetta, jossa luvassa on ihmishengen 
menetyksiä ja muita vastaavia, sietämättömiä tappiota. Voiko 
kriisin jättää huomiotta eli antaa sen olla ja mennä menojaan? 
Vastaus on kielteinen, koska kriisi on juuri sellainen uhka, 
johon on pakko vastata. Karjalan metsäpalot muutama vuosi 
sitten eivät olleet kriisi, koska palojen annettiin palaan. Aust-
ralian palot 2020 olivat kriisi, koska ne oli pakko kohdata ja 
kontrolloida. Koronakriisiä on pakko hoitaa jotenkin, muu-
ten joudumme tilanteeseen, joka muistuttaa espanjantautia 
vuonna 1918. Kuolleita oli kymmeniä miljoonia, jopa sata 
miljoonaa, vaikka ei niitä kukaan laskenut. 

Kriisejä on monenlaisia. On kriisejä, jotka vaativat toimen-
piteitä heti ja on kriisejä, joiden kohdalla odottelu on mahdol-
lista. Ilmaston lämpeneminen on hidas kriisi, jonka ratkaisua 
viivytellään. Korona vaatii välittömiä toimia. On yhden maan 
kriisejä ja globaaleja kriisejä. Kun Neuvostoliitto halusi Suo-
melta alueluovutuksia ennen talvisotaa, kyseessä oli yhden 
maan nopea kriisi. Ilmaston lämpeneminen on hidas globaa-
li kriisi, joka ratkeaa vain kansainvälisellä yhteistoiminnalla. 
Korona taas on jostakin siltä väliltä. On myös kriisejä, joille 
ei voi tehdä mitään. Ennen pelättiin ydinsotaa - pitäisi pelätä 
edelleen. Kun pommit on pudotettu, mitä on tehtävissä, ei 
juuri mitään. Ydinsodan varalta on tietysti tehty suunnitelmia 
ja väestönsuojia rakennettu, mutta yhtä kaikki ne ovat. Tämä 
kriisi on ratkaistava ennen kuin se syntyy, ydinasevaltioiden 
on taattava aseiden käytön rajoittaminen kostoiskuihin, siis 
tilanteisiin, joissa toinen valtio on jo pudottanut pomminsa. 
Jos kaikki takaavat tämän, kukaan ei koskaan pudota pom-
mia. Uhkana on silloin ydinaseiden leviäminen vastuuttomil-
le tahoille, esimerkiksi terroristeille, jotka eivät ole osallisina 
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missään sopimuksissa. 
Näin ydinaseita koskeva kriisi on muuntunut pysyväksi 

kriisiksi, joka on kuolettavan vaarallinen, mutta jota ei ratkota 
edes ajan kanssa. Toteutuneen ydinsodan aiheuttamaa kriisiä 
voisi kutsua menetetyksi kriisiksi, koska kriisi ei ole enää rat-
kaistavissa. Kaikki on jo menetetty. Pommi on luonnontieteen 
uljaimpia saavutuksia. Pommin luoma uhka tekee kuitenkin 
täysimittaisen sodan suurvaltojen kesken mahdottomaksi. 
Ne eivät voi ottaa ydinsodan riskiä, ja tämä muuttaa sodan 
logiikan. Ilman pommia kylmä sota olisi luultavasti johtanut 
sotaan Kiinan ja Neuvostoliiton tai USA:n välillä. Pommi siis 
ratkaisee kriisin jo ennakolta, vaikka itse edustaa kriiseistä pa-
hinta, maailmanloppua. Kriisien luokittelussa on vielä huo-
mioitava kriittinen tilanne. Tämä on tilanne, jolloin jotakin 
myönteistä on todennäköisesti saavutettavissa, jos toimitaan 
heti. Suomen hallituksella oli kriittinen tilanne välirauhan 
aikana, kun oli päätettävä hyökätäänkö Saksan mukana Neu-
vostoliittoon. Sillä hetkellä oli oletettavissa, että näin saadaan 
talvisodan tappiot kuitattua korkojen kanssa. Hyökkääminen 
oli harkittu riski, joka otettiin tunnetuin seurauksin. Hyvän 
tilaisuuden hukkaaminen on tappio sekin. 

Kuka sitten ottaa vastuun kriisin ratkaisusta? Mihin arvoi-
hin kriisin ratkaisu perustuu? Verrataan Suomen hallituksen 
tilannetta tänään ja talvisodan aattona. Koronakriisissä on 
ilman sen suurempaa keskustelua valittu linjaksi ihmishen-
kien pelastaminen ja sen vuoksi taudin leviämistä yritetään 
hidastaa, mikä pitkittää kriisiä. Talous säästyy samalla pahim-
malta, koska laajamittainen väestökato lamauttaisi talouden 
kokonaan. Talous kärsii nyt, mutta tappiot kuitenkin mini-
moituvat. Jos ei olla aivan näin optimistisia, sanotaan kuiten-
kin, että talouden tappiot korvaantuvat mutta ihmishenkiä ei 
saada takaisin. Valinta ihmisen puolesta on selkeä ja helppo 
perustella. Kyseessä ei ole eksistentiaalinen kriisi, siis kriisi, 
joka koskee kaikkein syvimpiä arvokysymyksiä. Lisäksi koro-
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nakriisi on toistuva kriisi: epidemiat tulevat ja menevät, kuten 
historia opettaa. Niiden ratkaisua ohjaamaan voidaan luoda 
toimiva säännöstö. 

Entä talvisodan alku. En osaa kuvitella pahempaa paikkaa 
päättäjien kannalta. Suomi ei ollut varautunut käymään sotaa. 
Mannerheim piti tilannetta toivottomana. Hallituksella oli 
toki kaksi selkeää vaihtoehtoa: sotia tai antaa periksi, lisäksi 
tietysti haave siitä, ettei NL ryhdy sotaan, uhkaa vain. Sotimi-
nen näytti toivottomalta puolustuspoliittisten laiminlyöntien 
takia, mutta vaaditut alueluovukset olivat myös mahdotto-
mat. Luovutusten seuraukset olisivat sisäpoliittisesti arvaa-
mattomat. Sotiminen saattoi onnistua, mutta ihmishenkien 
uhraamista se joka tapauksessa vaati. Hallitus valitsi sotimi-
sen ja suurimittaisen ihmishenkien menetyksen. Talvisotaan 
ryhtymistä edeltävä kriisi on esimerkki tilanteesta, joka ei 
toistu. Sotaan tietysti on ryhdytty monta eri kertaa, mutta 
jokainen kerta on erilainen. Talvisodan alun tilanteessa hyvää 
vaihtoehtoa ei ollut ja riski oli mahdollisimman suuri, koko 
valtakunnan ja jopa kansan menettäminen. Suomi pelastui, 
mutta yhä voidaan keskustella siitä, oliko sotaan ryhtyminen 
sittenkään oikea ratkaisu. Kriisin ratkaisun menestyksellisyys 
on vaikeaa. Miten punnita kysymystä menestyksellisyydestä? 
Olisi verrattava toisiinsa kahta tilannetta. Ensin todetaan mitä 
tapahtui ja sitten verrataan tilannetta siihen, mitä olisi tapah-
tunut, jos olisi toimittu toisin. 

Koronan torjuntatoimet tuottavat tietyn tuloksen, joka on 
tieteellisen täsmällisesti kuvattavissa taudin laannuttua. Tätä 
tilannetta verrataan siihen, että olisi toimittu vaihtoehtoisella 
tavalla. Kuka osaa sanoa, mitä tuosta vahtoehtoisesta tavasta 
toimia olisi seurannut? Oikeastaan vaihtoehtoisia tapoja on 
aina lukuisia, mikä niistä olisi ollut paras? Mikään tiede ei 
laske meille näitä vaihtoehtoisia kuvauksia millään tarkkuu-
della. Me tiedämme jälkikäteen mitä tapahtui, kun toimittiin 
tavalla A, mutta me emme tiedä mitä olisi tapahtunut, jos 
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olisi toimittu tavalla B, C tai D. Arvauksia ja spekulaatioita 
pystyy aina esittämään. Näin ollen emme saa koskaan tietää, 
toimittiinko kriisin ratkaisussa oikein vai ei. Oikein toimi-
minen nimittäin tarkoittaa, että toimittiin parhaalla mahdol-
lisella tavalla, joka taas ei ole laskettavissa. Koronakriisi on 
toistuva kriisi, joten joku saattaa esittää minulle vastaväitteen: 
toistuvasta tapaussarjasta on mahdollista oppia, mikä toimin-
tavaihtoehto on paras. On siis mahdollisuus tehdä kokeita 
toimimalla eri tavoin eri kriisien kanssa. Kokeiden avulla osaa 
sitten toimia oikein parasta toimintavaihtoehtoa haettaessa 
seuraavan kriisin hoidossa. 

Epäilen kuitenkin vapautta. Kokeenteon rajoitukset estävät 
tiedon saannin. Emme pysty kokeilemaan vaihtoehtoja, jotka 
alun perin näyttävät tuottavan hyvin suuren määrän kuolleita 
tai jotka luhistavat talouden kokonaan. Arvot rajoittavat ko-
keita demokraattisessa yhteiskunnassa. Ihmispopulaatiot eivät 
ole kokeentekemiseen sopivaa materiaalia. Taloutta ei pidä 
tuhota niin pitkälle, ettei se enää siitä toivu. Etiikka rajoittaa 
tieteen toimintaa. Tällä kriisinhoidon tulosten menestyksek-
kyyden arvioinnin avoimuudella on kiinnostava seuraus päät-
täjien vastuun arvioinnille eli etiikalle. Kukaan ei oikeastaan 
pysty sanomaan toimiko päättäjä oikein vai ei. Miten tahansa 
hän toimi, hän pystyy aina väittämään toimineensa oikein. 
Kysymys menestyksestä on silloin poliittinen, ja poliittinen 
kysymys on aina altis kaikenlaiselle manipulaatiolle. 

Johtopäätös on, että suurten kriisien kohdalla päättäjällä 
ei ole vastuuta, joka kuulostanee järkyttävältä. Esimerkiksi, 
ei ole huonoa presidenttiä tai pääministeriä, koska kukaan 
ei pysty arviomaan heidän toimintaansa objektiivisin kritee-
rein. Kukaan ei osaa sanoa, mitä Suomelle olisi tapahtunut, 
jos Kekkonen ei olisi piitannut NL:n vaatimuksista. Jos pitää 
Kekkosen tyylistä, hän on hyvä presidentti, jos ei pidä, huono 
presidentti. Tämä on minusta pelottavaa. Sanna Marinin ja 
hänen hallituksensa toimia arvioidaan tulevaisuudessa poliit-
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tisesti. Toistuvat kriisit mahdollistavat kyllä hieman enem-
män tietoa päätösten vaihtoehtoisista seurauksista, mutta 
ei tarpeeksi, jotta objektiivinen arviointi olisi mahdollista. 
Tarkoitan kysymystä, minimoitiinko hallituksen toimesta 
ihmishenkien menetys ja maksimoitiinko samalla talouden 
suorituskyky. Kun tätä ei saada koskaan selville, on pakko 
puhua vain ratkaisujen tyylikkyydestä, laillisuudesta, perus-
tuslaillisuudesta, ajoituksesta ja rahoituksesta ilman vertailua 
mihinkään. 

Juuri tämä on poliittista arviointia ja sen perusteella puo-
lueiden kannatusjakautumat menevät uusiksi. Kysytään, 
onko äänestäjä tyytyväinen hallituksen tapaan hoitaa kriisiä. 
Kokemus osoittaa, että kriisiaikoina kansalaiset yleensä me-
nevät päättäjien selän taakse, ja niin näyttää nytkin käyvän. 
Demarien kannatusluvut ovat nousseet roimasti. Mutta oli-
sivatko ne nousseet vielä enemmän, jos Rinne olisi saanut 
pitää pääministerin paikkansa? Tähän ei osaa kukaan vasta-
ta, pääasia on vain se, että Marinista tykätään näinä vaikeina 
aikoina. Vastuun kantaminen demokratiassa on sama kuin 
tykkäämislukujen nousujohteinen kehitys. Parempi tämäkin 
kuin diktatuurit, joissa hallitsijalle ja hänen eliitillään ei ole 
mitään vastuuta. Marinin on kuitenkin yritettävä tehdä par-
haansa, jossa kannatus säilyisi, ja tämä on yleensä hyvä asia. 
Ainoa ongelma on, että isojen riskien ottaminen päätösten 
tekemisessä ajoissa ja nopeasti saattaa olla liian vaikeaa.

Tykkäämisen ennakointi haittaa joskus mutta mitä vikaa 
siinä on, että toimii tykkäämisen perusteella kun muita pe-
rusteita ei ole? Poliitikko tietysti kieltää johtopäätökseni ja 
sanoo toimivansa parhaan tieteellisen tiedon perusteella ja 
oikean etiikan nimissä. Niin se varmasti onkin, hänen omal-
ta kannaltaan katsoen. Tai ehkä poliitikko sanoo, että vaikka 
on mahdotonta sanoa toimiko hän oikein, hän ei ainakaan 
toiminut räikeästi väärin. Tämä vaatimattomuus kaunistaa ja 
saattaa olla jopa totta. 
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Mahdottomassa 
maailmassa  

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Palasimme Australiasta viime hetkellä. Finnairista kerrottiin, 
että paras lähteä pakoon juuri nyt, koska ikkuna sulkeutuu. 
Minusta se oli metkasti sanottu, vaikka ei kukaan ikkunan 
kautta kulje. Tarkoittivat tietysti, että ovi sulkeutuu, mutta 
kertoivat asian vähän kuvainnollisemmin. Lentokentät ovat 
yleensä tylsiä paikkoja, mutta nyt minua kiinnosti matkus-
tajien ikärakenne: kaikki nuorisoa. Kysyin ja kerrottiin, että 
saksalaisia nuoria meni satamäärin Melbourneen, josta tilaus-
lento pelasti lapset kotiin. Oma lentomme oli aivan täynnä 
ruotsalaisia nuoria menossa Dohaan ja sieltä kotiin. En ollut 
koskaan tajunnut, miten paljon nuoria on yhtä aikaa ulko-
mailla, kuka mistäkin syystä, vaihto-oppilaina, opiskelemas-
sa, surfaamassa, reppumatkaamassa tai tilapäistöissä. Ja heitä 
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varten on omat halvat hostellit ja lentoyhtiöt. Mutta mitä 
tuota ihmettelemään. Nuoret täyttävät ravintolat, kapakat ja 
elokuvateatterit. Muoti on nuoria varten ja musiikki tietysti. 
Maailma on nuorten, mutta mistä heille riittää niin paljon 
rahaa kulutukseen, sitä en ymmärrä.

Kun matkustavalla on aikaa ajatella, mietin vauraan ja va-
paan maan kansalaisen elämänkulkua. Miten se oikein menee. 
Amerikkalainen tuttu sanoi, että elämä on syntymä, koulu, 
työ ja kuolema. Niinhän se on, ensin on koulutus ja pitkä 
pätkä luppovuosia, siis armeija, välivuosia, matkustelua ja elä-
män kulun mietintää. Sitten 30 -vuotiaana työhön ja perhettä 
perustamaan, vakiintumaan.

Kaikki hauska on takana ja nyt on ponnisteltava ja raa-
dettava työssä kuin viimeistä päivää. Omat lapset kasvavat ja 
käyttävät rahat. Tulee 50 -vuotispäivä ja itse huomaa olevan-
sa valmis eläkkeelle. Jää nuorempiensa jalkoihin. Eläkkeelle 
pääsee sitten aikanaan. Onko eläkettä karttunut? Pieni eläke 
ei paljon naurata, eivätkä korkeasti koulutetut lapset liene ko-
vin innokkaita lähettämään säännöllistä raha-apua vanhoille. 
Ajatelkaa, kuinka lyhyt on ihmisen tuottavan työn aika ja 
kesto, kaksikymmentä vuotta, ja vähemmän koulutetuilla vä-
hän enemmän, mutta pienemmällä palkalla ja suuremmalla 
riskillä. Olen aina ihmetellyt, opettaja kun olen ikäni ollut, 
kuinka nuorilla on varaa kupata elämänsä parhaat vuodet väli- 
ja vaellusvuosina.

Jos heti nuorena hyödyntää hyvät tilanteet, menee avoimis-
ta ovista, kun ne ovat vielä auki, pystyy tekemään parempaa 
uraa, pääsee ikääntyvänä paljon helpommalla ja eläke palkit-
see. Toisaalta, nuoruus ja hulluus, sanotaan. On hauskaa olla 
nuori, hullu ja vastuuton, kun kerran on siihen lupa ja mah-
dollisuus. Mutta kaksikymmentä vuotta tuottavaa työtä on 
kyllä aika vähän ainakin yhteiskunnan kannalta katsottuna. 
Jonkun on tuottava työ kuitenkin tehtävä ja otsansa hiessä 
sitä on raadettava.
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Eikö 
sosiaalidemokratia 
olekaan kuollut?

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Daniel Blake-elokuvan tunnettu brittiläinen ohjaaja, Ken 
Loah väitti jo vuosi sitten SOSIALIDEMOKRATIAN OLE-
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VAN KUOLLUT. Hänen mielestään syykin oli selvä: koska se 
on sallinut ihmisten syrjäytymisen, huijaamisen ja työttömyy-
den:” Kun he kokevat itsensä petetyksi ja vihaiseksi, he kuun-
televat helppoja vastauksia”. Tällä Loah viittasi populismin, 
nationalismin ja viimeksi Trumpin voittokulkuun unohdetun 
valkoisen työväestön, jonka toivottomuuden keskellä turhau-
tuneisuus on suuri, äänillä. Loah toistaa samaa minkä kaikki 
muut kuin vasemmisto itse tuntuu tietävän: vasemmisto on 
pettänyt työväestön ja saa maksaa siitä kalliisti kannatuksensa 
menetyksenä kaikkialla maailmassa, vaikka jo aikoinaan yksi 
SDP:n tunnetuimmista puhujista, Yrjö Kallinen varoitteli 
vasemmistoa siitä, ettei avuton ihminen ei kykene muuhun 
kuin seisomaan oman itsensä varjossa ja valittamaan maail-
man pimeyttä. Kansankielellä voisi sanoa, että kyseessä on 
nirppanokkaisten kusipäiden puolue, joka on latistanut po-
litiikkansa vain riittämättömäksi joukoksi laimeita korjailuja 
yhteiskunnallisiin ongelmiin, eikä halua antaa muille mitään 
mahdollisuuksia. Demariaatteen kuolemansuudelmaksi de-
maripiireissä katsotaan Lipposen I-hallituksen ns. ”Ruusujen 
sotaa” oikeisto- ja vasemmistodemareiden välillä 1990-luvul-
la, minkä jälkeen puolue halvaantui vastakkaisten osapuolten 
jumittuessa vuosiksi juoksuhautoihin syyttelemään toisiaan 
tunnetuin seurauksin lilliputtipuolueena 15 prosentin kan-
natuksellaan.

Näihin aikoihin, 90-luvun puoliväliin, kuulemma dema-
reiden järjestöllinen konkurssi ajoittui jatkuvaan turhaan 
löpinään ja rasittaviin jonninjoutaviin kokouksiin. Ammatti-
yhdistysdemarit menettivät luottamuksensa tavallisten työn-
tekijöiden silmissä ja oman motivaationsa toimia. Suuri osa 
puoluejäsenistä katsoi tapahtumia uskomatta silmiään jää-
den passiivisena seuraamaan tilanteen kehittymistä sivusta, 
kun Lipponen antoi valtiovarainministeriön virkamiehille 
etuoikeuden päättää käytännön talouspolitiikasta. Tämä oli 
viimeinen kerta, kun SDP:ssä puhuttiin aatteesta. Tästä lä-
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hin se oli alistettu osaksi päivänpolitiikkaa, taktiikkaa, tiedo-
tusstrategiaa ja vaalikampanjoita, samalla kun kapinahenkiset 
demarit alkoivat ottaa etäisyyttä puolueesta ja sen koneistosta, 
osa jopa erosi SDP:stä. Monista tuli liikkuvina äänestäjinä 
arvaamattomia ja pelottavia, ja kaipasivat demareiden tyhjiin 
vaalilupauksiin kyllästyneinä enemmän suoraa toimintaa, sär-
mäkkyyttä ja todellisia vaihtoehtoja. SDP:n Akilleen kanta-
pääksi ja kannatuksen todelliseksi laskun syyksi on kuitenkin 
paljastunut puolueen harjoittaman politiikan kaksinaamai-
suus ja epäluottamus äänestäjien keskuudessa, samaan tapaan 
kuin Kreikassa, jossa paikallinen sosialistipuolue PASOK petti 
pahoin kannattajansa 2000-luvun alkupuoliskolla. Kreikassa 
kansalaiset pääsivät kriisin varjolla eroon inhoamastaan de-
marihallituksesta, joka petti heidät kovalla tavalla. Sosialisti-
hallitus lupasi äänekkäästi päästessään valtaa verottaa rikkaita, 
mutta tekivät sen päinvastoin. Kiristi tavallisen kansan eli-
nolosuhteita korottamalla heidän verojaan ja maksujaan, niin 
että kansalaiset suuttuivat ja lähtivät ulos osoittamaan mieltä, 
sillä seurauksella, että hallitus vaihtui.

Se mikä laumasieluiselta ja yhdessä nyökyttelevältä nyky-
vasemmistolta heidän tappiokseen puuttuu, on jonkinlainen 
herra Suorasuu, Yrjö Kallinen (1886-1976). Loah syyttää 
Margaret Thatcheria vasemmiston kurimuksesta (missä hän 
onnistuikin samalla tavalla kuin aatekaverinsa Ronald Rea-
gan lopettamaan kylmän sodan ja siinä sivussa vieläpä hie-
man myöhemmin koko vihatun Neuvostoliiton) siitä, että 
henkilökohtainen ahneus korvasi yhteisen hyvän. Vasemmis-
todemariksi tunnustautuva Loah erosi Labour -puolueesta 
thatcherismin takaovesta Labouriin ujuttaneen Tony Blairin 
noustessa John Smithin kuoltua äkillisesti sydänkohtaukseen 
puolueen uudeksi puheenjohtajaksi ja tehtyä selvä pesäero 
vanhaan New Labourillaan. 

Tony Blair ja Gordon Brown laativat Yhdysvaltojen presi-
dentin Bill Clintonin ja Saksan demareiden johtajan Gerhard 
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Schröderin kansaa ns. ”kolmannen tien opin”, joka yhdisti 
uusliberalismin ja hyvinvointivaltion. Blairin johtoajatuksena 
oli siirtää puoluetta kohti poliittista keskikenttää puhumalla 
perinteisistä oikeiston asioista kuten maahanmuutosta, ran-
gaistuksista ja poliisista. Blair, joka kääntyi pääministeriyten-
sä jälkeen katoliseksi ja jota pidettiin Thacherin oppilapsena 
voitti vaalit toisensa jälkeen, mutta työväestölle ja etenkin 
kurjistuneelle köyhälistölle jäi Blairin kolmannesta tiestä 
paljon hampaankoloon, sillä se ei juuri poikennut siitä sur-
keudesta, mitä Thatcher oli tarjoillut jo pari vuosikymmentä 
sitten. Silloin ei esiintynyt populismia tai ollut äärioikeistoa, 
ja jos oli, se onnistuttiin pitämään talouden noususuhdanteis-
sa vallan ulkopuolella pienenä ja harmittomana ääri-ilmiönä. 
Keskiteitä ja oikeaa laitaa (Suomessa Lipposen johtama SDP 
kulki Väinö Tannerin 30-luvun oppien perässä) kulkeneet 
demaripuolueet pitivät valtaa melkein kaikkialla Euroopas-
sa. Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa vaihtelivat kolmannen 
opin demarijohtoiset hallitukset. Pohjoismaista Tanska vajosi 
viimeisenä kolmannen tien ansaan. Tanskan demarit, joiden 
puheenjohtajan englantilaista miestä epäiltiin homoksi, voitti 
syksyllä 2011 vaalit tiukentamalla jyrkästi maahanmuuttopo-
litiikkaansa suosimalla koulutettuja lakimiehiä ja lääkäreitä 
maahanmuutossa köyhien ja heikkojen ihmisten yli. 

Monet kriittiset ay - ja vasemmistodemarit, kuten Suo-
messa Antti Rinne ja Sanna Marin alkoivat kysellä eri Poh-
joismaissa heti Tanskan vaalivoiton jälkeen, mitä virkaa oli 
ideologialla, jos he ovat valmiit uhraamaan sen heti kun hä-
viävät muutamat vaalit? Lenin vastasi kaukoviisaasti dema-
reille etukäteen, että jos halutaan sosialismia parlamentaarista 
tietä, siihen menee 500 vuotta, kun vallankumouksella he 
voivat saada sen hetkessä. Vasemmistodemarit syyttivät kau-
konäön puutteessa Tony Blairia, jolle sivistys ja koulutus oli 
kaikki kaikessa maltillisen Fabian Societyn kunniakkaiden 
perinteiden mukaan. Blairin idea oli pitää yhteiskunta ym-
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märtävänä ja soveliaana, ei kärjistää ristiriitoja ja provosoida 
enempää, varsinkin kun kyseessä oli vanha etuoikeuksille pe-
rustuva luokkayhteiskunta. Siksi Blairin olikin helppo yhtyä 
Wittgensteinin filosofian professuurin Englannissa perineen 
suomalainen Georg Henrik Georg von Wrightin ajatuksiin, 
että ihmisen kunnioittaminen edellyttää jonkinlaista näke-
mystä valtiosta.  Paras aiheesta demarin itsensä kirjoittamana 
on Yrjö Kallisen kirjoitus Politiikan moraali, Sosialistisessa 
aikakauslehdessä 3/1955, joka kuvaa hyvin hänen tinkimä-
töntä rehellisyyden ja totuuden kaipuutaan. Kallinen kirjoitti, 
miten politiikan moraalissa ja moraalittomuudessa tulee esille 
yleisen elämänmenomme moraali ja moraalittomuus. Jos me 
ylistämme voittajia ja sumeilemattomia iskijöitä, niin totta kai 
saamme nähdä vahvojen kandidaattien rynnistystä kaikkeen 
tuohon kunniaan. Kallinen tiesi tarkkaan kuinka suuresta on-
gelmasta puhui eikä vaiennut. Hänen mielestään sosialistisesta 
aatteesta tuli kellokorttidemareille keppihevonen ja sanoja, 
joita käytetään ponnekkaasti vain omien luottamustoimien 
säilyttämiseksi.

Kun modernien järjestelmien mukavuushakuisuuteen van-
novasta politiikasta on tullut uskonnonkaltainen vakuutusjär-
jestelmä, jota kaupitellaan ikuisen onnen nimissä äänestäjille 
ilman kuluttajansuojaa, sen epäonnistuminen tai valuvirheet 
synnyttävät vastareaktiona Trumpin kaltaisia ärhäkkäitä ää-
ri-ilmiöitä - joskin kannattaa muistaa, ettei demokratiassa 
haukkuva koira pure lukuun ottamatta raivohulluja, kuten 
Hitleriä ja Stalinia. Mutta missä vaiheessa länsimainen de-
mokratia menetti ohjauskykynsä ja ajoi itsensä ojasta allik-
koon, niin että näköalaton, masentava ja vaihtoehdoton aika 
synnytti demokratiaa halveksineen ääri-ilmiön, mistä jär-
kyttävin esimerkki on vankilassa parhaillaan istuva Breivik? 
Bereivik on tyyppiesimerkki siitä mitä pahaa työväenpuolue 
voi synnyttää hyvillä aikeilla mutta huonolla toteutuksella. 
Millainen oli Breivikin lapsuuden Norjan henkinen ilmapiiri? 
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Breivik on syntynyt vuonna 1979 jolloin Norjassakin muiden 
Pohjoismaiden ja Englannin tavoin sosiaalidemokraattinen 
työväenpuolue oli menossa henkiseen konkurssiin ja menet-
tämässä Gerhardsenin kovalla työllä rakentamaa sädekehää 
työväenpuolueen johtaman uudistuspolitiikan ympärille. 
Demareista oli samalla tullut kaikkialla näköalaton betoni-
puolue ja vanhoillisen ay-liikkeen vanki omassa ylhäisessä 
yksinäisyydessään. Yhdessä nämä tekijät jähmettivät aiem-
min hyviksinä pidetyn joukon byrokraattisiksi oman edun 
tavoittelijoiksi ja nepotisteiksi (esim. Norjan työväenpuolu-
eessa eliitti muodostuu oslolaisesta puolueen yläluokasta: ei 
ole sattumaa, että entisen pääministeri Jens Stoltenbergin isä, 
Thorvald Stoltenberg toimi pitkään puolueen johtotehtävissä 
ja mm. ulkoministerinä). 

Kyse oli myös korruptiosta ja väärästä politiikasta. Tämän 
vastareaktio on kansan keskuudessa äärioikeisto -ilmiö, jonka 
syntymisestä ovat vastuussa työväenpuolueiden aiemmat po-
liitikot, jotka antoivat ymmärtää yksinkertaisille äänestäjilleen 
kaiken loppujen lopuksi johtavan hyvään niin, että ihminen 
on onnellinen vain, kun hänen olonsa on mielihyvän sävyi-
nen. Aiemmin yhteiskuntasopimuksen yksilön ja ihmisen 
välillä on ajateltu perustuvan pelkoon ja ihmisen oman heik-
kouden tuntemiseen.  Nyt on toisin; kyse on myös vastuun-
pakenemisesta sillä lihavien vuosien jälkeen kukaan heistä ei 
uskaltanut sanoa niiden olevan ohi ja vuorossa olevan vöiden 
kiristely. Siksi he saavat yksin syyttää itseään, kun eivät ym-
märtäneet köyhyyden ja vallan synnyttävän sosiaalista fata-
lismia johtolauseenaan ”Kunhan ihmiset ovat vapaita, siinä 
mielessä, ettei heidän toiminnalleen aseteta esteitä, jokainen 
pitää huolta itsestään!”

Onko tilanne nyt muuttunut eikä sosialidemokratia ole-
kaan kuollut? Onneksi olkoon Britannian työväenpuolueelle 
hyvästä johtajavalinnasta. Vai ovatko onnittelut liian aikaisia? 
Keir Starmer valittiin Jeremy Corbynin seuraajaksi työväen-
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puolueen johtajaksi yli 56 prosentilla äänistä. Lähes puoli mil-
joonaa puolueen jäsentä ja rekisteröitynyttä kannattajaa antoi 
äänensä postitse. Starmer oli kuulemma alusta asti ennakko-
suosikki mikä kuulostaa korviin siltä, kuin hän olisi puoluetta 
johtavan vasemmistofalangin tukema ehdokas. Vasemmis-
tofalangin johtaja Jeremy Gorbyn epäonnistui eikä hänestä 
tullut koskaan kansan silmissä vakavasti otettavaa haastajaa 
hajanaisille konservatiivihallituksille. Tilanne on muuttunut 
Brexitin ja coronaviruksen jälkeen, varsinkin jos tehohoidossa 
parhaillaan oleva pääministeri Boris Johnsonille käy kalpaten. 
Saattaa olla, että Stramer kääntää Labourin voittoputkeen ja 
samalla läntiset veljespuolueensa yhteiseen rintamaan Suomen 
tavoin liberaalia sekä vastuullista uudistuspolitiikkaa kannat-
tavan keskiluokan äärioikeistoa ja populismin vaaraa vastaan. 

Pisteenä iin päälle on tietenkin todennäköisesti coronavi-
ruksen tuhoaman Trumpin selättäjäksi nousevan keskilinjan 
demokraatin, Joe Bidenin korjausliikkeet amerikkalaisessa po-
litiikassa, jos hän onnistuu nousemaan USA:n presidentiksi. 
VAROITUS POPULISTEILLE: Jos tämä onnistuu, se tietää 
myös poliittisen retoriikan muuttumista asiallisempaan suun-
taan ja hölynpölyn jonkin asteista kieltämistä poliittisissa val-
heissa. Se tietää varsinkin persuille kovia aikoja. SDP:n kan-
natus on jo noussut gallupeissa pääministeri Sanna Marinin 
vakuuttavien esiintymisten ansiosta ohi pitkään johtopaikkaa 
pitäneiden persujen, joiden ei kannata tässäkään tapauksessa 
nuolaista ennen kuin tipahtaa, sillä coronavirus, Joe Bide-
nin mahdollinen nouseminen Yhdysvaltojen presidentiksi, 
Johnsonin sairastuminen ja Keir Starmerin nousu Labourin 
uudeksi puheenjohtajaksi saattaa antaa länsimaisen liberaalin 
demokratian puolustajille uutta potkua ”torjuntavoiton ver-
ran” niin, että länsimainen demokratia pääsee hetkeksi hen-
gähtämään omasta tuhoavasta populismi viruksestaan - mutta 
vain hetkeksi. Seuraavaan kertaan ei ole pitkä matka eikä enää 
varaa ihmiskunnalla.
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Ilmastokatastrofin 
kenraaliharjoitus

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Coronaviruksen edetessä on hyvä kysyä, mikä on asiaan liit-
tyen varmistettu, todennettu ja jotain muuta kuin mones-
ta epävarmasta lähteestä muodostuva juorumainen yleinen 
mielipide? Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia tänään, kun 
olemme kuulleet vaihtoehtolääkäri Antti Heikkilän ”vaihto-
ehtoisia faktoja” sisältäneestä kirjoituksesta sekä viime viikolla 
venäläisten trollien tehtailemista valeuutisista. Uutisoinnissa 
jakolinja näyttää kulkevan samaa linjaa kuin totuus vastaan 
luulot-linjalla kautta maailmanhistorian. Jo historiallinen 
Parmenides oli asettanut vastakkain totuuden (aletheia) ja 
ihmisten mielipiteen (doksa). Kuilu näiden kahden asian 
välillä oli hänestä ylitsepääsemätön. Myös aikoinaan filosofi 
Bertrand Russell kysyi itseltään mikä oli ”tiedon” ja luulon” 
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välinen ero? Hänen mukaansa henkilöllä, jolla on tietoa, on 
tietoa jostakin, toisin sanoen jostakin olemassa olevasta, sillä 
se, mikä ei ole olemassa, ei ole mitään. Tämä todistelu toi 
hänelle mieleen juuri saman historiallisen Parmenideen, joka 
osasi erottaa totuuden yleisestä mielipiteestä juuri siksi, että 
totuus oli varmistettu, todennettu ja jotain muuta kuin mo-
nesta epävarmasta lähteestä muodostuva juorumainen yleinen 
mielipide.

On siis syytä kiinnittää tässä tapauksessa tarkka huomiota 
sanojen ”totuus -mielipide” eroihin, sillä niistä muodostuvat 
tarinat ovat jähmettyneet satumaailmaan vailla todellisuuden 
pohjakosketusta ikään kuin itsestään irrotetuksi lentävän hol-
lantilaisen aavelaivan tapaan, jonka näkeminen tuo epäonnea 
sen nähneille. Laivan kapteeni oli alun perin tavallinen kuo-
levainen, joka oli kirottu purjehtimaan iäti. Kriisin jälkeen 
puhkeavassa myrskyssä tuo purjehdus käydään totuuden ja 
mielipiteen välillä ja siitä syntyvä sota saattaa muuttaa maa-
ilmaa pysyvästi suuntaan, johon kukaan ei olisi ennen kriisiä 
uskonut tai halunnut sen muuttuvan. Ennen kuin myrsky 
puhkeaa, olisi hyvä yrittää selventää mikä on todennettuihin 
asioihin perustuva totus ja mikä taas asioita kokeneiden ih-
misten mielipide ja mitä eroa niillä on. On vaikea ennustaa 
onnistuuko se, mutta silloin kannattaisi ottaa avuksi vanha 
kunnon ”doktor universalis”-käsite, sillä jokaiselle ajalle olisi 
tarpeen Egon Friedellin mukaan ”doktor universalis” henki, 
joka on samalla kertaa kyllin rikas ja keskittynyt kuvastamaan 
sen itsetajuntaa: tämän ovat näköpiiriltään ja syvyydeltään 
hyvin erilaisina, mutta kukin oman aikansa suhteen yhtä täy-
dellisesti toteuttaneet mm. Aristoteles, Tuomas Akvinolainen, 
Cusanus, Cacon, Liebnitz, Voltaire ja Nietzsche muutamia 
mainitakseni sekä Hegel siksi, että Hegelin rationalismin mu-
kaan käsitteet eivät ainoastaan vastaa esineiden olemusta, vaan 
ne ovat esineiden olemus; se mikä on todellista on järjellistä, 
ja mikä järjellistä, on todellista.
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On myös heti aluksi hyvä palata ”totuus -mielipide”-pun-
ninnassa vanhaan kunnon Platoniin, joka tuo pohjan sille, 
miksi meidän pitää Valittujen Palojen (Readers´s Digest) 
erään sarjan mukaan kunnioittaa ”punnittua puhetta”, mikä 
tarkoittaa tarkoin harkittua filosofista pohdiskelua asioiden 
totuudellisesta luonteesta, mikä ei ole ostettavissa tai muut-
tumaton, se joko on tai ei ole, sillä Platonille ”oleminen” (on, 
ousia) olennaisessa tai absoluuttisessa mielessä edusti lopullis-
ta totuutta. Vastakohta kreikkalaiselle totuudelle oli ”pseudos” 
eli erehdys (nämä ovat vanhaa kreikkaa; esim pathos tarkoitti 
surua eikä sitä mitä ”säälittävänä” sen nykyisin ymmärrämme 
ja käytämme väärin). Platon käyttää paljon totuus/erehdys 
-käsitteitä mutta tietoteoriassaan hän asettaa mieluummin 
vastakkain ”epistemen” eli filosofisen tiedon doksan eli luu-
lon, mielipiteen tai käsityksen Holger Thesleffin mukaan:

”Platon tarkoittaa, että on olemassa jotakin, jota voidaan 
kutsua todeksi käsitykseksi, ”doksa alethes” (tai doksa orthe, 
oikea käsitys) ja joka lähenee todellista tietoa (ks. erit. Menon 
ja Theaitetos). Oikea filosofia suuntautuu todelliseen tietoon 
ylemmällä tasolla, kun taas mielipiteet kuvaavat hänen mal-
lissaan luulemista alemmalla tasolla. Karmideessa pohditaan 
tiedon yhteyttä harkintakykyyn.”

Miksi sitten on niin tärkeää erottaa totuus mielipiteestä ja 
antaa Platonin puhua? Ehkä siksi että coronaviruksen jälki-
puinneissa saattaa mopo karata käsistä ennen kuin keskuste-
lu on edes kunnolla alkanut. Castoriadis muistutti kuitenkin 
eräästä tärkeästä asiasta, että politiikan ja filosofian luominen 
Kreikassa oli ensimmäinen, kerta kun kollektiivisen ja yksilöl-
lisen autonomian projekti nousi esiin historiassa:

”Jos haluamme olla vapaita, meidän on tehtävä oma ”no-
moksemme”. Jos haluamme olla vapaita, kenenkään ei pidä 
voida sanoa meille, mitä meidän täytyy ajatella.”

Juuri tästä ajatuksenvapaudesta tässäkin on kysymys - tai 
sen puuttumisesta ”historian vaatimuksissa alemmille ja kiu-
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satuille luokille, joita he ovat pitäneet hyödyllisinä työvoima- 
ja sotilasresursseina - ei muuta - historian kaapuun puetussa 
alistumis -ja nöyryyttämispelissään, mutta nyt kyseessä on 
kenraaliharjoitus ilmastonmuutoksesta ennen, jolloin yhteis-
kunnat kirjaimellisesti ovat yhden askeleen päässä tuhosta eikä 
mielipiteillä ole, tai ei enää pitäisi olla samaa harhaanjohtavaa 
merkitystä tutkitun tiedon edessä kuin ennen kriisiä. Nyt enää 
vain tarkka tieto on valtaa, elämmehän poikkeustilan keskellä 
vai onko? Poikkeustilat antavat kansakuntien johtajille mah-
dollisuuden testata millaisin keinoin he voivat johtaa maitaan, 
jos katastrofista tulee pysyvä. Silloin he hallitsevat tiedolla. 
Russellille se oli pettämätön, koska sen oli hänen mielestään 
loogisesti mahdotonta erehtyä päinvastoin kuin luulo. Kuinka 
se oli mahdollista?, hän kysyi ja vastasi, ettei luulo voi kohdis-
tua sellaiseen, mikä ei ole, sillä se oli mahdotonta, ei myöskään 
siihen, mikä on, sillä siinä tapauksessa se olisi tietoa. Luulon 
täytyy siis kohdistua siihen, mikä on eikä ole samalla kertaa:

”Mutta kuinka tämä on mahdollista? Vastaus kuuluu, 
että yksityisissä oloissa on aina vastakkaisia ominaisuuksia; 
se, mikä on kaunista, on myös, joiltakin puoliltaan, rumaa, 
mikä on oikeata, on jossain suhteissa väärää ja niin edespäin. 
Platon väittää, että kaikilla yksityisillä aistittavilla olioilla on 
tämä ristiriitainen luonne; ne ovat siis olemisen ja ei-olemisen 
keskivälillä ja soveltuvat luulon, mutta eivät tiedon kohteiksi. 
Mutta niiden, jotka näkevät ehdottoman ja ikuisen ja muut-
tumattoman, voi sanoa tietävän eikä vain luulevan”

Platonin käsitys totuudesta vastaan luulo ja Russellin 
kritiikki ovat lähtökohtia yrityksessä ymmärtää miksi tieto 
vastaan mielipiteet unohtuvat aina kaikissa kerrotuissa ta-
rinoissa nimenomaan silloin, kun kertojina ovat historiasta 
olemiselleen ja teoilleen oikeutusta hakevien vahvempien 
ja hallitsijoiden näkökulmasta samaan aikaan kun olemme 
ymmärtäneet Freudin väittämän kulttuuristamme niin ahdis-
tavana ettei se salli meille onnellisuutta oikeaksi ihmisten pe-
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lätessä omaa mieltään kuin vankilaa, jossa he eivät edes tiedä 
istuvansa elinkautista. Mutta mitä seuraavaksi coronaviruksen 
runtelemassa mediailmapiirissä uutisoidaan vai odotammeko 
ensin kriisin oletetun huipun kohtaamista muutaman viikon 
päästä ja alamme vasta sitten raapimaan toisiltamme silmiä 
päästä kysymyksellä: mikä meni pieleen ja kuka siihen on syyl-
linen? Ehkä nyt olisi enemmän kuin koskaan aikaisemmin 
houkutusta vallanpitäjien julistaa poikkeustila myös siitä mitä 
ja miten saa mistäkin sanoa siitä huolimatta, että se loukkaa 
sanavapautta. Vai loukkaako se? Ei kun kyseessä on tutkit-
tu tieto vastaan mielipide, eikä ainakaan, jos lukee tarkkaan 
mitä sanoi poliittisen historian professori L.A. Puntila vuonna 
1961 asiasta kaukoviisaasti ihan kuin ennakoiden länsimaisen 
maailman jakaantuvaan aikaan ennen coronavirusta ja sen jäl-
keiseen poikkeustilojen poikkeustiloihin:

”Julkisuus on demokratian terävämpiä aseita, emmekä saa 
antaa sen missään vaiheessa eikä minkään syyn vuoksi tylsis-
tyä. Sananvapaus meillä on; oikeus pitävien tietojen mahdol-
lisimman nopeaan saantiin on varmistettava. Niiden oikealla 
käyttämisellä on lujitettava demokratiaa ja siinä vaikuttavien 
ryhmien keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä.”
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Punapääoman 
romahdus

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Vasemmiston oma populisti, taloustoimittaja Esko Seppä-
nen ”Punapääoman romahdus (WSOY)”-kirjassaan aloitti 
nämä keskustelut jo vuonna 1995. Seppänen yritti propa-
goida oman aikansa hengenheimolaisista huonoin tuloksin 
henkisiä ”uusluddeetteja” rikkoakseen kaulaamme kiristävän 
ja vapaata hengitystämme ahdistava mekaanisen taian ehdot-
toman sokean typeryyden, rohkaisemalla vastaanhangoittele-
via ottamaan aimo annoksin reilusti etäisyyttä valheellisesta 
sinivalkoisesta typeryysnostalgiasta, koska hän oli huoman-
nut, että sinivalkoisen suomivalheen saatanallisissa myllyissä 
mielen avoimuutta ja herkkyyttä muokattiin materialismia 
ja järjestysvaltaa ihannoivaksi ja kunnioittavaksi massatuot-
teeksi.  Ja että samoin kuin ”jaloa villiä”, oli yhtä vaikeaa 
löytää epä-älyllisessä, yhden totuuden näköalattomassa ja 
ei-kriittisessä Suomessa puhtain vaikuttimin muiden puoles-



318

ta toimivaa ja oman etunsa unohtavaa romantiikan kääntö-
puolen, industrialismin Sherwoodin ruostemetsiin raiskaa-
maa ”robinhoodvasemmistolaista”, sellaista valkokankaiden 
lumoavaa tähdenlentoa, jonka kansaa kiinnostava erilaisuus 
ja voima piilisivät auktoriteetteja kunnioittamattomassa ro-
manttis-traagisessa byronilaisessa nykysankarissa, joka olisi 
taistellessaan hyvän puolesta pahaa vastaan rehellisyyttään ja 
viattomuuttaan kyvytön valheisiin ja kompromisseihin. Siksi 
voimme kysyä Seppäsen kirjan innoittamina: Mitä opimme 
punapääoman romahduksesta?

Porvarillinen, ja erityisesti keskiluokkainen, kulutukseen 
perustuva keskivertoelämä näytti tuolloin vuona 1995 Sep-
päsen mielestä olevan kaikkien alojen erityisasiantuntijoina 
esiintyvän ja silloin nousussa olleen markkinointiluokan val-
heellinen selittelyprojekti. Mutta varsinaisen vian hän näki, 
harvinaista kyllä, tällä kertaa omissa joukoissaan. Seppänen 
lataa heti kirjansa alussa suorasukaiseen tapaansa ongelman 
kuuman ytimen todennäköisesti vasemmistolaisesti pääosin 
tuolloin koostuneelle lukijoilleen väittämällä, ettei vasemmis-
ton aatteista enää oikein tiedä mitä ne ovat. Vasemmiston 
uusi tuleminen voi parhaimmillaan Seppäsen mukaan tapah-
tua vain kieltämisen kieltämisen, ei unohtamisen ja peittelyn 
kautta kuten silloin asianlaita hänestä tuntui olevan:

”Jos mennyt palaa, se on uudessa tulemisessaan erilaista 
kuin vanha. Jos vasemmisto tulee, se ei voi olla vanhaa valtaa. 
Vapaan vasemmiston ei pidä haikailla paluuta menneisyyteen 
vaan matkata moderniin. Kieltämisen kieltäminen ei ole sitä, 
että vanhat virheet kielletään vaan että niistä opitaan. Vanha 
vasemmisto on ollut vanhan järjestyksen puolella ja toiminut 
siinä uskossa, että vapaiden valtiopäivien varassa mutta ilman 
kasakoiden pistimiä järjestelmämme olisi romahtanut jo heti 
alkuunsa.”

Heti perään pitää todeta kaksi ongelmaa varoitukseksi Sep-
päsen suhteen. Se ei varmastikaan tule lukijalle yllätyksenä, 
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että Seppänen tunnettuna tuon ajan känkkäränkkäisenä va-
semmiston omana herra suorasuuna ja toimittajana kärjisti 
esittämiään ongelmia hyvän lehtimiehen tavoin muutamiin 
retoorisiin väittämiin typistäessään kertomuksensa ymmärret-
täville tasoille, mutta unohti samalla mainita kolikon toisesta 
puolesta lukijoilleen tai äänestäjilleen kunnon propagandistin 
tavoin yhtään mitään. Toinen ongelma on Seppäsen käyttä-
mä sekaannusta aiheuttava vasemmistotermi samaan aikaan 
kun vasemmistoliitto oli juuri kovien synnytyskipujen kanssa 
perustettu. Joskus Seppänen, joka tuohon aikaan flirttaili tais-
tolaisten kanssa, asia, jota nyt on vaikea uskoa tästä entisen 
vihamiehensä Iiro Viinasen julkisuudessa kovasti lauhtuneesta 
ystävästä kovin helpolla, puhui vasemmistosta tarkoittamalla 
sillä myös suuresti inhoamiaan työväenluokan omia punapor-
vareita eli petturidemareita, joskus vain tarkoittaen sillä SKP:n 
ja SKDL:n kuihtuvia jäännöksiä. 

Seppänen on pohjimmiltaan mäkättävä ja kaunainen 
vanhavasemmistolainen agitaattori, joka ei jaksa pysyä ajan 
virrassa enää räksyttämässä yhtä innokkaana kuin ennen op-
piakseen uutta, vaan toistaa vanhoja ajatuksia ja oppeja ker-
ran oppimansa mantran tavoin (nyt jo kuuroille korville, sillä 
suuri osa hänen aikaisemmista äänestäjistään on jo kuollut 
tai melkein haudan partaalla). Kirjassaan hän avaa kuitenkin 
hieman omaa käsitehirviötään korporaatioista, mikä osoitti 
hänen olleen pahimman luokan yhteistyötä eri luokkarajojen 
yli vastustanut vanha vasemmistodinosaurusänkyrä (Seppä-
sellä oli parhaina aikoinaan tapana keksiä Paavo Väyrysen ta-
voin tuhkatiheään omaan todellisuuteensa ja suuhunsa sopivia 
poliittisia ”täsmäilmoituksia” valitsijoilleen). Se korporaatio, 
mistä Seppänenkin puhuu, löytyy sosiologi Risto Alapuron 
isäntien ja työväestön suhteita kuvanneesta tutkimuksesta.

”Mitä enemmän, suoremmin ja ystävällisemmin isännät 
seurustelevat palvelijansa kanssa, sen helpommin palvelijat 
oppivat tuntemaan isäntänsä, jalostuvat ja rupeavat pyrki-
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mään valoa kohti.”
Tämä wrightiläisen työväenliikkeen toive kauhistutti täy-

dellistä luokkavastakkainasettelua poliittisen pelastuspropan-
gandansa turvaksi tarvinnutta aktiivikommunistia. Tämä oli 
myös Seppäselle punainen vaate; pyrkimys yhteistyöhön ja 
yhteisymmärrykseen valtion, elinkeinoelämän ja ay-liikkeen 
välillä kuten Ruotsissa, jossa institutionalisoitunut sosiaalide-
mokratia kesytti rajua muutosta, ja yhteisomistukseen perus-
tuvaa sosialismia vaatineet vaaleanpunaisen (Myrdalien per-
he) tasa-arvo-sosiaalidemokratian puolelle unelmanaan volvo, 
omakotitalo, kerran vuodessa etelän lomamatka, kesämökki, 
Kallen kaviaaria aamiaispöydässä ja väritelevisio.

”Aatteet ovat siis kuolleet. Kun vasemmisto on valinnut 
vallan ja vapauden välillä, se on uhrannut vapauden vallalle, 
eikä sille ole muuta perustetta, että niin ovat tehneet muut-
kin”, Seppänen kirjoitti vuonna 1995. Mutta oliko Seppänen 
kirjassaan oikeassa tuolloin? 

Seppänen inhoaa sopuilua ja työväestön sekä kapitalis-
tien ruotsalaista midaan-kädenpuristusta. Seppäsen suuri ja 
vilpitön oivallus oli, ettei vasemmistolaisilla ihmisillä ollut 
muita puhtaampia poliittisia tavoitteita tai toimintatapoja. 
Seppänen ymmärsi itse hyvin miksi Hegelin mukaan tällainen 
ei kelpaa moraalin pohjaksi, koska kiistämättömistä hyvistä 
aikomuksista ja vakaumuksesta huolimatta vasemmistolaiset 
voivat tehdä Stalinin tavoin hirmutöitä tekopyhästi jälkeen-
päin Paavalin sanoin itselleen armoa anellen. ”Miksi en tee 
sitä hyvää mitä haluaisin, vaan sitä pahaa mitä en haluaisi”. 
Seppänen ei myöskään ymmärtänyt sellaisia puheita, jossa ku-
viteltiin vasemmistolaisen moraalin olevan muita parempi. 
Seppänen oli hyvää vauhtia kehittymässä räksyttäväksi rakik-
si porvariston puntin liepeissä, ja oli oman aikansa lupaava 
kansanräksyttäjä Tsiprasis, tai äkkiväärä suomalainen yhdis-
telmäsekoitus vasemmistoälykkö Raul Palmgrenia populisti 
Timo Soinia, jolta olisi vain sopivan paikan tullen riisuttu 
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kardinaalin viitta ja lisätty hieman punaväriä naamaan. Sep-
päsen mukaan kaiken mahdollisti nouseva keskiluokka, joka 
oli aina valmis elämään ripulitaloutta (paljon sisään ja ulos) ja 
sukupolvien välistä cowboy-taloutta (laitumien- ja aatteiden 
ehtyessä muutetaan yhä kauemmaksi länteen).

Vasemmiston uuden tulemisen este oli tuolloin hänen 
mukaansa se, että SDP:n ja vasemmistoliiton parhailla kaa-
dereilla oli paikallisesta kaavoitusvallasta juopuvien kunnal-
lispamppujen tai pönäköiden ay-miesten sielu, sitä samaa 
porukkavaltaa, joka Seppäsen mielestä tuhosi lopulta koko 
punapääomankin. On hyvä muistuttaa, ettei ollut Kekkosen 
ja Neuvostoliiton ahdistaman suomalaisen porvariston ansio, 
ettei vasemmistovalta rantautunut koskaan kunnolla Suo-
meen, vaan taistolaisten, vasemmiston omien kauhukakaroi-
den, tämä Suomen poliittisen lähihistorian mielenkiintoisin 
”kummajainen”, mikä oli hegemoniavoimissaan medioissa - 
ei todellisuudessa poliittisena joukkoliikkeenä - koko pysäh-
tyneisyyden ajaksi kutsutun 1970-luvun toimien porvarien 
pelotteena ja kirittäjänä kohti porvarillisten vapauksien aikaa 
pois kollektiivisen pakkovallan uhkasta. 

Koko vasemmiston yhteiset mieliharmit ja usein myös 
kokonaiskuvan hämärtyessä vasemmistolaisen politiikan es-
teinä typeryyttään toimineet äänekkäät taistolaiset saivat kut-
sumanimensä Suomen kommunistisen puolueen vasemmis-
tosiipeä johtaneen Taisto Sinisalon mukaan. Häntä pidettiin 
porvarillisessa julkisuudessa suoraviivaisena ”sarvikuonona”, 
vaikka hän todellisuudessa oli lähes mielisairaalloista fana-
tismia lähennellyt kiiluvasilmäinen neuvostokommunisti ja 
”viideskolonnainen isänmaaton puolivakooja” sekä tiukan 
linjan leppymätön stalinisti. Punapääomaa tarvittiin samaan 
kuin poliittista vasemmistoa, pitämään vasemmistolaisuuden 
pystyssä ja näyttämään unelmalla olleen myös taloudellista 
vaikuttavuutta. Taistolaiset olivat ajan muoti-ilmiö ja heidän 
merkityksensä oli lähinnä symbolinen viidennen kolonnan 
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turvamuistutus siitä, että Neuvostoliitolla oli koko ajan omat 
joukot maan sisällä, johon se tarvittaessa Tsekkoslovakian 
tavoin (Hertta Kuusisen suurin älymöläys oli paljastaa kuu-
luisassa Messuhallinpuheessaan 1948 heti Tsekkoslovakian 
miehityksen jälkeen saman tien olevan mahdollinen myös 
Suomessa) oli valmis hädän keskellä häikäilemättömästi tur-
vautumaan.

Taistolaiset arvostelivat voimakkaasti muun vasemmiston 
politiikantekoa ja taloudenhoitoa (kannattaa lukea vaikka va-
semmistoliiton entisen puheenjohtajan, Suvi-Anne Siimeksen 
mainiota kirjaa ”Politiikan piilokuvat” (Otava 2002). Kritiik-
ki oli niin ärsyttävää ja epäoikeudenmukaista, että se vam-
mautti veljet vasemmalla osin sekä toiminta- että yhteistyöky-
vyttömiksi pitkäksi aikaa, vaikka itse taistolaisten harjoittama 
kova talouskritiikki ei siltikään tavoittanut karmeudessaan 
tuon ajan koko todellisuutta - esimerkiksi joukkotyöttömyy-
den laajuutta. Suomen pankkikriisin kokonaistappio oli 8,4 
miljardia euroa eli 110.000 työvuotta. Stora Enson Amerikan 
seikkailu vei 5,6 miljardia euroa (80.000 suomalaista olisi voi-
nut olla töissä vuoden), Soneran uhkapeli Saksan ja Italian 
ilmatiloissa maksoi 4,3 miljardia euroa eli 70.000 työvuotta, 
Postipankki hassasi New Yorkin konttorissaan 80 miljoonaa 
euroa. Suomen kansantalous oli romahtamisen partaalla. 
Luetteloa voisi jatkaa. Taistolaisten kritiikki ja varoitukset 
olivat liian lempeitä ja vähäpätöisiä myöhempien tosiasioi-
den valossa, vaikka he olivatkin 1970-luvulla suomalaisen 
yhteiskunnan aktiivisin etenkin nuorten poliittinen ryhmä. 
Taistolaiset varoittivat suomalaista yhteiskuntaa taloudellises-
ta kytkeytymisestä länteen ja ”oikeistovaarasta”.

Seppänen ihmetteli kirjassaan, miten yli 700 toimipaikkaa 
maassa omanneen valtavan Eka-konsernin, jonka liikevaihto 
oli parhaimmillaan yli 15 miljardia Suomen markkaa ja missä 
työskenteli yli 13.000 ihmistä, olemassaolotaistelua käytiin 
pelkän kirjanpidon avulla, niin että kun demarivetoisen Ekan 
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tappiot alkoivat kasaantua Ekaan, se puristi niiden kätkemi-
seksi kuiviin hyvin tuottaneet ja oman alansa suuriin kuulu-
neet vakuutusyhtiö Kansan sekä rakennusyhtiö Hakan. Eka 
onnistui pelaamalla laittomasti korkeiden demaripoliitikko-
jen suostumuksella tilinpäätöspelejä Seppäsen mukaan näiden 
yhtiöiden omaisuuksilla, kassavirroilla ja taseilla. Esimerkiksi 
silloinen pääjohtaja Eero Rantala (jonka isä oli myös vaikutus-
valtainen demaripamppu, Yrjo Rantala, sekä Metalliliiton että 
SDP:n Hgin pirin puheenjohtaja ja sai aikoinaan tyrkytettyä 
puolueelle erinäisten kissanhännänvetojen nimissä korruptoi-
tuneen demarinepotismin tapaan lahjattoman ja moraaliltaan 
kyseenalaisen ”Ema”-poikansa puolueensa vaikutusvaltaisen 
talouseliittiin tunnetuin vahingollisin seurauksin) hermostui 
vuonna 1992 tasetta laadittaessa tilintarkastajiin, jotka oli 
sentään valittu itseään täydentävästä demarieliitistä, kun he 
varoittivat yhtiötä vääristä kirjauksista. 

Seppänen kertoo kirjassaan yhden jos toisenkin pysäyttä-
vän esimerkin pitkään jatkuneesta vasemmistovalheen rikol-
lisesta tasekikkailusta pelinään koko vasemmiston talousus-
kottavuus. Siksi oman etupihan siisteys ja uskottavat fasadit 
olivat poliittiselle vasemmistoeliitille enemmän kuin tärkeitä. 
Ne olivat se ovela sumuverho, jolla kansa saatiin uskomaan 
ja luottamaan heihin. Tekiväthän tavallisten työläisnaisten 
uskomusten mukaan vasemmistojohtajat vain hyvää, onnis-
tuen ilmoittamien lukujensa valossa kehittämään työläisten 
yhdessä omistamista bisneksistä kannattavia, vaikka he eivät 
tienneet sitä, että kyseessä oli varsinainen iso pukki supernäl-
käisenä kaalimaan vartijana valmiina hotkimaan ahnaaseen 
suuhunsa koko kaalimaan mitä nopeammin sen parempi. 
Heihin luotettiin, koska he hoitivat myös paitsi keräyksin ja 
talkoilla sekä testamentein kerättyä yhteistä omaisuutta, niin 
myös talletuksia ja päivittäistavarakauppaa, joilla oli valtava 
tunnearvo äänestävän työväestön keskuudessa.

”Lintulahti Oy:n (joka oli EKA:n omistama, mutta taseen 
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ulkopuolelle siirretty yhtiö) taseessa oli kiinteistöjä, joille oli 
kaavoitettu yhteensä 28400 neliötä asuntorakennusoikeutta 
ja 11000 neliötä hotellirakennusoikeutta. Kun Haka (EKA:n 
oma rakennusfirma) möi mainitut neliömetrit Lintulahdelle, 
niistä kirjattiin myyjän tulokseen 155 miljoonaa markkaa, 
mutta rahaa ei liikuteltu. Lintulahti jäi Ekalle velkaa 250 mil-
joonaa markkaa, vaikka sen omaisuuden tosiasiallinen arvo ei 
ollut kuin alle 100 miljoonaa markkaa.”

Ymmärrättekö mistä tässä on oikein kysymys? Vasemmis-
tolaisesta talouspolitiikasta pahimmillaan, joka on heidän 
”tempputyöllistämislääkkeensä” vaivaan kun vaivaan. Paljon 
puhetta ja vähän oikeita tapahtumia. Numeroita ja tavoit-
teita, mutta ei mitään todellista. Ei tämä ole taloudenhoitoa 
vaan puhdasta kusettamista ja silkkaa rosvoamista, osin kos-
ka helposti asiantuntijavallan edessä höynäytettävät ja talou-
desta mitään tietämättömät vasemmistopoliitikot olivat vain 
kakkuja ja hyviä pitoleipiä syövä turhantärkeä kumileimaisin 
vailla todellista valtaa. 

Lisää esimerkkejä varoittavia löytyy punapääoman histo-
riasta roppakaupalla. esimerkiksi Simonkylän sos.dem killan 
konkurssi maksoi valtiolle yli 105 miljoonaa Suomen mark-
kaa hieman myöhemmin. Kun Eka ei enää Seppäsen mukaan 
saanut pankeilta lainaa, se alkoi haalia sitä markkinoilta tarjo-
amalla tallettajille suuren koron. 1993 yhdeksän kuukauden 
ajan se onnistui tässä tehtävässä erinomaisesti haalien tallet-
tajilta konkurssikypsälle yhtiölle yli 480 miljoona markkaa, 
aikomattakaan koskaan palauttaa rahoja asiakkailleen. Ekan 
talletukset kasvoivat samaan aikaan 80 % kun ne vähenivät 
pankeissa 18 %. Ekan talletukset maksoi lopulta Ahon por-
varihallitus pankkitakausvaroista. Seppänen lopettaa kirjansa 
vuonna 1995 toteamukseen, ettei ilman eetosta ole vasem-
mistoa. 

”Ilman punapääomaa kyllä pärjäillään varsinkin, kun sitä 
ei enää ole!”
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Menestysteoksen 
diskurssi

Teksti:
Kriitikkö Eero K.V. Suorsa

Mistä on menestysteokset tehty? Tai, mistä on menestysteok-
sia tehtailevat nerot tehty? Jean-Paul Sartren mukaan nerous 
on ihmisen kekseliäisyyttä epätoivoisissa olosuhteissa. Kult-
tuurissamme on oletus, että menestysteoksia kirjoittavat ne-
rot, ja tämä nerous näkyy menestysteoksissa. Tämän oletuksen 
vallassa otamme vastaan uutiset jokavuotisista kaunokirjal-
lisuuden Finlandia-palkinnoista ja suhtaudumme siihen tä-
män linssin lävitse. Pajtim Statovcin Bolla voitti vuoden 2019 
kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Statovcin menes-
tys on ollut huikaisevaa; hänen jokainen kolmesta kirjastaan 



326

on palkittu; Statovcin aiempi teos Tiranan sydän (2016) oli 
ehdolla Yhdysvalloissa National Book Awardin käännöskir-
jallisuussarjan palkinnnon saajaksi ja esikoisteokseen Kissani 
Jugoslavia (2014) perustuva näytelmä pyörii Kansallisteatte-
rissa täysille saleille. 

Ironista on, että Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen 
Noora Vaaralan artikkelissa Menestystarina todetaan, että 
Statovci ei ole kiinnostunut menestystarinoiden kertomises-
ta. Statovci tuntuu osuvan jollain tavalla aikamme diskurs-
sin pirtaan; Ylen Jonni Aromaan artikkelin mukaan Statovci 
”kirjoittaa suoraan miesten välisestä seksistä”, pirtaan, jossa 
normatiivisen kaavan mukainen homoromaani marssii lu-
kijoiden eteen. Tätä samaa lajityyppiä ovat viime vuosina 
edustaneet niin Jonas Gardellin Älä koskaan pyyhi kyyneleitä 
paljain käsin trilogiassa (2012), ja menestyselokuvan myötä 
suomennettu Andre Acimanin Kutsu minua nimelläsi (2007). 
Nämä ovat maistuvia, ns. ”läpimurtoromaaneja” (tai mikä ta-
hansa vastaava ilmaus, menestysteos kilpailee saman termin 
paikasta, joten käytän tästä eteenpäin tätä termiä), jotka eivät 
itse asiassa murra mitään, koska tämä tie on heille jo val-
miiksi murrettu esimerkiksi loistavien Jean Genetin Kukkien 
Madonnan (1949) ja Jeanette Wintersonin Ei appelsiini ole 
ainoa hedelmä (1985), sekä Alice Walkerin Häivähdys purp-
puraa (1982). Nämä olivat todellisia keihäänkärkiä omana 
aikanaan, jotka mullistivat sen, mitä proosakirjallisuudessa saa 
sanoa seksuaalisuudesta, etenkin jostain ei-heteroseksuaalises-
ta. Nämä keihäänkärjet olivat erittäin kaukana normatiivisen 
kaavan mukaisesta homoromaanista, ”läpimurtoromaaneis-
ta”, läpeensä kaupallistetusta tuotteesta. 

Miesten välisestä seksistä on tullut yhtä kaupallisempaa, ja 
tässä menestysteoksen kaavassa kaava toimii kuin yliarvoste-
tun Troye Sivanin musiikki: menestysteoksen kaavassa homo-
miehistä tehdään ali-ihmisiä, eläimellistettyjä puoliapinoita, 
jotka ainoastaan nussivat, nussivat ja nussivat, vastaavalla ta-
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valla kuin Sivan tekee narsistisesti huomion omasta seksielä-
mästään hitissään Bloom. Kaikki muu jää sivulla. On ironis-
ta, että sateenkaaren väreillä maalattuna aikana homomiehet 
esitetään näin alentuvan linssin lävitse pelkkinä teatraalisina 
kuvaelmina, suolla tanssivina virvatulina. Ja tämä intiimiyttä 
koskeva narsismi on todella surullista; kiistelty moraalifilosofi 
Christopher Lasch kirjoitti klassikkoteoksessaan The Culture 
of Narcissism (1979) seuraavasti: Intiimiyden ilojen kultti 
koostuu kasvavasta epätoivosta koko intiimiyden löytämisek-
si. Henkilökohtaiset suhteet vapisevat romahdustilassa niitä 
rasittavien tunteiden alla. Kyvyttömyys kiinnostua ”mistään 
mikä tapahtuu kuoleman jälkeen” ruokkii kiirettämme syök-
syä suhteesta toiseen ja tekee intiimiydestä vielä vaikeammin 
tavoiteltavaa.

Huolimatta intiimiyden juhlinnasta olemme siis päätyneet 
tilanteeseen, jossa intiimiys on yhä vaikeammin tavoiteltavis-
sa; intiimiydestä on tullut täysin tuotteistettu asia, ja näin sek-
suaalisuutta hallitsee kapitalismi. Tähän väliin on sanottava, 
että pidin Bollasta, se on nopeasti luettava välipala, joka on 
räätälöity ja kustannustoimitettu lukijaa varten siten että sen 
nauttimisesta ei seuraa mitään älyllisiä vatsanpuruja, eli sitä 
että kirjan sisältöä tulisi pohdittua joko lukiessa tai jälkikä-
teen. Bolla on teos, jonka lukee nopeasti, yhdessä tai kahdessa 
illassa, ja sen kannet suljettua ei pysy valveilla miettien juuri 
lukemansa kirjan sisältöä ennen nukahtamistaan. Tässä tul-
laan olennaiseen kohtaan; Bolla ei herätä lukijassa kysymystä 
”mistä tässä on kyse?”, mikä on olennaisen, maailmaa muut-
tavan kirjallisuuden herättämä peruskysymys.

Bolla kuvaa toivotonta rakkautta päähenkilöidensä, Ar-
simin ja Milošin kautta. He kokevat yhden rakkauden ja 
seksin täyteisen kesän Kosovossa, Jugoslavian hajoamissotien 
keskellä 1990-luvun alussa. On selvää, että sota leviää myös 
Kosovoon; serbit kahmivat etuoikeuksia albaanien tullessa 
syrjityiksi. Arsim on albaani, Miloš serbi. Näin tragediaa ke-
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hystetään. Tragedian voiman voisi olettaa kumpuavan tuosta 
rakkauden täyteisestä kesästä, jota molemmat muistelevat 
kirjan kulkiessa eteenpäin. Varsinainen tragedia on kehys-
tetty vasta kirjan juonen edetessä eteenpäin. Ongelma tässä 
on vain se, että kirjaa lukiessa tragedian syvyys ei tunnu tra-
gedialta. Traagiset tapahtumat, kuten Milošin muuttuminen 
laitostuneeksi ihmisraunioksi, Arsimin päätyminen vankilaan 
uudessa kotimaassaan ja karkotus takaisin Kosovoon, eivät 
tunnu miltään. Ja tämä ei pohjimmiltaan yllätä, koska trage-
dian syvyyttä ei voida koskaan kuvailla Bollan tapaisissa me-
nestysteoksissa, koska niistä tulisi lukijalle hankalia nieltäviä. 
Tragedian täytyy tuntua epämiellyttävältä, ja ironista kyllä, 
monet menestysteoksen asemaan eli virallisesti tunnustetut 
teokset eivät toteuta tätä kehossa tuntuvaa tragediaa. 

Kehossa tuntuvat tragediat löytyvät esimerkiksi Thomas 
Harrisin Hannibal Lecter-kvartetissa; Lecterin ihmissyöjän 
kohtalon taustalla on lapsuuden tragedia, jossa hänen pik-
kusiskonsa Mischa syödään elävältä. Tämä tuntuu kehossa 
tragedialta, todella epämiellyttävältä. Mutta vaikka Harrisin 
teokset ovat menestyneitä niin myyntilukujen kuin kritiikkien 
myötä, niin Finlandia- tai National Book Awardin kaltaisia 
palkintoja niiden on turha odottaa, kenties juuri siksi että 
niissä kuvattu tragedia todella tuntuu joltain. Kun trage-
dia tuntuu, se on aina kammottavaa. Pohjimmiltaan A.M. 
Homesin The End of Alicea (1996) vaadittiin 1990-luvun 
lopulla vedettäväksi kirjakaupoista, koska siinä kuvattu tra-
gedia, lapsenmurha ja murhaajan elämä oli liikaa nieltäväksi 
kirjallisuuden kuluttajille. Statovcin teoksista emme löydä 
tätä voimakasta tragediaa, joka tekisi lukijalle inhottavan 
olon. Statovci kyllä yrittää tuottaa tätä tragediaa hakemalla 
Arsimin ja Milošin suhteeseen vaikutteita antiikin Kreikasta; 
Milošia kuvaillaan seuraavasti: Painan mieleeni hänen tapansa 
nojata tuolin selkämykseen, hänen suonikkaat käsivartensa, 
sen miten hän kannattelee itseään ristiessään jalkojaan, hä-
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nen korkeat poskipäänsä ja kaulansa ihon kuin kuivaa leipää, 
pienen pyöreähkön lantion kuin nuorella tytöllä, sen miten 
huolellisesti ja varovaisesti hän puhuu, kuin miettisi tarkkaan 
jokaista tavua, sen miten valkoiset hänen hampaansa ovat ja 
miten uurteisena hymy leviää hänen kulmikkaille kasvoilleen, 
kuin istuvan vatsa.

Ei ole yllättävää, että tämä kuvaus muistuttaa antiikin 
Kreikan kinaidosta, miesten välisessä seksissä heikommaksi 
ja halveksitummaksi kuvailtua osapuolta. David M. Halpe-
rin kuvailee naisellisesti käyttäytyvää kinaidosta artikkelissaan 
Forgetting Foucault (2002, julkaistu Martha C. Nussbaumin 
ja Juha Sihvolan toimittamassa The Sleep of Reason. Erotic 
Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome) 
seuraavasti. Kreikkalaiset ajattelivat, että kinaidos voitiin 
tunnistaa fyysisten piirteiden määrittämänä: heikot silmät, 
jalat ristissä istuttaessa, oikealle kallistuva pää, veltot kädet ja 
lantio, joka kävellessä joko keinuu puolelta toiselle tai pysyy 
tiukasti paikoillaan. Statovci ei siis soutele minkään erityisen 
uuden tai mullistavan parissa kuvaillessaan homoseksuaalista 
rakkautta. Itse asiassa on varsin hälyttävää, että Statovcin teok-
sissa toistuu tämä kuvio, jossa miesten välisen seksin toinen 
osapuoli on aina heikommaksi ja sitä kautta huonommaksi 
leimattu. Ja tämä heikkous näyttäytyy naisellisuutena, ja nai-
sellisuus tulee tämän kautta pahaksi ja torjuttavaksi leima-
tuksi. Kreikkaisille ja roomalaisille kinaidos oli jotain halvek-
suttavaa ja yhteiskunnasta pois torjuttavaa perversiota, jonka 
vastapoolina aggressiivista, kaiken valtaansa ottavaa maskulii-
nista seksuaalista, kaikkeen liikkuvaan yhtyvää miestyrannia 
palvottiin viimeisiin asti. Tosin, jotta tämä palvonta olisi ollut 
mahdollista, tarvittiin kinaidos, ikään kuin välttämättömänä 
pahana. 

Niin, tämä osoittaa, että antiikin kreikkalaiset olivat tie-
teestä ja filosofiasta kaikkea muuta kuin järkeviä; heitä rii-
vasivat kaikki mahdolliset taikauskon muodot, kuin myös 
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järjettömät sukupuoli- ja seksuaalistereotypiat, sekä erittäin 
vanhakantaisiksi jo omana aikanaan tunnistetut yhteiskun-
tajärjestelmät kuten orjuus. Bollassa Miloš jää lopulta yksin 
raunioituneena Arsimin tekojen tähden, ja tässä lainataan voi-
makkaasti antiikkia: kinaidoksen kohtalo ei voi olla onnelli-
nen. Statovci nostaa näin vastakohtien kautta aatteelliseksi 
idoliksi kinaidoksen vastakohdan, Tom of Finlandin piirrok-
sia muistuttavan kaiken väkisin ottavan raakalaisen. Arsim 
ei ehkä ole tätä ulkoisesti, mutta hän käyttäytyy kuin olisi 
karannut Tom of Finlandin piirroksista. 

Statovci sanoo teoksissaan myös varsin paljon naisista nai-
sellisuuden lisäksi; Bollassa Arsimin Ajshe on tungettu väki-
valloin sivuun, Kissani Jugoslaviassa päähenkilön äiti Emine 
on myös työnnetty väkivalloin sivuun ja Tiranan sydämessä 
naisia kuvaillaan lähinnä tahdottomina sivullisina korosta-
maan miehen rosoista matkaa itseensä, jonka varrella kaikki 
muut saavat kärsiä. Ei ole yllättävää, että Tiranan sydän päätyi 
National Book Awardin käännöskirjallisuuden palkintoeh-
dokkaaksi, koska se istuu täydellisesti yhdysvaltalaiseen arvo-
konservatiiviseen maailmankuvaan. Yhdysvaltalaiset pokkarit 
ovat täynnä miesten matkoja itseensä ja maailmaan; esimerk-
keinä käyvät niin suomalaisten kokoomusnuorten hellimän 
Ayn Randin Kun maailma järkkyi (1957) tai kauhugenren 
ultrakonservatiivisen, fanaattisen katolilaisen Dean Koontzin 
Ääniä yössä (1987). 

Tämän genren romaanissa on tärkeää, että miehen asema 
on korotettu kirkkaimmaksi kruunuksi. Esiin nousee radi-
kaalifeministi Mary Dalyn teoksessaan Gyn/Ecology (1975) 
teoretisoima sado-rituaalinen syndrooma, jossa miehet vapau-
tetaan kaikesta vastuusta yksinkertaisilla toteamuksella, kuten 
”pojat ovat poikia”. Sado-rituaalista syndroomaa leimaa myös 
patriarkaalisen yhteiskunnan pakkomielle puhtaudesta; kai-
kissa Statovcin teoksissa naiset yhdistetään likaan esittämällä 
heidät vain siivoojina tai vastaavissa rooleissa. Vaikka Statov-
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cin Bolla on menestysteos, on syytä kysyä, onko siinä mitään 
vaikuttavaa, elementtiä, joka tekisi siitä enemmän kuin me-
nestysteoksen? Menestysteoksia nimittäin tulee ja menee, joka 
syksy ja joka kevät kirjamarkkinoille tarjoillaan uusi menes-
tysteos, jota kriitikot ja lukijat odottavat yhtä nälkäisinä ja ah-
neina kuin filosofi Epikuroksen karja. Ja menestysteos täyttää 
tämän karjan mahan, jättäen ne odottamaan uutta annosta, 
jonka saapumisesta ilmoittavat määrätyt kriitikot kuin enkelit 
ilmoittavat Jeesuksen saapumisesta. Menestysteos ei välttä-
mättä ole aina hyvä; suoritetaanpa vertailu Bollan ja Madeline 
Millerin Akhilleen laulun (2012), joka voitti Isossa-Britanni-
assa vuoden parhaalle naiskirjailijalle myönnettävän Orange 
Prizen (nykyään Women’s Prize for Fiction). Seuraavassa kaksi 
pitkää sitaattia molemmista:

Bolla: Hänen huulensa maistuvat makeilta kuin tuoreet 
hedelmät, ehdin panna merkille kiihkoltani, halultani nähdä 
hänet alasti, ja sitten hän vetää minut perässään portaat ylös 
asuntoonsa, jossa me rakastelemme kuin koirat, kiskomme 
vaateet toistemme yltä, hän suutelee ja koskettaa minua joka 
paikkaan ja minä suutelen häntä joka paikkaan, kyltymättö-
mästi, vailla järjestystä ja järkeä; kuin hän olisi lipumassa ot-
teestani minä puristan hänen ranteitaan koko ajan kovemmin, 
kuin hän ei olisi tottakaan, kuin hänen ruumiinlämpönsä ei 
olisi aitoa minä painan vartaloni hänen vartaloaan vasten aina 
vain lujemmin, ja vaikka hän antaa vallan kehostaan minul-
le, riuhdon häntä kuin vihan kiroamana, nuuskin häntä ja 
ilmaa välillämme, hänen ihonsa suolan tuoksua, ja ihailen 
hänen siroa ruumiinrakennettaan, kylkiä joista luut erottu-
vat kellertävinä siveltimenvetoina, vasta ajeltua sileää vartaloa, 
minä työnnän sormeni hänen pakaroihinsa ja kieleni niiden 
väliin ja sitten hänen suuhunsa vielä, ja painan hänen päätään 
tyynyyn; hänen lihansa taipuu käsissäni kuin taikina. Minä 
päätän hänestä nyt ja hän haluaa niin.

Akhilleen laulu: Vapisin ja pelkäsin pelottavani hänet pa-



332

koon En tiennyt mitä tehdä, mistä hän pitäisi. Suutelin hänen 
niskaansa ja rintaansa ja maistoin suolan. Hän näytti kypsy-
vän ja avautuvan kosketuksestani. Hän tuoksui manteleilta 
ja maaperältä. Hän syleili minua ja pusersi huulensa omiani 
vasten. Niiden maku oli kuin viiniä. Hän jäykistyi, kun otin 
hänen kalunsa käteeni. Sen pinta oli pehmeän samettinen 
kuin terälehdet. Tunsin Akhilleen kultaisen ihon ja hänen nis-
kansa kaaren ja kyynärpäiden kulma. Tiesin, miltä hän näytti 
nauttiessaan. Vartalomme sopivat toisiinsa kuin ristityt kädet. 

Kuulostaako banaalilta, kuin Harlekiini-sarjasta repäistyl-
tä? Molemmat ovat kuitenkin palkittuja teoksia. Toisaalta, 
kummankaan kuvauksessa miesten välisestä seksistä ei ole 
mitään mullistavaa, siksi näiden lukeminen tuntuu kuin Har-
lekiini kirjan selailulta. 

En halua kieltää ketään lukemasta Bollaa, päin vastoin. Se 
on nopeasti luettavissa, hotkaistavissa kerralla. Kehotan vain 
suhtautumaan kriittisesti näiden palkittujen romaanien yllä 
pyörivään sirkukseen. 

Menestysteoksen diskurssi nimittäin pitää tämän sirkuk-
sen käynnissä, ja lukija ei aina huomaa osallistuvansa tähän 
sirkukseen.
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Maailmanloppua 
odotellessa

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Ihmiskunta on aina elänyt maailmanlopun odotuksessa, tai ai-
nakin aika usein. Meksikon atsteekit uskoivat, että maailman 
katto, taivas, putoaa niskaan, jos jumalat eivät saa ihmisverta 
ja siitä voimaa pitää taivas paikallaan. He uskoivat, että joka 
aamu aurinko voittaa pimeyden ja joka ilta häviää tuon saman 
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taistelun. Muinaisessa Persiassa keksittiin, että isoin jumalista 
joskus lopuksi voittaa pienemmät jumalat ja vakiinnuttaa val-
tansa, jota sitten kutsutaan hyvän vallaksi. Tämä idea siirtyy 
juutalaisille ja sitä kautta kristityille: aikojen lopussa Jahve 
voittaa Saatanan ja maailma muuttuu hyväksi. Sekä Uusi että 
Vanha testamentti todistavat sitä samaa lopun alun odotusta.

Kummallista, että tämä niin olennaisesti uskontojen maa-
ilmanjärjestykseen kuuluva ajatus on niin huonossa hapessa 
tänä päivänä. Ihminen odottaa ensin ylioppilaskirjoituksia, 
sitten palkkapäivää ja lopuksi eläkeikää kuin kuuta nousevaa, 
eikä muista maailmanlopun ajatusta. Pienet on huolen aiheet 
tämän päivän hyvinvointivaltiossa. Mutta nyt maailmanlop-
pu on taas tulossa. Atomisotaa ei kukaan enää pelkää, vaikka 
muistan ajan, kun sekin oli ajankohtainen pelko. Nyt on co-
ronavirus. Mistäkö minä tiedän, että se on maailmanlopun 
merkki? Kaksi kirjoitusta on seinällä: pörssi romahti alta pois 
ja vessapaperi on loppu koko maailmasta. 

Minä tiedän, kun olen Australiassa, ja vessapaperi on lop-
pu. Talous luhistuu, ihmiset joutuvat mieron tielle ja vessa-
paperin loppuminen pakottaa tekemään vallankumouksen, 
joka luhistaa loputkin maailmasta. On siis aivan aivan oikein 
puhua coronaviruksesta eikä enää mistään muusta. Mitään 
muuta kun ei ole olemassa. Kaikki muu on harhaa. Seuraa-
vassa kaksi esimerkkiä maailmanlopusta. Kun espanjalaiset 
valloittajat menivät Meksikoon vuonna 1519, he kohtasivat 
atsteekkeja. Heidän perinteisissä tarinoissaan kerrotaan meren 
takaa tulevista jumalista. He kuvittelevat, että nyt ne tulivat. 
Tulivat kyllä ja tappoivat ja murhasivat sekä taudein tuhosi-
vat koko kulttuurin ja sen maailman, niin ettei kiveä jäänyt 
kiven päälle.

Australian alkuasukkaat, abot, kohtasivat brittien maail-
mavallan nykyisen Sydneyn kohdalla vuonna 1788 tienoilla. 
Nämä abot olivat ihan kilttejä ja ottivat britit vastaan tyynesti 
ja uteliaasti. Sitten tulivat rangaistusvankien siirtola, papit, 
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sotilaat ja, pahin kaikista, lammasfarmarit. Kun he tuhosivat 
paikallisen luonnon ja eläimet, abot varastivat lampaita. Ja 
sitten tuli maailmanloppu. Ongelma oli, että hevoset olivat 
nopeampia kuin juoksevat abot, jotka oli helppo saada kiinni 
ja tuhota tuliasein. Siihen loppui vähintään kaksikymmentä-
tuhatta vuotta vanha kulttuuri. Säälittävä on abojen asema 
tänään. Viina, väkivalta ja vankila, siinä oikea epäpyhä kol-
minaisuus. Ei maailmanloppu aina tule kello kaulassa. Ensin 
voin olla ihan mukavaa.

Afrikassa väkeä oli niin paljon, ettei kaikkia saanut mil-
lään hengiltä, ja ainahan tarvittiin orjia ja palvelijoita. Japani 
on mielenkiintoinen tapaus. Sinnekin eurooppalaiset olisi-
vat mielellään järjestäneet paikallisen maailmanlopun, joka 
kuitenkin meni mönkään. Ensin lähetettiin Rooman kirkon 
pappeja 1600-luvulla saarnaamaan Jeesuksesta ja Taivaan 
Isästä, sitten olisi lähetetty kauppiaita elintasoa nostamaan 
ja totuttamaan uuteen tavaramaailmaan. Lopuksi olisi tullut 
sotilaita suojelemaan seurakuntia ja kauppiaiden varastoja. 
Olisi tullut sota ja vanha valta kukistettu. Niin olisi siitäkin 
kulttuurista päästy eroon. Mutta sotilashallitsijat, shogunit, 
tappoivat papit ja samalla kertaa kotimaiset käännynnäiset 
– julmasti ja viisaasti toimittu. Kristinusko kiellettiin ja ul-
komaalaisten maahanpääsy estettiin sadoiksi vuosiksi. Tulee 
Mr. D. Trump mieleen.

Tarina on pitkä, mutta lopputulos selvä. Japani ryhtyi 
1941 sotaan USA:ta vastaan, joka pommitti maan matalaksi 
ja viimeisteli parilla ydinpommilla, siten maailmanloppu oli 
valmis. Tämän maailmanlopun tehtailivat japanilaiset ihan 
itse. Logiikka oli sama kuin poliisiavusteisessa itsarissa USA:n 
tapaan. Käydään käsiksi poliisiin ja tavoitellaan tämän pyssyä. 
Polisi ampuu heti kuoliaaksi, johon hän uskoo tarvittavan 
noin kaksi-kolmekymmentä laukausta kehon eri kohtiin. En 
suosittele, kerron vain, näin iloksi ja ratoksi, kun kerran ollaan 
coronakaranteenissa. Ja vessapaperi on loppu.
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The Post-elokuvan 
arvokas opetus

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Suomen Kuvalehden viljelemästä tunnejournalismista huoli-
matta lehden sisältö on älyllistä ja jutut on usein myös nau-
tittavan korkeaa kaunokirjallista tasoa. Mutta mikä parasta: 
Suomen Kuvalehdellä on varaa kajota yhteiskuntaa rajusti 
repiviin nykykiistoihin esimerkiksi tunteita puolin ja toisin 
nostattavasta maahanmuutosta. Niinpä SK:n valitsema näkö-
kulma esimerkiksi 23.3. 2018 lehdessään ollessa ja toimittaja 
Leena Kylliäisen jutussa otsikolla ”Riistetyt” turvapaikanha-
kijoista ja paperittomista, jotka ovat työnantajille väkeä, jota 
on helppo huijata, oli niin kirjoituksena kuin visuaaliselta 
toteutukseltaan sekä hätkähdyttävän mieleenpainuva että ha-
tunnostamisen arvoinen paikka.

”Yusuf ja Adil asuvat leirintäalueen mökissä. He siivoavat, 
huolehtivat pihoista, remontoivat ja rakentavat laajennusta. 
He ovat tehneet töitä jo puoli vuotta, mutta palkkaa ei ole 
tullut kertaakaan. Ruokansa he ostavat turvapaikanhakijoille 
maksettavalla hieman yli kolmensadan euron kuukausirahalla. 
Miehet tietävät, että Suomessa työntekijälle kuuluisi maksaa 
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palkkaa, mutta ovat silti tyytyväisiä. Omassa mökissä on hel-
pompaa kuin täyteen ahdetussa vastaanottokeskuksessa. Lei-
rintäalueella ei sentään tarvitse pelätä, jollei suututa omistajaa. 
Sitä he eivät aio tehdä.”

SK:n artikkeli kertoo samalla myös miksi emme enää lue 
ja tarvitse vasemmistolehtiä, kuten vielä 50-vuotta sitten, jol-
loin ne suurissa kaupungeissa hengittivät vielä porvarilehtien 
niskaan. Omien puolueidensa johtajien sananvapautta hei-
dän kokemiinsa keskinäisiin kilpailijoihin käyttänyt ja kaik-
kea vasemmiston esittämää hyväksi propagandatarkoituksessa 
mainostanut vasemmistolehdistö ei sanan varsinaisessa mer-
kityksessä tuottanut journalistista tekstiä, vaan enemmänkin 
jonkinlaista ”mustavalkoista ja leimaavaa kaveri- ja tiedotus-
journalismia”, jollei ei ollut enää 60-luvun äkkiradikaalin vai-
heen ja reporadion jälkeen tilausta ja käyttöä. Valtamediat ovat 
sadassa vuodessa kehittyneet valtavin harppauksin. Sosiologi 
Zygmunt Bauman kirjoitti, että nykyinen versio modernista 
oli yksilöllistetty ja yksityistetty, ja valtaosin yksilön harteille 
oli sälytetty mallinmuodostamisen taakka sekä vastuu epäon-
nistumisesta. Samalla valtamedia oli ottanut ohjenuorakseen, 
tutut Gorgiaksen sanat Platonin dialogeissa missä hän kysyi:

”Onko mitään sen suurempaa kuin sana, joka taivuttaa 
tuomarit oikeudessa, päättäjät valtiopäivillä, kansan kansan-
kokouksessa tai ihmiset missä tahansa poliittisessa tilaisuudes-
sa? Jos sinulla on sanan mahti, teet lääkäristä orjasi, samoin 
urheiluvalmentajasta. Liikemiehen huomataan kokoavan 
omaisuutta ei itselleen vaan sinulle, joka osaat puhua ja saat 
kansanjoukot puolellesi?”

Myönteisyys ei ole itsepetollista silloin, kun se merkitsee 
vain elämän ja maailman hyväksymistä (silloinhan se on tyyn-
tä lohduttomuutta stoalaiseen tapaan). Mutta maailman hy-
väksyminen, piilotettu ”kyllä” kaikelle, ei ole aivan niin viaton 
asia kuin voisi kuvitella heti ensi silmäyksellä, sillä ”kaikki, 
mikä on maailmassa ja mikä on luonnollista, tapahtuu oman 
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luontonsa mukaan ja luonnonlakien ohjaamana.”Baumanin 
mielestä ”notkea moderni” oli muuttanut oleellisesti ihmisen 
asemaa suhteessa sekä itseensä, totuuteen että maailmaan niin, 
että käytännöllinen kysymys kuului hänen mielestään - oliko 
vanhoja hyväksi koettuja arvoja mahdollista uudistaa ja ottaa 
uudelleen käyttöön? Hesarissa oli 4.2.2018 Saska Saarikos-
ken juttu otsikolla ”The Post-muistutus journalismin tehtä-
västä”-kirjoitus, missä Saarikoski kertaa lukijalleen sen tärkeän 
”notkean modernin” totuuden, että elokuvassa kiisteltyjen 
Pentagon papereiden julkaiseminen oli eräänlainen virstan-
pylväs mediamaailmassa siitä mistä sai puhua ja mistä piti 
vaieta. Niiden julkaiseminen, Saarikosken mukaan aiheutti 
koko Yhdysvaltoja järisyttäneen oikeustaistelun vuonna 1971. 
Siinä taistelussa ratkaistiin, missä kulkee raja, johon valtion 
valta loppuu, ja ihmisen oikeus tietää alkaa.”

Juuri tästä The Post kertoo, ja siitä miten Yhdysvallat oli 
70 - luvun alussa kahtia jakautunut maa, kansaa mellakoilla 
ja rikosaalloilla presidentinvaalikampanjassaan pelottaneen 
Richard Milhouse Nixonin sekä raaistuneen ja paljon surua 
kotirintamalla aiheuttaneen Vietnamin sodan jakaessa kansaa 
syvälti kahtia. Mutta oliko ”kyllä”- sanalle olemassa vaihtoeh-
toa, ja eikö ”kyllä” ollut ihmiselle yhtä tyypillinen ja ainut-
laatuinen kuin ”ei”. ”Ei” on sana ja kielellinen ilmaus, joka 
katkaisee ajatuksen ilman mitään perusteluita tai selityksiä. Se 
ei vaadi, uhkaa tai korosta mitään. Se vain pysäyttää kaiken 
siihen, missä asiat sattuvat olemaan.” Tutkija Jukka Kortti ker-
too ”Mediahistoria - viestinnän merkityksiä ja muodonmuu-
toksia puheesta bitteihin” (SKS 2016) -kirjassaan siitä miten 
lehdistön nousu 1700-luvulta lähtien kytkeytyi kapitalismin 
kehitykseen. Tätä vaihetta eteenpäin kutsutaan journalismin 
historiassa politisoitumisen vaiheeksi. Silloin syntyi myös uu-
denlainen, nykyisenkaltainen vapaa ja luova toimittajatyyppi, 
ja Yhdysvaltojen perustuslakiin tehtiin itsenäistymisen myötä 
kuuluisa ensimmäinen lisäys, joka takasi lehdistön vapauden. 
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Idea tästä tuli presidentti Thomas Jeffersonilta, jonka mukaan, 
jos kansalaisen tuli olla vapaa, tuli myös tiedon olla sitä.

”Ensimmäiseen lisäykseen kuului myös vaatimus, että 
valtaapitäviä voi tarpeen tullen kritisoida. Sananvapautta ei 
tosin lisäyksessä määritelty mitenkään, mutta siinä korostet-
tiin vastuuta olla käyttämättä sitä väärin. Keskeistä laissa oli, 
että kongressi ei saanut säätä lakia, joka rajoittaisi sananvapa-
utta; valistunutta kansalaista piti suojella oikeuksin. Kaiken 
kaikkiaan Yhdysvaltain perustuslain artikloista ensimmäinen 
lisäys on tärkein, koska siinä on jo mukana kaikki keskeiset 
modernin demokraattisen hallitusjärjestelmän elementit. Syn-
tyi idea ”mediaimmuniteetista”, joka tarkoittaa, että media on 
julkisen viestinnän väline, minkä vuoksi se on ainutlaatuisessa 
asemassa suhteessa muihin teollisuuden aloihin.”

Nykyisin ei muuttuu kylläksi, kun sitä tarpeeksi kauan 
väännetään, niin ettei sitä enää siksi millään tunne. Meidän 
pitää jatkaa ”kyllä” ja ”ei”- sanojen kulttuuristen merkitysten 
purkamista valtamedioiden tyrkyttämää ”todellisuudenku-
van” vaihtoehdottomuutta hyvin samalla kuvaten. Voimme 
myös sanoa lauseen kiellon siirtävän meidät toiseen mahdol-
liseen maailmaan, sellaiseen, jossa alkuperäinen väite ei pidä 
paikkansa. Myöntö taas pitää ihmisen siinä missä hän on, 
lisäämättä maailmaan mitään. Paheiden maailmassa kielletään 
kielto, jolloin tuloksena on myöntö ja julmuus on kielletty, 
mutta julmuri kieltää tuonkin kiellon ja toimii pahan palve-
lijana. Hyveen piirissä vastaavaa kiertotietä ei tarvita, koska 
kun hyvä on hyvä, niin se vain on hyvä. Mutta paheen historia 
kiertää kahden kiellon kautta myöntöön, joka taas on silk-
kaa hillittömyyttä. Konservatismin isänä pidetty ja Ranskan 
Suurta Vallankumousta 1789 (yksi vallankumouksen aikai-
sista tunnetuimmista journalisteista oli JeanPaul Marat, joka 
murhattiin ammeeseen, kun hän oli kirjoittamassa juttua La`-
mi du peuple -lehteensä) kritisoinut Britannian alahuoneen 
Whig-puolueen puheenjohtaja, Edmund Burke, kutsui en-
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simmäistä kertaa lehdistöä neljänneksi valtiomahdiksi, vaik-
ka termi yleistykin kansan suussa vasta paljon myöhemmin. 
Vanhan eliitin mielestä aiempi korporatiivinen lehdistömalli, 
jossa lehdistö oli ollut valtiovallan tiukassa vallassa, ettei siitä 
olisi tullut vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle vaarallisten 
tietojen ja oppien välinettä. Uusi eliitti kannatti liberalistista 
lehdistöteoriaa. Valistusfilosofian hengessä se lähti uskosta ih-
misen kykyihin ja piti keskeisenä sitä, että yksilön ei tarvitse 
alistua yhteiskunnan kuuliaiseksi jäseneksi, vaan yhteiskunta 
on yksilö varten.

Niin kuin jokin ihminen voi olla paha, niin voi olla myös 
kokonainen valtio tai sen sisällä järjestelmä, kuten Yhdysval-
loissa, kun jotain meni pahasti pieleen jo alusta lähtien, kun 
kaupallinen media alkoi keskittyä, ja bisneksessä alkoi liikkua 
todella isot rahat. Ja vaikka taustalla vaikutti humanistinen 
käsitys ihmisen kyvystä pystyä samaistumaan muihin ihmisiin 
yleisinhimillisellä tasolla, ei pelkästään oman edun tavoitte-
lun määräämänä, Yhdysvalloissa media kehittyi toisenlaisen 
kuin eurooppalaiseen suuntaan voimakkaasti kaupallisuuden 
ehdoilla. Kortti kirjoittaa kirjansa sivuilla 172-173 ”newyor-
kilaisista lehtikeisareista (press baron)”, ja heidän lehtijutuis-
taan sekä seikkailustaan niille, jotka haluavat perehtyä asiaan 
tarkemmin. Ennen heitä lehdistöä olivat hallinneet lähinnä 
perheyritykset. Kortti kertoo uusien lehdenomistajien olleen 
vähemmän kiinnostuneita eliitin ja poliittisten johtajien mie-
lipiteistä kuin suuren yleisön suosiosta. He antoivat yleisölle 
sitä, mitä he halusivat ja saivat vastineeksi mainosrahoja mai-
nostajilta, jotka ostivat heidän lehdistään näkyvyyttä omille 
tuotteilleen. Michael Schudsen alkoi kutsua mainontaa ”ka-
pitalistiseksi realismiksi” (vrt. sosialistinen realismi neuvosto-
liittolaisessa taiteessa), missä mainos oli kapitalistin tapa sanoa 
itselleen ”minä rakastan sinua”. Mainonnan lisäksi PR (public 
relations) -toiminta alkoi tulla tutuksi. Jurgen Habermas kir-
joittaa kirjassaan ”Julkisuuden rakennemuutos” (Vastapaino 
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2004), siitä miten ”pr” teki kaupallisen mainoksen tietoiseksi 
poliittisesta luonteestaan.

”Public relations termin tavoin itse suhdetoimintakin on 
kotoisin USA:sta. Sen aloittajana pidetään Ivy Leetä, joka 
kehitteli ”julkisuustekniikoita politikoinnin tasolla” oikeut-
tamaan suurteollisuutta, ennen muuta Standard Oil-yhtiötä 
ja Pennsylvanian rautatieyhtiötä, jotka olivat tuolloin eräiden 
yhteiskunnallisten uudistajien hyökkäyksen kohteena. Maa-
ilmansotien välissä jotkut suuryritykset alkoivat suunnitella 
strategiaansa suhdetoimintanäkökohtien pohjalta. Yhdysval-
loissa tämä osoittautui hyödylliseksi etenkin vuonna 1940 
toisen maailmansodan puhkeamisen tuottamassa kansallisen 
yksimielisyyden ilmapiirissä. Vasta sodan jälkeen suhdetoi-
mintatekniikat levisivät laajemmalle; tuolloin ne saapuivat 
myös Eurooppaan. Edistyneimmissä länsimaissa ne alkoivat 
hallita julkisuutta 1950 - luvulla. Niistä on tullut avainilmi-
öitä julkisuuden diagnosoimiseksi.”

Mainonnan, pr:n ja journalismin sulaessa yhdessä suhde-
toiminnaksi ja julkisuustekniikoiksi, alkoi se sama tie ”onko 
muna enne vai kana”-pattitilanne taisteltaessa totuudesta, siitä 
kenellä on oikeus määrittä sana totuus ja puhua siitä, ja joka 
on päättynyt vihdoin siihen ”inhimillisen ymmärryksen sul-
keutuneisuuden” ääripisteeseen, minkä Friedrich Nietzsche 
ennusti osuvasti olevan ihmiskunnan vapautumisen, ja siitä 
seuraavan moraalittomuuden aikakausi (Nietzschelle tieto, 
joka liittyi aina taisteluun ja pahantahtoisuuteen, on olen-
naisesti sidottu intressiin). Tätä tekee Habermas kirjassaan 
erittelemällä ”porvarillista julkisuutta” ja tarkastelemalla jul-
kisuutta historiallisena kategoriana. Tämän jälkeen kun ih-
misten päät oli ensin sekoitettu tietotulvan ja mainosten sekä 
pr -toiminnan väliin sekoittuvalla propagandalla, jota voidaan 
hyvin kutsua myös ”julkiseksi mielipiteeksi”, josta voidaan 
puhua Habermasin mukaan 1600 -luvun Englannista ja 1700 
-luvun Ranskasta alkaneena pitkänä historiallisena jatkumona 
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näihin päiviin saakka, harhautetut ja väärän tiedon sekoitta-
mat ihmiset toimivat rituaalinomaisesti totuudenjälkeisessä 
ajassa Nietzschen väittämän mukaan kuin robotit, haluamat-
takaan tietää enää asioiden oikeaa ja todellista luonnetta, ellei 
meillä olisi vallalle vastavoimana sananvapautta ja sitä oikein 
käyttävää valtamediaa, joka vielä ymmärtäisi oikein sanan ja 
käsitteen nimeltä ”oleminen”.

Heidegger arvosti taiteen sellaiseksi voimaksi, joka saisi 
kadonneen olemisen näkösälle. Taiteessa sen tekee parhai-
ten kuvaa, sanaa, alitajuntaa, ja toiveita osuvasti yhdistelevä 
elokuva, jos he pitävät mottonaan Ranskan elokuva-arkiston 
perustajan Henri Langloisin ajatusta, että tänä päivänä on 
välttämätöntä muistuttaa, ei sitä mitä on tehty, vaan sitä, mitä 
ei ole tehty, mitä olisi voitu tehdä, mitä on vielä tehtävä. The 
Post - elokuva kertoo juuri tästä sukupolvesta, jolle opetettiin 
ajattelemaan vapauden olevan välttämättömyyden ymmärtä-
mistä, vaikka sen ongelma on sama kuin väite ”juoksupojasta 
johtajaksi”, se ei ota huomioon kolikon toista puolta typis-
täessään sankaruuden vain yhdeltä ja vahvasti kansakunnan 
myyttistä yhteistä muistia tukevaksi voitokkaaksi taisteluk-
si (imelä hollywood-loppu, missä väitetään sananvapauden 
kuuluvan kansalle, vaikka enää ei pitäisi keskustella siitä mitä 
tämä käsite sellaisenaan on, vaan mitä tällainen käsite edus-
taa, ja annetaan valtamedioiden sitä tekevän pyyteettömästi 
valtaa ja hallintoa vastaan on yksinkertaisesti ”pöyristyttävää 
helppoheikismiä” a´la Yes We Can and Great America Again).

Elokuva osaa olla myös hetkittäin pirullinen, osoittamalla 
ilkeästi sormella eliittiä ja valtamedioiden päätoimittajia, jotka 
kuvittelevat omilla ansioillaan päässeensä valtaeliitin ystävik-
si ja vieraiksi heidän yksityiselämäänsä ymmärtämättä, ettei 
ilmaisia lounaita ole olemassa. Joskus tuntuu siltä, että unoh-
damme tahallisesti sen, ettei kieli ole ajattelun ainoa horisontti 
ja että totuus ei ole universaalia. Albert Camus sanoi aikoi-
naan, että ihmisen sydämellä oli rasittava taipumus leimata 
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kohtaloksi vain sellainen, mikä murskasi sen. The Post näyt-
tää onnellisuuden olevan omalla tavallaan vailla mieltä, kun 
lehdessä toimittiin Blaise Pascalin sanojen innoittamana ihan 
kuin heillä olisi ollut vain kahdeksan tuntia elinaikaa, ja ihan 
kuin he olisivat toivoneet uskovansa erehtymättö -mästi sii-
hen, mikä heille oli tärkeää. Juuri tämä paljasti elokuvan suu-
rimmaksi ongelmaksi yleisen vallitsevan epä-älyllisen piirteen 
amerikkalaisessa mustavalkomaailmassa, mikä on edelleenkin 
nietzscheläisen ”radikaalin perspektivismin ymmärrys” sellai-
sena voimana, joka ei perustu ihmisten erilaisiin näkemyksiin 
maailmasta, vaan näkemykseen itsestään erilaisten maailmo-
jen eli Nietzschen tarkoittamien perspektiivien taistelutante-
reena. Helsingin Sanomissa ensi-iltapäivänä 2.2.2018 eloku-
vasta kirjoittava Leena Virtanen muistuttaa tärkeästä asiasta. 

”Vaikka Alan J. Pakulan loistava työvoitto Presidentin mie-
het, missä kerrotaan Nixonin eroon johtaneesta Watergate 
-skandaalista, jonka paljastumisen alkuun The Post päättyy, 
ilmestyi melko heti tuoreeltaan vuonna 1976, hyvin harva 
nykyajan ihmisistä edes Amerikoissa muistaa ja tietää, saati 
sitten Suomessa, kaikki skandaalin unohtumattomat kään-
nekohdat.” 

Ehkä siksi vain viitteenomainen sivuaminen suurempaan 
skandaaliin olisi pitänyt järjestellä elokuvassa dramaturgisesti 
selkeämmin ja tarkemmin, jota sanoma olisi mennyt perille, 
että ei toista ilman toista; Watergate -skandaali ei olisi ollut 
mahdollinen jos Nixon olisi saanut tahtonsa läpi The New 
York Timesia vastaan aloittamaansa fasistista ajojahtia, mikä 
päättyi ennakkotapauksena Yhdysvaltojen korkeimmassa oi-
keudessa sananvapauden voittoon melko täpärästi tuomariää-
nin 6-3. Leena Virtasen analyysi elokuvasta on osuva siihen 
totuttuun tapaan, jolla hän kultivoituneissa kynsissään osaa 
sipulin rikkoa ilman kyyneliä paljastaakseen sen sisällön suu-
relle yleisölle, sillä hän ymmärtää hyvin heti alussa isomman 
yskän; The Postissa toimittajat tekevän tietämättään Waterga-
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ten esitöitä. Mutta mikä on tuo Virtasen esiin nostama ”spiel-
bergimäinen amerikkalaisuus?” Se voisi hyvin olla se läpeensä 
positiivinen ja mätä ajattelu, mistä filosofi Timo Airaksinen 
kirjoittaa kirjassaan ”Minuuden rakentajat” (Otava 1999), 
koska myönteisyys johti hänen mielestään omien päämäärien 
paisuttamiseen siinä uskossa, että minä itse voin ne saavut-
taa. Se voisi yhtä hyvin olla myös se pelottava paha, mikä 
Yhdysvaltoja vaanii kuin kirouksena ympärillään jatkuvana 
häiriintyneenä painajaisunena, joka on jotakuinkin kaikkialle 
lonkeronsa levittänyt nimetön vallan väärinkäytön ikuisesti 
takaava byrokratia - ja korruptiokäärme.

The Postia voisi myös lähestyä hämärien paradoksien kaut-
ta Herakleitoksen, joka sanoi, että röyhkeys kaipaa sammutta-
jaa enemmän kuin tulipalo, sanoin: kaikki tieto ei tee viisaak-
si, tai tutkia syvällisemmin ei-näkyvästä ja ei-rationaalisesta 
lähtökohdasta, vain puhtaana elokuvakokemuksena välähdyk-
senomaisesti unen tavoin arvoituksellisten David Lynchin elo-
kuvien tapaan. Tämän on saanut aikaan nyt syntynyt Trump 
-ilmiö, jonka syntymisestä amerikkalaispoliitikot, jotka anta-
vat ymmärtää yksinkertaisille äänestäjilleen kaiken loppujen 
lopuksi johtavan hyvään niin, että ihminen on onnellinen 
vain, kun hänen olonsa on mielihyvän sävyinen, saavat yk-
sin syyttää itseään. He kun eivät ymmärtäneet köyhyyden ja 
vallan synnyttävän sosiaalista fatalismia. Mitähän seuraavaksi 
tapahtuu, nyt kun Trump rynnisti tämän tyytymättömyyden 
aallonharjalla Valkoiseen taloon, libertaanien lippua heilutel-
len, missä luki: ”Kunhan ihmiset ovat vapaita, siinä mieles-
sä, ettei heidän toiminnalleen aseteta esteitä, jokainen pitää 
huolta itsestään!”

Elokuvassa näkyi Leena Virtasen mielestä vuonna 2015 
ilmestyneen ”Spotlight”- elokuvan, joka muutti journalistisen 
työn kuvaamista ratkaisevasti, varjo, jonka sisään elokuva jää. 
Mutta elokuvassa näkyi myös aikaisempien vuosikymmen-
ten valtamedioiden mahtia kuvanneiden ”Etusivu uusiksi”- 
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ja ”Presidentin miehet”- elokuvien vahva vaikutus. Ja vaikka 
elokuva on hyvin tehty, koskettava ja tulee juuri sopivaan 
aikaan taas kun totuus ja epätotuus ottavat toisistaan mittaa 
maailman suurimassa demokratiassa niin, että koko vapauden 
unelma tuntuu seisovan savijaloilla jättiläisen selässä Trump 
-nimisen paholaisen, Fox -televisiokanavan tuella, yrittäessä 
muuttaa kaiken ympärillään heidän tarpeisiinsa paremmin 
soveltuviksi vaihtoehtoisiksi faktoiksi, se herättää kysymyk-
sen: miksi vasta nyt, miksei 70-luvulla jolloin asia paljastui 
ja se olisi ollut ajankohtaisempi tai miksei kukaan ole teh-
nyt elokuvaa kirjailija Upton Sinclairin (joka mainittiin Pe-
ter Greenwayn surkeassa Sergei Eisenstein -elokuvassa Ylen 
Teemalla) vuonna 1935 kirjoittamasta kirjasta Candidate For 
Governor And Wow I Got Licked (Uusi uljas”-maailma - kir-
jassaan vuodelta 1932, ihmisiä kontrolloitiin pitämällä heidät 
onnellisina ”soma”-huumeella).

Sinclairin kohtalo on Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa 
omassa sarjassaan ennakkotapaus, minkä jälkeen vaalit kuin 
vaalit on hoideltu saman kaavan mukaan. Vuonna 1934 Suu-
ren laman aikaan Kalifornian kuvernöörivaaleissa sosialistien 
ehdokas Upton Sinclairia vastaan aloitetusta loanheittokam-
panjasta alkoi maassa lähes rikollinen yleisen mielipiteen ma-
nipuloiminen suurella rahalla valtamedioiden avulla. Sinclair 
oli vaalien ehdoton ennakkosuosikki, mutta hänet tiputettiin 
taitavalla ja ammattimaisesti masinoidulla mustamaalaamis-
kampanjalla alas pilvilinnoistaan, joista hän kertoo kirjas-
saan. Kampanjan hoitivat kulissien takana valtamedioiden 
ja poliitikkojen yhdessä muodostama ”likaisten temppujen 
osasto”, jossa hyvistä tavoista tai ylipäätään mistään hyvästä, 
saati sitten vallitsevista laeista välitetty tippaakaan. Sinclairista 
tuli näiden vaalien jälkeen näkymätön hyljeksitty ja vihattu, 
mutta samalla myös presidentiksi mielivälle tuiki tarpeellinen 
muistutus amerikkalaisesta korruptoituneesta vaalijärjestel-
mästä ja valtamedioiden merkityksestä sen ylläpitämisessä.
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Oikeastaan tarkalla silmällä katsottuna elokuva kuvaakin 
psykologisena prosessina mielen sopukoissa tuota kipeää he-
räämistä valheellisista kuvitelmista keskellä arjen realiteetteja; 
ongelmana ovat vain pienen elokuvan suuret tähdet, joiden 
varaan elokuva rakentuu, ja joiden henkilökohtaisten tun-
teiden ja tuskankokemusten annetaan viedä suurta tarinaa 
alleviivaten eteenpäin, niin että hitainkin ymmärtää Meryl 
Streepin ja Tom Hanksin tähdittämän kamppailun sananva-
paudesta olevan samalla kysymys kuolemasta ja elämästä, niin 
kuin se loppupeleissä onkin. Hieman yllättäen Leena Virtasen 
mielestä kyseessä on vain puhtaasti elokuvallinen ratkaisu, sil-
lä hän kirjoittaa, että molempiin päähenkilöihin on kirjoitettu 
uskottavasti useita tasoja. Saska Saarikosken jutussa sankariksi 
nousee vaikean päätöksen tehneen kustantajan lisäksi vuodon 
aiheuttaja, puolustusministeriössä puolustusministeri Robert 
S. McNamaran alaisena työskennellyt Daniel Elisberg, joka oli 
aluksi yrittänyt tarjota yhdessä ystäviensä kanssa lähes viikon 
kestäneissä salaisissa kopiointitouhuissaan käsiinsä saamiaan 
huippusalaisia asiakirjoja ”kyyhkyille” eli sotaa vastustaneille 
senaattoreille tuloksetta. 

Elokuvassa McNamaran ja kustantaja Katherine Grahamin 
keskusteluissa paljastuu McNamaran tilanneen seikkaperäi-
sen yli 7000 sivun tutkimuksen poliitikkojen ja sodanjohdon 
virheistä ”inhimillisistä syistä”, vaikka tutkimus pian sen val-
mistuttua haudattiin mappi Ö:hön arkistojen kätköön. Kun 
paperit lopulta tulivat julkisuuteen, Nixonin hallitus ja presi-
dentti itse olivat hätää kärsimässä, sillä Nixonin ylimielisyys 
(loanheitto presidentinvaaleissa alkoi Nixonin toisen varapre-
sidenttiehdokkuuden myötä 1956 - vaaleissa) ja kansaa tahal-
lisesti kahtia jakanut tapa hallita, kohtasi voimakkaamman 
vastuksen ihmisten vapaudenhalussa. Eräs aikakausi, jota jot-
kut muutkin kuin minä ovat kutsuneet ”eisenhowerilaiseksi 
50-lukulaiseksi valkoisen miehen heterofasismiksi”, päättyi 
kansalaisyhteiskunnan ja liberalismin voittoon korkeimman 
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oikeuden tuomari Hugo Blackin sanojen naulaamana.
”Lehdistön tehtävä on palvella vallan alaisia, ei vallan pitä-

jiä. Hallituksen valta sensuroida lehdistöä lakkautettiin, jotta 
lehdistö voisi olla ikuisesti vapaa arvostelemaan hallitusta. 
Lehdistöä suojeltiin, jotta se voisi paljastaa hallituksen salai-
suudet ja informoida kansaa.”

Sanomalehtien levikit ovat samalla laskeneet, kun lehtien 
sisällötkin, joista suurin osa säästösyistä tehdään konsernin 
yhteistoimituksessa persoonattomiksi ja ketään kiinnostamat-
tomiksi. Siksi on hyvä tehdä ero oikein ja hyvän, tasokkaan 
journalismin, ja journalismin kaapuun pukeutuneen, surkean, 
propagandistisen kepuloidun valheen välillä. Leena Kymäläi-
sen juttu riistetyistä pakolaisista Suomen Kuvalehdessä on 
oikeaa ja journalistisin periaattein toteutettua, ja ketään, ei 
etenkään valhetta ja valtaa, kumartamatonta laatujournalis-
mia parhaimmillaan, juuri sellaista millaisen oikean ja itseään 
journalismiksi mainostavan journalismin tulisi ollakin silloin, 
kun se muistaa The Post-elokuvan sisältämän opetuksen.

Kannattaa verrata tätä juttua esimerkiksi vaikkapa Kes-
kisuomalaisen, Ilkan ja Savon Sanomien tai Etelä-Suomen 
Sanomien sekä Kymen Sanomien ja Helsingin uutisten - 
HERRAPARATKOON NEHÄN OMISTAVAT KOHTA 
PUOLI SUOMEA (onneksi meillä on vielä Hesari ja Ylen 
demaritoimittajat) pääkirjoituksiin, joissa esitetään vahvasti 
valhe totuutena ovelasti naamioiden se erilaisiin tutkimuk-
siin, yleiseen mielipiteeseen, ja siihen Humen varoitukseen, 
ettei tosiasioista pidä päätellä miten tosiasioiden pitäisi olla; 
asia, jota kepumedioiden turhantärkeät maakuntasatraapit 
eivät ole vielä omaksi vahingokseen tajunneet, mutta jonka 
tyhmempikin mökiniita tajuaa jo pelkästään katsoessaan tak-
katulen loimussa laiskottelevaa ovelaa kisaansa, joka on juuri 
popsinut suuhunsa pullean hiiren, vaikka esittääkin viatto-
mana nälkäistä pikku mummon kisua emännälleen söpöin 
kissannaamoin naukuen ja käpäliään venytellen.
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Joyce Carol Oates: 
Teksti:

Kriitikko Eero K.V. Suorsa

Joyce Carol Oates kirjoittaa ja julkaisee huikaisevalla tah-
dilla, ja kun toteamme tämän, puhumme 2-4 kirjasta vuo-
dessa, joko esseitä, romaaneja tai novellikokoelmia. Ennen 
kuin käyn kiinni varsinaiseen arvioon, on syytä todeta jotain 
olennaista siitä kontekstista, jossa proosateosten vastaanotto 
tapahtuu. Kaikki kirjoittaminen tapahtuu maailmassa mis-
sä kirjoittamista säätelevät materiaaliset lait, tuotantotekijät, 
joiden alaisuudessa kaikki kirjoitetut tekstit syntyvät, mukaan 
lukien myös näiden tekstien vastaanotto. Lukemisessa on 
monasti kysymys myös kokemuksesta ja tietoisuuden sisällä 
koetuista asioista, ja dialektisesti ainoatakaan luonnonilmiö-
tä ei voida ymmärtää, jos se otetaan tarkasteluun eristetyssä 
muodossa ulkopuolelta. Jos sitä tarkastellaan erillään ympä-
röivistä ehdoista, niistä irrallaan, ja päinvastoin, mikä ilmiö 
tahansa voidaan ymmärtää ja perustella, jos sitä tarkastellaan 
sen erottamattomassa yhteydessä ympäröiviin ilmiöihin, si-
dottuna sitä ympäröiviin ilmiöihin.



349

Marxin filosofinen materialismi pohjaa siihen, että maail-
ma on materialistinen, eikä suinkaan identiteettipolitiikkaan 
perustuvaa pelkkää kokemusta. Materia, luonto, on objek-
tiivista todellisuutta, ja tajunta heijastuu materiasta. Kirjoit-
tamisen lisäksi, kuten todettu, myös vastaanottoa säätelevät 
materiaaliset lait. On siis erittäin olennaista todeta jotain siitä 
millaiseen maailmaan tekstit saapuvat vastaanottajilleen, luki-
joille. Huomioni on kirjallisuuskenttää tarkastellessani kiin-
nittynyt usein siihen, miten lukijat haluavat lukea proosan 
kuluttaessaan onnellisia loppuja, tai jos niitä ei ole saatavilla 
niin vähintään tarinan, jota lukiessaan he voivat tuntea edes 
hetken verran absoluuttista, ehdotonta onnellisuutta, jota ku-
kaan ei kyseenalaista.

Totean heti alkuun jotain olennaista tästä onnellisuuden 
tunteesta: tässä onnellisuuden sävyssä ei lukija halua kokea 
onnellisuuden tunnetta sävyjen kautta; kun siis kirjoitan täs-
sä yhteydessä onnellisuudesta en kirjoita siitä siten että sitä 
voitaisiin kuvata ilmaisujen katkeransuloinen, masokistinen 
et cetera, kautta koska nämä tunteet erotellaan monesti on-
nellisuudesta. Onnellisuuden tunne on niin sanotusti paljas, 
täysin jalostamaton, mutta tämä on tietenkin silmälumetta, 
koska myös tämän tunteen sisältö on tuotettu. Vaikka tunne 
on aito, niin sen kuvaus löytyy aina kulttuurisesta kuvastosta, 
jonka muodostuminen on puhtaasti valtarakenteiden tulos. 
Kyse on siis merkeistä, joista kulttuurituotteen tekijä koostaa 
tämän onnellisuuden kuvauksen. Avner Zis kirjoittaa teok-
sessaan ”Marxilainen estetiikka” (Edistys 1976) tästä koosta-
misesta seuraavasti:

”Taiteilijan tajunnassa syntyy ensin erityinen maailma, 
joka koostuu taidekuvista ja joka muovailee todellisuuden 
eri puolia. Mutta se on objektivoitava tietyksi materiaalisek-
si struktuuriksi, jotta lukija, katsoja tai kuulija, siis taiteen 
vastaanottaja, pystyisi omaksumaan sen. Taiteellisen ajattelun 
materialisoiminen perustuu merkkeihin aivan samoin kuin 
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ihmisen älyllisen toiminnan muidenkin ilmiöiden objekti-
vointi. Se että kuvallinen ajattelu perustuu merkkeihin, on 
hyvin tärkeätä taiteen kommunikatiivisen funktion kannalta.”

Tietyistä merkeistä koostuen kulttuurituotteen tekijä siis 
koostaa tämän onnellisuuden tunteen, sitä tosin tuskin tie-
dostamatta. Yhtä lailla tiedostamatta tämä kulttuurituotteen 
kuluttaja kykenee kokemaan tämän onnellisuuden tunteen. 
Joku voisi tietysti väittää, että onnellisuuden kokemus on erit-
täin subjektiivinen. Niin, tietysti onnellisuuden kokemus on 
subjektiivista, mutta tämän kokemuksen kokemiseen tarvi-
taan yllä mainitut merkit, joista onnellisuuden kokemuksen 
ilmaiseminen koostetaan. 

Onnellisuutta tarjotaan kulttuurituotteen kuluttajille hy-
vin laskelmoidusti; tästä kielii esimerkiksi elokuvien testaa-
minen koeyleisöllä; Adrian Lynen Vaarallisen suhteen (1988) 
ensimmäistä loppua ei koettu onnelliseksi koeyleisön silmissä, 
joten loppu tuli vaihtaa tämän absoluuttisen onnellisuuden 
kokemuksen saavuttamiseksi. Onnellisuutta kaupataan kult-
tuurintuotteiden muodossa hyvin tehokkaasti ja olennaista 
tässä on näiden myytävyys ja markkinoitavuus; onnellisuus 
vetää. David Tetzlaff kirjoitti jo vuonna 1993 miten kulttuu-
rintuotteita koskeva kirjoitus keskittyi yhä enemmän myyn-
tilukuihin kritiikkien sijaan eli siihen mikä näistä tuotteista 
myi eniten. Onnellisuus vetää ostajia, tai puolittainen lupaus 
onnellisuudesta. Epäonni ja onnettomuus karkottavat ostajia.

Eli onko lopputulema seuraava: ”olkaa onnellisia, vaikka 
väkisin, ostakaa tai olkaa onnettomia”? Onko onnellisuus siis 
aivan pakollista? Ainakaan se ei ole terveellistä, kuten Lauren 
Berlant on todennut teoksessaan Cruel Optimism, eli julma 
optimismi. Julma optimismi merkitsee sitä, että ihmiset kiin-
nittyvät niin huonoihin työ- ja parisuhteisiin toivoen kuiten-
kin, että huonot olosuhteet muuttuvat paremmiksi, jos he 
vain jaksavat vielä hetken aikaa surkeassa tilanteessa. Tämän 
tilanteen kestämistä helpottavat nämä onnelliset tarinat, tai 
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sitten pitävät kiinni tässä onnettomuudessa. 
Kuka haluaisi maksaa siitä, että tuntee olonsa onnettomak-

si? Yllättävän moni, kuten Oatesin teosten menestys osoittaa. 
Lukijat haluavat lukea jotain aivan muuta kuin onnellisuutta 
esiin koskevia tekstejä. Näillä teksteillä löytyvät omat, isot 
markkinansa. Joyce Carol Oatesin vuonna 2018 ilmestynyt 
jännitysnovellikokoelma Night Gaunts: And Other Tales of 
Suspense on loistava kuuden kappaleen valikoima novelleja, 
joiden aihepiirit ovat kaikkea muuta kuin onnellisia.

Otan tarkasteluuni kokoelman kaksi ensimmäistä novellia. 
Kokoelman avaavassa novellissa The Woman In The Window 
rakastajatar odottaa häntä niin fyysisesti kuin psyykkisesti 
kaltoin kohtelevaa, huomattavasti vanhempaa miestään asun-
nossa alastomana korkokengät jalassaan, sinisellä nojatuolilla 
istuen. Huomio kiinnittyy heti alastomuuteen, siihen miten 
puolustuskyvytön nainen on. Taidehistorioitsija Abigail Solo-
mon-Godeau toteaa kirjoittaessaan kreivitär de Castiglionen 
itsestään otattamista eroottisista valokuvista 1920-luvulla, että 
vaikka de Castiglione toimi vapaasta tahdostaan, niin valo-
kuvat ovat silti osoitus miesten ylivallasta ja että kreivitär oli 
pikemmin ”osa käsikirjoitusta kuin käsikirjoittaja”. 

Vastaavasti novellin nainen on osa hänen rakastajansa käsi-
kirjoitusta, jota vastaan hän kuitenkin nousee. Nainen tuntee 
niin turhautumista, kaipausta kuin myös murhaavaa raivoa. 
Tunnelma on intensiivinen ja kiihtyy loppua kohden; nainen 
tasapainoilee vihan, himon ja rakkauden välillä. Odotusta 
kuvaillaan seuraavasti:

”Nainen päättää antaa kusipäälle armonaikaa vielä kymme-
nen minuuttia. Jos mies saapuu klo 11.15 kaikki on ohitse. 
Naisen sormet oikovat lakanaa tyynyjen alla. Nyt se löytyi! 
Nainen ei aio puukottaa miestä - ei tietenkään. Ei täällä, jos-
sa mies vuotaisi kuiviin pilaten pehmeät siniset nojatuolin 
verhoilut ja vihreän maton, eikä hän koskaan saisi tahroja 
pois, vaikka hän väittäisi, että mies on yrittänyt tappaa hänet 
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useammin kuin kerran heidän rakastellessaan, sillä useammin 
kuin kerran, on mies on kuristanut häntä naisen aneluista 
huolimatta (”Älä, sattuu!”), mutta mies ei ole kuullut vasta-
lauseita seksuaalisessa kiihkossaan painaessaan häntä raskaalla 
ruumiillaan kuin lekalla. Et voi kohdella minua näin, kuin 
huoraa, enkä ole pateettinen vaimosi. Jos satutat minua, tapan 
sinut - tapan sinut pelastaakseni oman elämäni.

Naisen toimijuus on rajattu, mutta hänellä on kuitenkin 
liikkumavaraa, liikkumavaraa pohtia ratkaisua tilanteeseen-
sa. Michel Foucault on osoittanut, että ruumiin ottaminen 
hallinnan kohteeksi ei tarkoittanut suoraa tukahduttamista. 
Sortoteknologioiden myötä syntyi ihmiselle uusia käsitteitä, 
joiden kautta oma ruumis alettiin nähdä toisena. Ruumiista 
vieraantuminen merkitsi yksilön syntyä, ja tämä ajatteleva 
subjekti nähtiin vastakohtana ruumiillisuudelle. Novelli ku-
vastaa tätä hyvin - nainen ei ole novellin tapahtumahetkellä 
suoraan pakotettu alastomuuteen, eli häntä ei tapahtumahet-
kellä pakoteta suoraan. Pelko rangaistuksesta on kuitenkin 
olemassa - hän näkee ruumiinsa toisena, sen olevan vain mies-
tä varten.

Novellin lopulla nainen on lopulta valmis - hän istuu si-
nisessä nojatuolissa odottaen miestä. Nainen on valmis rat-
kaisemaan tilanteensa, tekemään eksistentiaalisen valintansa, 
peruuttamattoman valinnan, joka ratkaisee hänen elämänsä 
suunnan. Murha ja ajatus murhasta on asia, joka turvaa nai-
sen kriisin loppumisen ja rauhan löytymisen. Antropologi 
René Girardin mukaan murha on tarjonnut kaikkien suurten 
maailmanuskontojen kertomuksissa yhteiskuntaan sovinnon 
ja rauhan, joten tätä vasten The Woman in The Window hei-
jastelee sitä, mille yhteiskunta rakentuu. Girardin mukaan 
ajatusta murhasta täytyy toistaa näissä kertomuksissa, jotta 
yhteiskuntien yhteiskuntien kulttuuriset kuvastot voivat sei-
soa tukevasti. Girardin mukaan valitusfilosofit kuten Voltaire 
esittivät ihmisten olevan ”pikku Descarteseja”, jotka pystyisi-
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vät ylittämään murhanhimoiset epärationaaliset impulssinsa, 
joita pidettiin järjettömyytensä vuoksi taikauskona.

Uskonnon siirtyessä, tai muuttaessa muotoaan teollis-
tuneessa maailmassa valistusfilosofien lupauksen näiden 
murhanhimoisten impulssien katoamisesta olisi pitänyt jo 
toteutua. Ja kuitenkaan näin ei ole käynyt, vaikka näitä mur-
hanhimoisia impulsseja on pyritty olemaan huomioimatta 
niin filosofiassa kuin antropologiassa. Se, miten murha on läs-
nä yhteiskuntien rakentumisessa, on kovin ristiriitaista ottaen 
huomioon rationaalisuuden suuren aseman. Filosofi Stewart 
Shapiron mukaan Raamatun kertomuksessa Abrahamista ja 
Iisakista (jossa Abraham on uhraamassa Iisakia Jahvelle enke-
lin kuitenkin peruuttaessa tappokäskyn) on kyse uskon ja jär-
jen yhteentörmäyksestä. Shapiron mukaan koko kertomus on 
järjetön. Ja silti, vastaavalla tavalla voimme todeta ajatuksen 
murhasta ja väkivallasta järjettömäksi, mutta tästä huolimat-
ta tämä impulssi ponnistaa esiin jatkuvasti rationaalisuuden 
kaavun alta.

Kokoelman toisessa novellissa The Long Legged Girl koh-
taamme jälleen kärsivän naisen, tällä kertaa Elinor Stockma-
nin, joka kärsii uskottomasta miehestään. Vaimo sekoittaa 
miehensä reseptilääkkeistä tappavan cocktailin voimakkaan 
yrttiteen joukkoon odottaen tapaavansa miehensä rakastajat-
taren, tanssijatar Stacyn. Elinor kattaa pöydälle kaksi teekup-
pia ja kannussa odottaa tappava cocktail. Elinorin odottaessa 
Stacyn saapumista kolmannessa persoonassa kerrottu novelli 
käy läpi Elinorin ja hänen aviomiehensä, akateemikko Victor 
Stockmanin avioliiton hitaan rapautumisen. Ulospäin Stock-
manien avioliitto on lapsikatraineen täydellinen, mutta tämä 
on kulissia. Tosiasiassa Elinorin tyttäret halveksuvat äitiään, 
jota he pitävät tyhmänä ja heikkona, ja Victor ei juuri salaile 
sitä, että hän pettää Elinoria opiskelijoidensa kanssa.

Victorin tapa olla osallistumatta perheen yhteisille päiväl-
lisille on vain eräs ilmentymä kylmyydestä, jossa Elinor elää. 



354

Elinorin kokemat tunteet kertovat kaikki hylätyksi tulemises-
ta, jota on kestänyt jo vuosia. Elinorista on tullut asemansa 
vanki, ja ainoa keino tästä vapautumiseen on iskeä takaisin. 
Stacy on Elinorille kaikkea mitä hän ei itse enää ole; novellissa 
Elinor kuvailee Stacya hätkähdyttävän kauniiksi. Tästä nousee 
mieleen Elinorin olevan eräänlainen Sartre. Sartren mukaan 
jotain kaunista nähdessään katsova subjekti kokee kauneuden 
kokemuksen nimenomaisesti perääntyessään inhon vallassa, 
koska ensimmäinen hämmästyksen sävyttämä reaktio on 
inho, ja vasta tämän jälkeen tulee kauneuden kokemus. 

Kauneus nousee eksistentiaalisesta tyhjyydestä, Sartrelle 
naisen kauneuden kokemus muuttuu hetkellisesti kuvaksi, 
korvaten aidon läsnä olevan henkilön. ”Tiedän varsin hyvin, 
että edessäni on nainen, joka on verta ja lihaa ja jotain, joka 
eroaa minusta, mutta tästä huolimatta edessäni on vain tämä 
’epätodellinen kuva’. Ja tämä kuva on siinä määrin epätodel-
linen, että se on Sartren mukaan hävitettävissä takaisin tyh-
jyyteen. Sartre rinnastaa kauniin naisen kuolemaan, ja tämä 
kuolema kolkuttelee ovelle myös novellin myrkkymaljan 
muodossa. Novellin kammottava loppuhuipentuma käyn-
nistyy, kun Stacy saapuu tappavalle teelle. Lukijalle jää avoi-
meksi, kumpi myrkkymaljan lopulta juo. Ennen kuin Stacy 
lähtee, Elinor kääntää Victorin kylmyyden ja julmuuden tätä 
kohti seuraavassa dialogissa:

”Toivot jatkavasi tanssijana? New Yorkissa? Hyvä että van-
hempasi voivat maksaa sinut sinne. Tanssin maailma, se on 
julma maailma. Olet sinne nyt jo liian vanha. Jos olet 20-vuo-
tias, silti vasta lapsi olet kuitenkin liian vanha. Voit selvitä 
ikäsi rasitteista, jos olet lahjakas mutta minun on sanottava, 
että sitä sinä et olet, siis lahjakas. Sinähän et ole ainoa Victo-
rin tytöistä, tiedäthän? Älä tunne syyllisyyttä, Victor on ollut 
iilimato jo pitkään, hänen aiemmista heitukoistaan on tullut 
äitejä joiden lapset voisivat olla hänen lapsenlapsiaan. Voisiko 
Victor nussia heitä, ainakin tyttöjä? 
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Mikä tytön nimi olikaan? Ei Tracy, vaan Stacy, on kauhuis-
saan. Täydelliset leuat roikkuvat avoimina. Pitkäsäärinen tyttö 
on kohdannut vertaisensa, ja enemmän. Jos häntä ei olisi kou-
lutettu olemaan kohtelias vanhemmille ihmisille hän pakenisi 
talosta, jossa hänen palvomansa Victor Stockman asuu noita-
vaimonsa kanssa. Minun täytyy - luulen että minun täytyy nyt 
lähteä, rouva Stockman...Miten hyvä idea kultaseni! Pientä 
mielihyvää kostosta. Mutta pieni mielihyvä on kaikki mitä 
petetty noita voi odottaa. Pitkäsäärinen tyttö on nyt noussut 
ja tekee lähtöä, horjuen pitkillä säärillään kuin pitkäkoipiset 
linnut ennen kaatumistaan. Häntä nolottaa. Elinor tuumii, 
ettei kukaan ole puhunut Stacylle noin rehellisesti etuoikeute-
tun elämän aikana. Ehkä myrkyllinen tee jo vaikuttaa, saaden 
pitkät sääret vapisemaan.

Tässä Elinor antaa Stacylle takaisin kaikella voimallaan, 
mikä kumpuaa hänen omasta alistetusta asemastaan. Elinoris-
ta tulee kuin mies, joka harjoittaa maskuliinista valtaa kaikessa 
kovuudessaan: Stacystä tulee väline sille, että hän pystyy ilmai-
semaan raivonsa Victoria kohtaan. Kuten mainitsin, loppu jää 
avoimeksi, eli kumpi nauttii myrkkymaljan? 

Niin Elinorin kuin Stacyn oloa kuvaillaan epämukavaksi, 
kuin myrkkycocktailin jäljiltä. Oates näyttää lukijoilleen maa-
ilman, joka ei ole onnellinen. Ehkä Oatesin tyyli on se, mikä 
saa lukijansa jaksamaan päivästä toiseen hankalassa ja uuvut-
tavassa maailmassa. Tietyssä mielessä myös lukijalla on kult-
tuurintuotteita kuluttaessa edessään myrkkymaljaa koskeva 
valinta: siemaileeko lukija jotain onnellista mutta valheellista, 
vai tarttuuko hän mahdollisuuteen katsoa maailmaa tuskan ja 
onnettomuuden kuvauksien kautta? 

Nämä jälkimmäiset eivät kenties tarjoa hyvää oloa, mutta 
antavat kenties pohjan nähdä maailma realistisemmin monis-
sa eri sävyissä. Oatesin tarinat ovat tarinoita auringon toiselta, 
varjoisammalta puolelta, mutta varjoista huolimatta valonläh-
de on kuitenkin olemassa.
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Pelkkää paljasta 
ihmisarvoa 

Teksti:
Professori Timo Airaksinen

Mitä tapahtuu, kun identiteetti kuihtuu ja alkaa minimoitua, 
palata runsauden sarvesta takaisin kohti minimiään, pelkkää 
paljasta ihmisarvoa? Kaikilla meillä on ihmisarvo, joka ei 
siis erottele meitä toisistaan niin, kuin erityiset identiteetit 
ja niiden arvostus. Miten lääkäri arvostaa potilasta? Lääkärin 
ja potilaan kohtaamisessa on kyse molemminpuolisesta kun-
nioittamisesta, ainakin sitä voi toivoa. Potilas arvostaa lääkäriä 
ja siis kunnioittaa häntä juuri tässä mielessä, mutta lääkäri 
tuskin arvostaa potilastaan. Lääkäri kunnioittaa potilastaan 
kärsivänä ihmisenä, jonka asema on heikko ja tulevaisuus 
uhattuna, ehkä vain kuvainnollisesti (flunssa) tai sitten koko-
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naan, lopullisesti ja pelottavasti (syöpä). Onko tällä potilaan 
osakseen saamalla kunnioituksella oma nimensä? En tiedä. 
Miten heikkoutta ja haavoittuvaisuutta ylipäänsä kunnioite-
taan? Yleensä kunnioituksen käsite viittaa johonkin korkeaan, 
haluttavaan ja hyvään asiaan. Suuruuden kunnioittaminen on 
luontevaa, mutta miten on heikkouden ja huonouden kunni-
oittaminen? Kun tunnistaa pienuuden ja huonouden, voiko 
ne myös tunnustaa? Vastaus lienee myönteinen. Mutta hyppy 
tunnustamisesta kunnioittamiseen on pitkä, liian pitkä.

Ratkaisu on tässä. Kärsimystä täytyy kunnioittaa. Joka tun-
nistaa aidon kärsimyksen, mutta jättää sen tunnustamatta on 
paha ihminen. Antaa toisen kärsiä, mitä se minulle kuuluu, 
on kestämätön asenne. Toisin ihmisen onnen tunnistaminen 
ja tunnustaminen ei edellytä kunnioitusta. Lottovoittaja osa 
on helppo tunnustaa: hieno juttu, onneksi olkoon! Mutta sii-
nä kaikki, mihinkään kunnioituksen kaltaiseen ei ole syytä, 
kuten olemme jo lapsena oppineet Hannu Hanhen seikkai-
luista. Onni yksillä, kesä kaikilla, sanotaan. Onni kuuluu vain 
onnelliselle itselleen - miksi se kuuluisi meille muille. Mutta 
onnettomuus, siis sellainen, johon liittyy todellista ja oikeaa 
kärsimystä, kuuluu kaikille ihmisille. Kukaan ei jää kylmäksi, 
vaikka kärsivä ihminen olisi kaukainen ja vieras. Hän on silti 
kärsimyksessään kunnioituksen arvoinen. En tarkoita, että 
minun pitäisi tehdä jotakin asian hyväksi, se olisi liioiteltu 
vaatimus. Maailmassa on aivan liikaa kärsimystä. Mutta minä 
kunnioitan tuota kärsimystä, ehkä annan rahaa Punaiselle 
Ristille symbolisena eleenä, kunnioitukseni merkkinä. Puen 
kunnioitukseni aineelliseen muotoon.

Tuon kunnioituksen nimi on sääli, myötätunto ja murhe. 
Puhutaan tässä vain säälistä, yksinkertaisuuden vuoksi. Siihen 
liittyy auttamisen tarpeen tunnustaminen ja myötäelämisen 
mahdollisuuden tunnistaminen. Sääli on ihmisen tunteista 
tärkeimpiä, myötäelämisen asenne, joka varaan rakennetaan 
niin paljon. Mitä laajempi on säälin ala, sitä eettisempi yhteis-
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kunta. Sääli, joka ylettyy vain omaan väkeen, ei riitä. Säälin 
iirin kuuluu laajeta laajenemistaan, kunnes se kohtaa kaiken 
elollisen ja muuttuu korkeaksi eettiseksi ihanteellisuudeksi. 
Lopulta sääli kohtaa vanhuuden. Näin ei vielä ole tapahtunut, 
mutta kun Suomen eliitin eettinen taso edelleen nousee kohti 
ihanteen yleviä korkeuksia, he lopulta kohtaavat vanhuuden 
eräänä kärsimyksen muotona ja armahtavat vanhoja. Vai me-
nikö se aika jo ohi, jolloin tämä olisi ollut mahdollista? Onko 
taloudellisen kilpailukyvyn vaaliminen turhia sosiaalimenoja 
karsimalla lopullinen totuus ja mantra, josta ei ole tinkiminen 
nyt eikä enää koskaan. En halua uskoa niin olevan, ei vaikka 
tilanne olisi kuinka huono tänään, ja huono se on sekä aja-
tuksen että toiminnan tasolla.

Kun puhutaan kärsimyksestä, ja vanheneminen on lopul-
takin yksi kärsimyksen perustavaa laatua oleva muoto, vastaus 
on sääli kärsimyksen kunnioittamisena. Sääli ei vaadi teko-
ja, kuten edellä sanoin, koska se on vain eräs kunnioituksen 
monista muodoista. Kuitenkin sääli perustelee armon, joka 
merkitsee armahtamista. Armo käy oikeuden edestä, sano-
taan. Silloin tarkoitetaan, ettei kärsivä ihminen pysty vaati-
maan yhtään mitään vain siksi, että kärsii. Tarkoitan siis tekoja 
ja muuta konkretiaa. Kärsimys itsessään vaatii kunnioitusta, 
kuten sanoin, mutta tämä seikka ei ole oikeuksien ja oikeu-
denmukaisuuden piirissä. Osa kärsimyksen kärsimystä on, 
ettei siihen pysty vaatimaan apua, vaikka jo toisen osoittama 
kunnioitus ja sääli lohduttavat. Sääli kuitenkin perustelee ar-
mon, jota kärsivä toivoo itselleen. 

Tarkoitan armolla tässä hyvää tekoa, jota toinen ei pysty 
vaatimaan toiselta. Kun lapsi on sairas, äiti kokee auttamisen 
pyhäksi velvollisuudekseen. Kaikki auttaminen ei ole velvol-
lisuus, jopa Suomen laki on tässä epäselvä ja omituisesti kir-
joitettu. Joka ei usko, lukekoon lakikirjaa. Raamattu puhuu 
laupiaasta samarialaisesta, filosofit pahasta samarialaisesta, 
joka jättää auttamatta, vaikka auttaminen olisi kuinka help-
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poa tahansa. Puhun tässä armosta aivan erityisessä mielessä: 
armo on säälin ilmaus tekona, jota ei tekijältä pysty vaatimaan 
minkään järkevän argumentin perusteella. 

Olen velkaa sinulle, sanon olevani taloudellisissa vaikeuk-
sissa ja pyydän lisää maksuaikaa. Sinä sanot, että unohdetaan 
koko laina - olet armahtanut minut, koska säälit minua ja 
perhettäni. Sinulla on oikeus vaatia lainan maksua ajallaan, 
mutta annat armon käydä oikeuden edellä. Sanot, että tällä 
kertaa näin, mutta tämä on poikkeus, joka ei toistu. Onko 
armo siis aina poikkeuksellista? Armo, josta nyt puhumme, ei 
ole poikkeuksellista, koska se on koko ajan osa sääliä kärsivän 
ihmisen kunnioittamisen muotona. Sääli ja armo kuuluvat 
yhteen, ja siksi armo on yhtä vähän poikkeuksellista kuin 
säälikin. Ehkä armo toteutuu vain kovin harvoin, koska sitä 
ei pysty vaatimaan itselleen. Armon vaatimus on kuitenkin 
koko ajan olemassa.

Kärsimys, kun se vaatii itselleen kunnioitusta säälin muo-
dossa, on osa ihmisen yksilöllistä identiteettiä. Puhumme 
kärsimyksestä ja nimenomaan kärsivästä ihmisestä, yksilöstä, 
jonka kuvauksessa olennaista on juuri kärsimys ja sen tuska. 
Kärsimys on myös osa sosiaalista identiteettiä, kuten on help-
po huomata. Sanoin jo edellä, että vanheneminen ja vanhuus 
ovat yksi kärsimyksen laji ja muoto. Tämä on nykyinen kan-
tani, kun kerran olen ikääntymässä. Mitä joskus kauan sitten 
sanoin kirjassani ”Vanhuuden ylistys” oli minulle totta silloin, 
kun sen kirjoitin, mutta ajan kuluessa näkökulma väistämättä 
vaihtuu. Ehkä ajattelin silloin ikääntyvää, en niinkään ikään-
tynyttä ja vanhaa, kuten nyt. Toivottavasti se kirja ja tämä 
täydentävät toisiaan, kuten eri ikäkaudet ikään.

Ikääntynyt ja vanha ovat identiteettejä, jotka sinänsä 
merkitsevät menetystä ja kärsimystä. Vanhuus ei ole sairaus, 
tietenkään, mutta sairauksien uhka on koko ajan varjona var-
mentamassa vanhuuden ja vanhenemisen kärsimyksellisyyttä. 
Ikääntynyt ja vanha odottaa vakavaa sairautta, toivoo helppoa 
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ja nopeaa pois pääsemistä, koska tuo sairaus joka tapaukses-
sa tulee, kunhan on tullakseen. Nuorikin sairastuu ja kuo-
lee tautiin, mutta nuoruus ei ole taudin aika, vanhuus on. 
Vanhan kuuluu kuolla tautiinsa, joka on todella masentava 
ajatus. Mutta tämä kaikki on itsestään selvää, tai sen pitäisi 
olla itsestään selvää, vaikka nuoret ja voimansa tunnossa oleva 
eliitti asian kovin helposti unohtaakin.

On tietysti lukemattomia identiteettejä, joka ovat kärsi-
myksellisiä ja juuri tässä mielessä pilattuja. Vangit, mielisai-
raat, alkoholistit, jotkut vammaisryhmät, monet seksuaali-
vähemmistöt, vähemmistökansanryhmät ja niin edelleen. 
Työtön on vaikea identiteetti, jos työhaluja on. Olen kuullut 
nuorten miesten rehentelevän, etteivät ole koskaan olleet 
töissä eivätkä aio mennäkään. Jotkut varakkaat ihmiset eivät 
mene oikeisiin töihin, kun ei oikein ole haluja ja varat riittä-
vät elämiseen muutenkin. Mutta oikea työttömyys on paha 
asia ja kärsimyksen aihe. Heitä on sääli, mutta kuka työtöntä 
armahtaisi. Töitä on, jos on. Hätäaputöitä ei enää järjestetä, 
niin kuin silloin ennen. Ei työttömyyskorvausta oikein pysty 
pitämään armon osoituksena, ei työtön siitä sanasta kuiten-
kaan pidä tai edes sitä hyväksi. 

En tietenkään käytä sanaa ”armo” merkityksessä ”armon-
pulla”, vaan pikemminkin kärsimyksen tunnustamisen vaati-
man säälin vastinparina. Armo on vastus säälin heräämiseen 
ja sellaisena jotakin aivan muuta kuin alentuva ”armonpulla”. 
Tässä lukijan pitää vapautua armon ja säälin mahdollisesti 
sisältämistä alentuvista sävyistä. Kun säälistä autat kärsivää 
ihmistä, armahdat hänet, eikä tähän liity mitään alentavaa. 
Joskus itsestään ylpeät ihmiset pitävät avun tarpeen myöntä-
mistä alentavana. Tähän vastaus on, siis kärsimys ei ole vielä 
tarpeeksi kova. Kun kaatuu pyörällä kadulla, tarkistaa ensin 
kuntonsa, ennen kuin hyväksyy apua. Mutta takaan, että kat-
kennut käsi tekee kiitolliseksi kaikesta avusta, aivan samoin 
kuin hukkumisen pelko vedessä. Yhtäkkiä apu on tärkein 
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asia maailmassa, eikä oma ylpeys tunnu enää missään. Oikea 
kärsimys on vakava asia ja kova juttu. Puhun tässä oikeasta 
kärsimyksestä. Ylpeys koskee kärsimyksen kieltoa, joka ei aina 
ole mahdollista. Apua on pakko saada, ja joskus apu on armon 
osoitus.

Olen todennut, että hoitoammatit eivät käsitteellistä omaa 
missiotaan, siis arvomaailman ilmaisua omassa työssä, sellais-
ten pehmeiden käsitteiden avulla kuin armo ja sääli. Olen 
yrittänyt puhua heille näistä asioita, mutta vastaanotto on ol-
lut tyrmäävä. Hoitaja ei sääli ketään eikä armoa anneta. Kaik-
ki hoidetaan kuntoon, tai jos se ei ole mahdollista, lähetetään 
eteenpäin muille hoidettavaksi tai muiden haudattavaksi. Am-
mattihoitajien, lääkärien maailma on mukaan lukien on kova 
ja armoton maailma, jossa työ tehdään hyvin ja määräysten 
mukaan ja siinä kaikki. Tämä kaikki näkyy hyvin vanhojen 
kohtelussa. Hoitaja tulee, tekee työnsä, menee ja palaa aika-
naan. Kaikki menee rutiinilla sääntöjen mukaan ja hyvä niin. 
Jos jostakin joustetaan, niin aina alaspäin. Vähemmän voi aina 
tehdä, ainakin vähän vähemmän, mutta ei koskaan enempää 
kuin mitä määrätty on. Ruokakassi tuodaan, siinä ei ole olutta 
ja ruoka on iljettävää. Saa pyytää, ettei kassia tuoda, mutta ei 
saa pyytää, että kassissa oli pullo olutta ja parempaa ruokaa. 
Tämä on läpikäyvä kaava, eikä siitä ole poikkeuksia. Miten 
poikkeuksia voisi olla? Ne sotkevat systeemit ja käyvät kal-
liiksi. Pahan ruuan syöminen ei ole aito kärsimys vaan pelkkä 
epämukavuustekijä. Ei pidä valittaa, kun kerran saa jotakin. 
Palaamme siis armon ajattelemisen piiriin. Sen sanominen, 
että saat ruoaksi saman kuin muut ja kelpaa se muillekin, 
ja on se kuitenkin ruokaa, lähestyy armonpullaa, siis armoa 
alentavassa mielessä. Tämän vuoksi hoitohenkilökunta ope-
tetaan eliitin toimesta ajattelemaan oikein: vanha saa ruokan-
sa, koska hänen kuuluu saada ruokansa ja meidän keittää ja 
toimittaa se hänellä sääntöjen mukaan ja talousarvion puit-
teissa. Sanoisin hoidon etiikkaa hämmästyttävän ohueksi. Se 



362

ytimessä on byrokratia ja halu pysyä hoidettavan yläpuolella. 
Hoidettava ei ole hoidokki tai potilas, vaan asiakas. Asiakas 
ei saa mitään ilmaiseksi, kukaan ei sääli asiakasta. Asiakas ei 
ansaitse kunnioitusta, myyjä toki teeskentelee kunnioitusta, 
sen me kaikki tiedämme. Alkon myyjä on nykyään lipevin 
kauppiaista, mutta uskotko todella hänen todella kunnioit-
tavatavan sinua? Jos uskot, olet jonkun muun lääkkeen kuin 
viinan tarpeessa.

Ikääntyneen ja vanhan identiteetti on vanhuus ja se on 
huono identiteetti. Sitä ei kilpailuteta eikä halukkaita ottajia 
juuri ole, tarkoitan meidän yhteiskunnassamme eikä perintei-
den Kiinassa tai Australian aboriginaaleilla. Nuoruus on se, 
mihin jokainen tarttuu ja tarrautuu niin pitkään, kuin suinkin 
on mahdollista. Vanhuus on pilattu identiteetti ja Toiseuden 
ilmaus.

Tässä tarvitaan taas taustaselvityksiä, koska käsite Toinen 
on uusi ja outo. Ranskalainen filosofia ja psykoanalyysi, joka 
on kuuluisaa hämäryytensä ja sekavuutensa ansiosta, ja siksi 
niin suosittua, käyttää sanoja ”toinen” ja ”Toinen” erilaisissa 
mitä kiehtovimmissa merkityksissä. Mitään yhtenäistä näke-
mystä ei ole eikä tule, siitä olen varma. Mutta ajatus elää, ja 
vaikka Toinen isolla kirjaimella on tekstissä ruman näköinen, 
sen käytön pystyy kyllä perustelemaan. Yritetään. Toinen on 
tietysti arkikielessä kuka tahansa ihminen, joka en ole minä. 
Toiseus merkitsee vierautta, jota yhteiskuntatieteilijät titu-
leeraavat alienaatioksi. En minä sitä tehnyt, joku toinen on 
syyllinen, merkitsee samaa kuin joku muu teki. Tämä ei ole 
kiinnostavaa. On ajateltavissa, että toiseus on minussa itses-
säni ja ihmiset, jotka vastaavat tätä minussa olevaa toiseutta, 
ovat tuo toinen. Toinen isolla kirjaimella ovat muut ja vieraat 
ihmiset, jotka noudattavat kulttuurin ja kielen lakeja, joihin 
myös minun olisi mukauduttava, pystyn sen tekemään tai en.

Esimerkit ovat paikallaan. Ihanteenani on olla kuuluisa 
filosofi, ajatus, joka ei koskaan toteudu, tiedän sen. Silti tuo 
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toinen, kuuluisa filosofi on olemassa ja löydän sille vastineen 
maailmasta, vaikkapa vanha ystäväni ja opettajani professori 
Nicholas Rescher Pittsburghista, joka on edelleen aktiivinen 
yliopistolla 94-vuotiaana - USA:ssa ei tunneta pakollista elä-
köitymistä iän perusteella. Hän on oman toiseuteni konkre-
tisoituma, toinen filosofi. On tietenkin muitakin filosofeja, 
jopa muita toisia filosofeja. Toinen on siis oman minäni ku-
vajainen maailmassa.

Toinen, isolla kirjaimella kirjoitettuna, ovat nuo kaikki 
muut, jotka minä kohtaan kulttuurin ja kielen ilmentyminä 
kokonaan minusta riippumatta. Jokainen lääkäri on minulle 
Toinen edustaessaan minulle täysin vierasta kielen ja kult-
tuuri maailmaa. Tuo kieli ja kulttuuri ovat laki, ennen minua 
syntynyt, jälkeheni jää, kuuluu perinteinen ilmaisu runolli-
sessa, joskin totuudellisessa muodossa - laki siis jonakin, jota 
on noudatettava rangaistuksen uhalla. Laki on pakollinen ja 
pakko. Suuri osa sosiaalisesta maailmastani on minulle Toi-
nen, siis paikka, johon minulla ei ole pääsyä ja jonka laeista 
minulla ei ole ymmärrystä. Tuo Toinen on niin kaukainen ja 
vieras, etten tule koskaan sinne pääsemään. En ymmärrä sitä, 
vaikka saatan olla siihen niin tottunut, etten edes huomaa 
omaa kyvyttömyyttäni. 

Uusi ja outo Toinen ja Toiseus on eri asia, sitä minä pel-
kään ja kauhistun. En kykene tunnistamaan sitä enkä siis 
tunnustamaankaan. Tämä Toiseus on minulle täysin outo. 
Lääkärin Toiseuden tunnistan ja tunnustan, sen verran siitä 
on minulle opetettu ja minulla siitä kokemusta. Myös asian-
tuntijuuden vaatimus on minulle professorina tuttu, siis osa 
sitä, mikä minulle on oma toinen, ihanteeni. Mutta uusi ja 
outo Toinen on jotakin, jonne ei edes mielikutukseni siivet 
eivät yllä. En tunne Toisen kulttuuria ja kieltä enkä niiden 
lakeja. Olen ymmälläni. Yritän ehkä ymmärtää, tai pakenen 
paikalta, ellen sitten hyökkää. Kaikki kolme mahdollisuutta 
ovat avoimena minulle: ymmärtää, vetäytyä ja hyökätä. Rik-
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kaita ihmisiä ihaillaan ja vihataan.
Outoa kyllä, on siis olemassa myös neljäs mahdollisuus, 

nimittäin sokea samaistuminen, joka ilmenee ihastumisena, 
ihailuna, palvontana ja pyhittämisenä. Kun katson eroottisesti 
vetävään asentoon pakattua nuorta naista mainoskuvassa, hän 
edustaa minulle täydellistä Toiseutta. Jopa kuvan eroottisuus 
on minulle vierasta tai vain hämärän muistikuvan varassa. 
Nuoren naisen virnistelevät kasvot kaikkialla kaupallisessa 
visuaalisessa avaruudessa kaikessa vieraudessaan houkuttavat, 
vaikka kukaan ei myönnä. Kauppa käy tämän houkutuksen 
avulla paremmin kuin muuten. Urheilutähtiä palvotaan sa-
moin elokuvan staroja, vaikka he edustavat Toiseutta, mutta 
Toiseus on naamioitua joksikin aivan muuksi. 

Tutkimuskirjallisuudessa tunnetaan mikkihiiriongelma, 
Disneyn Mikki Hiiren mukaan nimettynä: miksi tiettyjä yli-
luonnollisiksi koettuja olioita palvotaan enemmän ja innok-
kaammin kuin muita. Miksi pyhimykset ja Neitsyt Maria ovat 
paavinuskoisille tärkeitä, mutta protestanttien väheksymiä? 
Uskonto on Toiseuden täydellinen ilmentymä, mutta monelle 
niin rakas. Tuntemattomat ovat Herran tiet, sanotaan sanassa, 
vaikka uskovaiset eivät tunne uskovan tähän totuuteen ol-
lessaan tietävinään, mitä Herra heiltä haluaa. Yksimielisyyttä 
ei tosin ole koskaan saavutettu, ei vaikka vääräuskoisia olisi 
kuinka vainottu ja tapettu. Olen ajatellut, että aivan pakko 
kirjoittaa pian jotakin tieteellistä mikkihiiriongelmasta. On 
vaikea ymmärtää, mikä laukaisee Toiseen kohdistuvan, aina 
perusteettoman, ihailun. Kyseessä lienee jonkinasteinen toi-
sen ja Toisen sekoittaminen toisiinsa. Toinen on oma ihantee-
ni, jolloin Toinen sekoitettuna toiseen myös ansaitsee ihailun. 
Kyseessä on vääristynyt tunnistus, joka johtaa väärään tun-
nustamiseen ja sitä kautta kunnioitukseen ilman hyvää syytä.

Ymmärtäminen on työlästä ja edellyttää kontaktin tuohon 
Toiseen, joka on tietysti vaikeaa, koska kyseessä on Toinen. 
Miten otat kontaktia, kun et tiedä kenen kanssa olet tekemi-
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sissä? Voit vetäytyä, mutta pelkosi tekee sen vaikeaksi. Mitä 
tapahtuu, kun vetäydyt? Miten tuo Toinen siihen reagoi? Kun 
kohtaa Toisen, on yllättävän vaikea vetäytyä, ellei kyseessä ole 
suoranainen pako. Suhde Toiseen jää aivan liian avoimeksi ja 
siksi se on vaaran aihe. Onko paras sittenkin hyökätä? Sil-
loin eliminoi tuon Toisen ja sulkee sen pois siten, ettei siitä 
ole enää vaaraa. Rasismi ja yleensä suvaitsemattomuus ovat 
hyökkäys Toista vastaan. Rasismi on yritys eliminoida Toinen. 
Keinoja ovat monet, viittaan Heta Gyllingin ja minun kirjaan: 
”Suvaitsevaisuus. Erään taistelun kuvaus”.

Vanhuus, entä vanhuus, siitä kuitenkin on nyt puhe. Luki-
ja lienee jo aavistellut, mihin tähtään kaikella sillä teoretisoin-
nilla, mitä edellä nähtiin. Kuten Mikko Alatalo laulaa, turha 
on ringissä pyöriä, ellei irtoa, kommentoi mummoni mou-
karin heittoa. Nyt on irrottava, joten vanhuuden Toiseus on 
selvitettävä juurta jaksaen. Tiedotusvälineet ovat rakastuneet 
sanaan ”ikärasismi”, sosiaalipolitikoista en niin tiedä, enkä 
ole viitsinyt kysyä. Onko sana paikallaan? Sana tarkoittanee, 
että ihmisiä kohdellaan syrjiväksi siksi ja vain siksi, että he 
ovat ikääntyneitä tai vanhoja. Voi kai asian noinkin nähdä tai 
asiaa epäillä. Sana rasismi tulee kuitenkin ulkomaankielisestä 
sanasta ”race” eli rotu, joten sanaa ikärasismi voisi yhtä hyvin 
pitää vitsinä. Eivät vanhat mikään ihmisrotu sentään ole. Toi-
saalta, kun menee ravintolaan, joka on täynnä nuoria ihmisiä, 
kokee kyllä olevansa kuin eri rotua heidän kanssaan. Olen 
yllä ilmaissut tämän ajatuksen puhuen Toisesta ja Toiseudes-
ta. Kokemus Toisesta on vahvasti esillä nuorisoravintolassa, ja 
tunne lienee molemminpuolinen. Voi tietysti kysyä, näkeekö 
nuori ylipäätään vanhaa, joka on muuttunut jo kauan sitten 
läpinäkyväksi. Toki tunkeilija aina huomataan.

Vanhuus on suuri Toiseus, sitä sinun ei ole kieltäminen, re-
hellisyyden nimissä. Ikääntyvä yrittää, menestyksekkäästikin, 
naamioitua nuoremmaksi kuin onkaan, jopa plastiikkakirur-
gina keinoin. Ikääntynyt on avuttomuuden iän kynnyksellä ja 
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vanha on jo heittänyt pois kaiken toivon. On elettävä sellaise-
na kuin on, pienet keinot apuna, suuria ei enää ole eikä edis-
tystä näkyvissä. Joka tapauksessa, katsotaan, mitä vanhuuden 
Toiseus tarkoittaa, kun asiaa tarkastellaan molemminpuolises-
ta eli symmetrisestä näkökulmasta.

Ensiksi käsite toiseus, joka siis oli ihmisen oma parem-
pi minä asetettuna sitä minuutta vastaan, joka todella on, 
elää ja vaikuttaa. Kun vastassa on Toinen, siis vieras ihminen 
vieraasta kulttuurista, vieraan kielen puhuja, joka noudattaa 
outoa ja kummallista lakia. Jotakin hänessä on, hän ei ole ai-
van vieras, oletetaan niin, jonka tunnistan ja jopa tunnustan. 
Kun tuo tunnustettu piirre yhdistyy omaan toiseuteni kanssa, 
saatan jopa ihailla tuota Toista. Yksinkertaisin mahdollinen 
esimerkki: olen mielestäni hyvän näköinen, joka on siis toi-
seuden piirre itsessäni, osa ihannettani ja toiveitteni kohde; 
sitten näen loistavan näköisen mallin, joka on kosmetiikkaki-
rurgian, kosmetologian ja stylistin avulla luotu Toiseus; tämä 
Toiseus, niin kuin sen sillä hetkellä (väärin) ymmärrän, vetoaa 
omaan minääni ja sen toiseuteen. Tuloksena on ihailu, jopa 
palvonta, jonka peruste on oma narsismini, siis taipumus ra-
kastua omaan kuvaani, ihannekuvaani ja toiseen.

Vanha ihminen on Toinen, siitä ei ole epäilystäkään. Vanha 
edustaa nuorelle ja erityisesti eliitille jotakin todella vierasta, 
suurta ja outoa, pelottavaa vierautta omina lainalaisuuksineen, 
jotakin sellaista, joka ei liity mitenkään omaan minään. Oman 
minän toinen ei löydä yhtään kiintopistettä vanhan Toiseu-
dessa. Mikään narsistinen kiintynyt ei ole mahdollista. Van-
halle nuori ei edusta Toiseutta, vaikka vanha edustaa Toiseutta 
nuorelle. Vanha on ollut nuori ja siksi hän tietää mitä se on, 
mutta ei päinvastoin. Vanhuus on viimeinen ikä, jota kukaan 
ei tunne. Ne, jotka tutustuvat viimeiseen ikään ovat kaikki 
kuolleita. Viimeisen iän ratkaiseva kokemus on kuoleminen 
ja kuolema. Ja kuolema on Toiseuksista kaikkein suurin. Poh-
din vielä asiantuntijuuden harhoja vanhuudesta, mutta vasta 
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tuonnempana. Asia ei kuulu tähän kohtaan. Toinen teema, 
josta pitää varoittaa tässä kohdin, on vanhan irtaantuminen 
nuoren todellisuudesta. Vanha alkaa kokea maailman vanhuu-
den ulkopuolella yhä vain vieraammaksi itselleen. Hän alkaa 
kokea siinä Toisen, jota aikaisemmin ei ollut. Tätäkin teemaa 
käsittelen tuonnempana, tässä oli huomautus liiallisen yksin-
kertaisteamisen vaaroista.

Nuori ihminen, siis ihminen ennen oman ikääntymisen al-
kamista, ei löydä mitään kiinnekohtaa vanhuudesta ja vanhan 
elämästä. Mikään vanhan elämässä ei tuo hänen perustavaa 
laatua olevaa narsismiaan. Vanhassa hän näkee, jos ylipäänsä 
viitsii katsoa läpinäkyvää ja ajatella tuntematonta, täydellisen 
Toiseuden. Sitten hän kääntyy pois ja unohtaa asian, ja tämä 
koskee eliittiä, päättäjiä ja hoitajia myös. Miksi he olisivat 
poikkeus sääntöön? Vanha elää vanhojen kanssa, mutta he ei-
vät enää vaikuta edes yhdessä. Ja kun kunto huononee, muisti 
ja voimat menevät, yksinäisyys lisääntyy. Mikä voisi olla pe-
lottavampaa? Äitini kysyi, kun olin lähtenyt Vaasasta takaisin 
pääkaupunkiin, koska se Timo tulee käymään. Hän oli jo aika 
yksi, paitsi alati läsnäolevan, hoivaavan isäni kanssa. Kun hoi-
to ei riitä, tarvitaan hoivaa. Mutta kuka hoivaisi Toista?
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Maantieteellis-
poliittinen Norja 

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Kyllikki Tuominen on kirjoittanut pienen mutta hellyttävän 
matkaoppaan Norjasta Tiedon ihmemaailma -sarjaan no 3 
”Kaunis ja Karu Norja” (WSOY 1949). Kirja paljastaa, ettei 
öljy ole ollut Norjalle elinehto vain vuoden 1973 öljylöydön 
jälkeen, ja on hyvä esimerkki siitä, millainen Norja oli ennen 
öljybuumia, miltä maa näytti ja miten siitä ajattelivat siellä 
käyneet suomalaiset:

”Jos ottaa Norjan kartalla erilleen muusta Skandinaviasta, 
se näyttää aika kummalliselta. Se on pitkän pitkä ja keskiosal-
taan kapean kapea. Vain kumpikin pää, varsinkin eteläinen, 
on hieman leveämpi. Trondheimin vuono ja pohjoisempana 
Länsivuono pistävät syvälle mantereeseen. Eivätkä nämä vuo-
not ole ainoat. Koko rannikko on pitkin pituuttaan niin rik-
konainen, että rantaviivan koko pituudeksi, vuonot mukaan 
lukien, on mitattu 20.000 kilometriä. Se on yhtä paljon kuin 
matka pohjoisnavalta etelänavalle.”

Tämä on hyvä huomio. Suoraan mitattuna välimatka man-
tereen pohjoisimman kohdan, Nordkynin ja eteläisimmän, 
Lidnesin välillä on 1752 kilometriä. Kartan leveyspiirejä tar-
kastellessa huomaa kuitenkin, että Norja ulottuu sekä poh-
joisemmaksi että etelämmäksi kuin Suomi. Kapeaa ja pitkää 
Norjaa kannattaa lähestyä alueellisen järjestyksen ja ihmisen 
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luontosuhteen klassisesta tarkastelukulmasta, sillä pelkistetysti 
sanottuna Norja on parhaimmillaan pienten alueiden ja luon-
non maantiedettä, jossa pitkää merirajaa suojaa mantereelta 
pitkä vuoristoraja. 

Norja on aina ollut myös vaikeakulkuinen maa. Tuomisen 
aikaan tiet olivat vielä kärrypolkuja eikä niillä ollut päällystet-
tä suurimpien kaupunkien pääteitä lukuun ottamatta. Norjan 
erityspiirteenä olevat maantietunnelit ovat aina silloin tällöin 
huonon kuntonsa takia yleisen kritiikin aiheena. Juuttuipa 
eräänä iltana kuningas erääseen Oslon tunneliin, niin että 
maailmalle lähti ennen aikaisesti viesti kuninkaan kuolleen, 
vaikka kyseessä oli vain ”tyypillinen tunneliromahdus”, joi-
ta Norjassa on edelleenkin kansalaisten mielestä ihan liikaa. 
Norjan kautta kulkeva leveyspiiri jatkuu lännessä Grönlan-
tiin ja idässä Siperiaan. Grönlannissa vallitsi jääkausi ennen 
nykyistä ilmastonmuutosta. Tuomisen mukaan vuonna 1949 
Siperiassa oli vielä maailman kylmin kohta. Huomio on sik-
si tärkeä, että norjalaisilla on asutusta samoilla leveysasteilla, 
joissa voi silti elää meren ansiosta:

”Vaikka Norja on näin kaukana pohjoisessa, se kuitenkin 
meren välityksellä saa osansa maapallon kuumimpien seutu-
jen lämmöstä. Kaukaa Atlantin valtameren eteläosista kiertää 
Golf-virraksi nimitetty merivirta, joka tuo tullessaan lämmin-
tä vettä Norjan rannikolle niiden koko pituudelta. Siksi meri 
ei siellä juuri koskaan ole jäässä, vaan laivoilla voidaan liikkua 
kautta vuoden. Keskitalvella on meriveden lämpö Jäämeren 
rannallakin +3 astetta.”

Tämän tärkeän huomion Norjan erillispiirteestä, joka 
tekee Norjasta poikkeuksellisen, opimme jo ensimmäisillä 
maantiedon tunneilla koulussa. Norjassakin luonnosta, to-
sin estetisoimalla se puhtaana ja alkuperäisenä moniin mui-
hin maihin verrattuna, on tehty matkailuvaltti ja tuotteiden 
ekologinen alkuperä näyttelee merkittävää roolia hinnoissa ja 
markkinoilla. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, miten Tuomi-
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nen kirjoittaa ihailevan juhlallisesti Norjasta ja sen luonnosta, 
miten tunturien sydämessä on juhlallisen ja kaamean yksinäis-
tä. Vain siniset varjot ja paljaiden kallioiden rosoiset seinämät 
erottuvat ikuisen lumen valkeudesta:

”Kartassa Norja suurimmaksi osaksi värittyy ruskeaksi. 
Tummimman ruskeassa on valkoiseksi värjättyjä kohtia. Siellä 
vuoret ovat niin korkeat, ettei lumi sula kesällä, vaan muuttuu 
jääksi. Näin syntyy jäätiköitä, jotka lähettävät pitkiä kielekkei-
tä laaksoihin. Vihreää väriä on kartassa vain maan eteläosassa 
ja kapeana kaistaleena rannikolla. Mutta monin paikoin tun-
turien rinteet laskeutuvat äkkijyrkkinä mereen saakka.”

Norjan tekee viettäväksi sen karuus ja alkuvoimaisuus. 
Tunturien jäätiköistä ja laajoista soista Norjan joet saavat al-
kunsa. Monet joet olivat Tuomisen aikaan, ja ovat yhä lyhyitä, 
jyrkkiä ja koskisia. Niistä ei juuri ole kulkuväyliksi, mutta tuk-
keja niissä pystyi menneinä aikoina uittamaan ja ne antavat 
sähkövoimaa. Tuominen miettii, että vaikka Norja oli silloin-
kin niin kaukana pohjoisessa ja niin korkeaa maata, oli sen 
ilmasto Golf-virran vaikutuksesta lauhkeampi kuin missään 
muussa pohjoisessa maassa. Myös tämä tekee Norjasta erilai-
sen Pohjoismaan. Talvi ja kevät ovat leudoimmat rannikolla 
ja sitä kylmemmät, mitä kauemmaksi sisämaahan mennään. 
Oikeaa talvea, sellaisena kun suomalaiset sen tottuivat käsit-
tämään marraskuusta huhtikuuhun ennen aikaan lumisena, 
kylmänä ja jäisenä, ei Norjan rannikoilla ole. Kesä taas on 
siellä viileä ja lämpimin sisämaassa. Rannikolla vallitsee me-
ri-ilmasto. Lämpö on melko sama Etelä- ja Pohjois-Norjassa:

”Meri on lämmin ja vallitsevat länsituulet tuovat tullessaan 
runsaasti kosteutta. Rannikolla ilma joutuu kohoamaan tun-
turiseinämää ylös ja jäähtyy. Silloin siinä oleva kosteus muut-
tuu sateeksi. Norjan länsirannikolla sataa tavattoman paljon, 
monin paikoin kaksi, jopa kolmekin metriä vuodessa.”

Norjan karuutta Tuominen ei väsy ihmettelemään kirjas-
saan, sillä suurimmassa osassa Norjaa ei kasva mitään vaan se 
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on joutomaata. Joutomaata on hänen mukaansa juuri tuntu-
reilla. Kasviton kivikko, jäkälä, sammala, kanerva sekä hie-
man alempana paju, kataja- ja vaivaiskoivupensaat verhoavat 
laajoja alueita:

”Metsä ei menesty niin korkealla merenpinnasta. Ylim-
mäksi kapuaa puista tunturikoivu, joka muodostaa met-
sänrajan. Metsänraja on Etelä-Norjassa 1000-13000 metrin 
korkeudessa, mutta laskeutuu pohjoiseen päin mentäessä 400 
metriin. Pohjois-Norjan, Ruijan rannikolla on korkeutena 
vain 100 metriä.”

Mutta on Norjassa metsiäkin. Sen todistaa Tuomisen kir-
jaansa ottama kuva Oslon lähellä sijaitsevista pyökkimetsis-
tä, jotka ovat luonteenomaisia yleensä keskieurooppalaiselle 
maisemalle. Tuomisen kuva on otettu Oslo-vuonon suulta. 
Kuvasta näkyy, miten varjostavien pyökkien juurella oleva 
maa on miltei kasviton:

”Kuitenkin Norja on Euroopan metsäisimpiä maita. Kuusi, 
mänty ja koivu ovat yleisimmät puulajit. Kuusta ei kuitenkaan 
ole länsirannikolla muualla kuin vuonojen perukoissa eikä 
liioin aivan pohjoisessa. Lehtipuuta on havumetsän seassa, 
etelässä jopa kaikkia Suomen jaloimpia lehtipuita sekä pyök-
kejäkin, joista ei Suomessa lainkaan kasva.”

Suurin osa Norjan kaupungeista on etelärannikolla, kaik-
kein useimmat Oslo-vuonon rannoilla. Tuomisen aikaan kau-
punkeja oli vain sisämaassa, Oslon pohjoispuolella olevalla 
alueella:

”Jos suomalainen saapuu Norjaan etelästä Skakerrakin 
poikki kulkevassa laivassa, hän kokee pienoisen pettymyk-
sen. Hän tietää lähestyvänsä maan pääkaupunkia, Osloa, joka 
sijaitsee samanimisen vuonon perukassa, mutta Oslo-vuono ei 
ole meidän mielikuvituksemme eikä kuvakirjojemme Norjaa. 
Laiva kulkee peninkulman toisensa jälkeen aukeassa, leveässä 
merenlahdessa. Siinä missä vuono on kapeimmillaan, vartioi-
vat Oskarsborgin linnoituksen tykit Oslon porttia merelle 
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päin.” 
Paljon on muuttunut noista Tuomisen kuvaamista ajoista 

sekä Norja että Oslo. Rajanveto norjalaisen ja muun maailman 
välillä on muuttunut samalla laajemmaksi, kun myös heidän 
ympäristösuhteensa on kulutuksen kautta globalisoitunut ja 
olla sekä oikeassa että voittaa koko ajan karannut inhimilli-
sen rajan ylitse ilman, että siitä ymmärretään maassa, joka 
kehuu itseään. Taustalla vaikuttaa näistä lähtökohdista nouse-
via kulttuurisia arvoja ja arvostuksia, joista yksi on kaikkialla 
vaikuttava nurkkapatriotismi. Norja on näet monimuotoinen 
paketti, jonka voi silti ymmärtää yhdellä silmäyksellä yhdeksi 
suureksi kokonaisuudeksi etelän Stravangerista Keski-Norjan 
Trondheimin kautta pohjoisen Tromssaan ja aina Finnmarkin 
läänin kveenien Pyssyjoelle asti.

Norjalaiset Egil A. Wyller ja Öivind Andersen, jotka kuu-
luvat pohjoismaiseen Platonselskabet-nimiseen aatehistorialli-
seen seuraan, ovat innoittaneet norjalaista maantiedon tutkija 
Inger Birkelandia, joka on vuonna 2002 viitannut kreikkalai-
seen ”chora”-käsitteeseen Platonin Timaios-dialogista osana 
näkemystään maantiedosta, joka sopii hyvin myös raamiksi 
”maantieteellispoliittiselle” Norja-näkemykselle nimenomaan 
siinä suhteessa, mitä Platonille ”chora” merkitsi syntymisen ja 
lähtemisen alkutilana, mistä käsin ympärillä oleva reaalipoliit-
tinen oivallus materiaalisen maailman toteutumisesta syntyy 
havaittavana maantieteenä, jolloin aistein tunnistettava tila on 
syntymisen ja häviämisen piirissä kotipaikan suhteen raken-
tuessa tutun ja erilaisen rajankäynnin välillä. 

”Chora” on osa ikuisesti olevaa, ja se tarjoaa siksi lähtöti-
lan ja paikan missä olla sekä perustan materialisoivalle maail-
malle. Kreikkalaisten ”chora” olkoon siksi tämän luvun sekä 
synonyymi merelle että samalla siitä kumpuavan norjalaisen 
maantietokäsityksen status quo. Ja vaikka luonto ei esiinny 
tavallisesti Euroopassa niin täyteläisenä, rehevänä kuin Aa-
siassa ja Afrikassa, Norjan rannikkojen, luotojen ja luonnon 
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vastakohtaisuudet ja karu viehätys on tehnyt Norjan luon-
nosta ihan oman lukunsa eurooppalaisen maantieteen pii-
rissä. Norjan poliittisen maantieteen, joka nojaa enemmin 
historiallisiin tapahtumiin, josta se ottaa esimerkkinsä ja ke-
hittää päätelmänsä, on joidenkin mielestä toiselta nimeltään 
geopolitiikkaa, joka käsittelee etupäässä nykyajan valtiollisia 
tapahtumia ja pyrkii vaikuttamaan poliittiseen kasvatukseen 
maantieteellisten tosiseikkojen pohjalla Norjasta merivalti-
ona. 

Mutta nämä määritelmät ovat vanhoja eivätkä enää kuvaa 
tyhjentävästi suurien haasteiden edessä koko kuvaa maan-
tieteellisestä ”chorasta”. Näiden molempien ymmärtäminen 
edellyttää jonkinlaista historian tuntemista. Siksi kirjan alus-
sa on ensimmäinen luku ”Lyhyt Norjan historia numeroina”. 
Mutta se ei yksin riitä eikä tämä kirja riitä selittämään tyh-
jentävästi norjalaisen ”choran” eroavuuksia muuhun selitys-
maailmaan verrattuna. Siksi kuvaan tätä ”choraa” maantie-
teellispoliittisesti, jolloin hyvä lähtökohta on muistaa Norjan 
olevan eurooppalaiselta mantereelta katsottuna historiallisesti 
pieni ja eristäytynyt antlanttinen meri -ja kalastusyhteiskun-
ta, joka levittäytyy pitkälle kapealle alueelle, vaikeakulkuis-
ten vuonojen ja vuorten vuorotellessa maisemissa yhtä paljon 
kuin ihmisten olemuksissa ja mielissä.

Napoleonin kukistuttua Euroopan kartta näytti hetken 
aikaa vakiintuneen uomiinsa ennen kuin alkoi syntyä kuin 
sieniä sateella uusia valtioita; 1814 Norja, 1829 Serbia ja 
Kreikka, 1830 Belgia, 1861 Romania, 1860/1870 Italia, 
1871 Saksa, 1878 Bulgaria ja Montenegro, 1913 Albania 
sekä ms:n jälkeen 10 itsenäistä valtiota: Suomi, Viro, Latvia, 
Liettua, Puola, Tsekkoslovakia, Jugoslavia, islanti, Danzig ja 
Irlannin vapaavaltio sekä Itävalta ja Unkari. Kun saksalainen 
maantieteilijä Friedrich Ratzel lanseerasi geopolitiikka-sanan 
1800-luvun lopussa, hän tarkasteli teoksessaan luonnonolo-
jen vaikutuksia valtioiden syntyyn ja kehitykseen, mikä Nor-
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jan tapauksessa antaa yhden selitysmallin vanhan Norjan eli 
siis ennen vuoden 1973 öljylöytöä olleen maan syntyyn ja 
kehitykseen sekä väestörakenteeseen mutta ei riittävää eikä 
tarpeeksi monipuolista selitystä siitä, miten ”chora” muuttui 
ajan myötä ja sen merkitys. Vai muuttuiko, sillä vaikuttaa että 
monet unohtivat, että Norjassa ”chora” on kaikki kaikessa, 
jopa niin että maata voi hyvin kutsua merivaltioksi, olihan 
sillä 1800-luvulla maailman neljänneksi suurin laivasto? 

Norjan luonnollinen huoli Jäämerestä ja siellä olevista 
satamistaan sekä Huippuvuorista vaikuttaa tätä vasten ym-
märrettävältä norjalaiseen maantieteellispoliittiseen koko-
naisymmärrykseen kuuluvalta perusperiaatteelta, mistä ei 
tingitä tippaakaan Norjan kanssa pohjoisen meriherruudes-
ta taistelevan suurvalta-Venäjän kanssa siitä huolimatta, että 
Venäjän alue toissa vuosisadan vaihteessa ulottui Itämerestä 
Isoon valtamereen ja Jäämeren rannikolta Mustaanmereen 
ja Kaspianmereen. Iivari Leiviskä kuvaa meriongelmaa kir-
jassaan ”Poliittinen maantiede” (Kauppalehden kirjapaino 
1938) enemminkin Pohjoismaiden keskinäisenä geopoliitti-
sena kohtalonkysymyksenä:

”Keskiajalla koetti Tanska saada ylivallan Itämerestä Poh-
janmereen johtavien salmien ja näiden merten ympäristös-
sä vallaten Etelä-Ruotsin ja Etelä-Norjan ja yrittäen asettua 
Viroon. Samoin hansakaupungit yrittivät rajoittaa pääsyä 
Itämereen Tanskan salmien kautta. Kustaa Adolfin aikana 
Ruotsi yritti saada koko Itämeren valtapiiriinsä ja saikin hal-
tuunsa Ruotsin ja Suomen rannikoiden lisäksi Inkerinmaan 
sekä Etu-Pommerin Itämeren rannikolla.”

Leiviskän geopoliittinen selitys on edelleenkin hyvä eikä 
ole tippaakaan vanhentunut muuttuneista olosuhteista ja his-
toriasta huolimatta. Se kuvaa myös Norjan, Ruotsin, Tans-
kan ja Suomen vaikeaa asemaa Saksan ja Venäjän välissä sekä 
sitä, miksi Britannia ja Yhdysvallat eivät syö kilpaa samalla 
kaukalolla Pohjoismaiden kanssa, vaan ovat näiden luonnol-



375

lisia liitolaisia ja yhteistyökumppaneita logistisessa mielessä, 
mutta myös aivan erityisesti muista Pohjoismaista poiketen 
Norjan strategisesti tärkeän rannikon merkitystä Britannialle 
ja Yhdysvalloille - asia, jota Suomessa on ollut vaikea jostain 
kumman syystä ymmärtää, vaikka sekä historiallisesta pers-
pektiivistä että kartalta paljaalla silmällä katsottuna asia on 
enemmän kuin ilmeinen. 

Kun katsoo pitkän merirajan omaavaa Norjaa Atlantilta, 
huomaa ettei Norja ole kulkeutunut minkään ”ajopuuteori-
an” mukaisesti Britannian ja Yhdysvaltojen syliin, vaan on 
aina siellä ollut, kuuluen historiallisesti tähän kolmen meri-
valtakunnan muodostamaan Atlantin tiiviiseen perheyhtei-
söön. Tämä reaalipoliittinen ymmärrys ”choraan” sitoo Nor-
jan geopoliittisesti enemmän Atlanttiin kuin Eurooppaan ja 
Pohjoismaihin, valtion muodon ollessa hyvin erilainen maa-
valtioihin verrattuna; merivaltioilla sen rajat kulkevat meris-
sä, joiden hallinta ja sekä iso kauppa- että sotalaivasto ovat 
näille maille enemmän kuin elinehto; ne ovat sydän, keuhkot 
aivot ja koko sen verenkierto. Tuomisen kuvaus Norjasta sa-
malta vuodelta 1949, kun maa liittyi Natoon, on viehättävä 
ja alansa parhaita tietystä yksinkertaistamisestaan huolimat-
ta. Tuominen kuvaa hyvin maan sekä myös Norjan eläimiä, 
korkeilla merikalliolla pesiviä ”hullunkurisen näköisiä lunne-
ja” sekä pohjoisnorjalaista luontoa. Valaanpyynnin merkitys 
Norjalle oli ennen öljybuumia noihin aikoihin merkittävä:

”Valaanöljy on erittäin tärkeällä sijalla Norjan tuotteiden 
joukossa, vaikka sitä joudutaankin niin kovin kaukaa hank-
kimaan. Monet maat harjoittavat valaanpyyntiä, mutta Norja 
on pyyntimaista ensi sijalla. Öljystä tehdään pääasiallisesti 
margariinia ja saippuaa. Suurin osa käytetään omassa maas-
sa, mutta tärkeintä on öljyn myyminen ulkomaille. Norja 
tarvitsee kipeästi puolestaan niistä saatavia tarvikkeita. Siksi 
sen kannattaa lähettää laivansa etelän vesille kauas omilta 
rannikoiltaan ja meriltään.”
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Identiteetin 
kunnioittamisen 

vaatimus 
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

Kun tänään puhutaan ihmisen identiteetistä, tarkoitetaan 
sosiaalista eli jaettua identiteettiä. Ihmisen arvo kuitenkin 
perustuu hänen yksilöllisyyteensä ja siihen mitä hän itse, 
yksilönä, on - siis yksilöidentiteettiin. Jokainen ihminen on 
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laulun arvoinen, runoili aikoinaan Veikko Lavi oivaltavalla 
tavalla. Vaikka ihmisen sosiaalinen identiteetti oli ohut ja se-
kava, tämä ei tarkoita arvostamisen vaatimuksen raukeamista 
hänen kohdallaan. On siis mietittävä molempia identiteettejä, 
sosiaalista ja yksilöllistä yhdessä. Olemme kuitenkin aloitta-
neet yksilöidentiteetistä ja pysytään siinä nyt vielä ja katsotaan 
sosiaalista identiteettiä seuraavassa luvussa.

Kun puhutaan identiteetistä, tänä päivänä puhutaan tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta, jotka yhdessä liittyvät kun-
nioitukseen. Mitä kunnioitus sitten tarkoittaa, sitä on poh-
dittava erikseen. Englannin kielen termi on ”recognition”, 
joka ei käänny luontevasti suomen kielelle. Tunnistaminen 
ja tunnustaminen ajavat yhdessä saman asian oikein hyvin, ja 
sallivat myös ongelmien syvällisen käsittelyn, jos sitä halutaan.

Nuoren ja aikuisen ihmisen yksilöidentiteetti on vahva ja 
selkeä. Hän on isä ja äiti, työssäkäyvä, yritteliäs ja tarmokas 
ihminen, joka pärjää maailmassa. Hän ansaitsee arvostusta, 
jopa ihailua. Mutta aloitetaan aivan alusta. Kysymme mitä 
me tunnistamme ihmisessä, mitä me tunnustamme hänen 
ansioikseen? Vastaus on annattava, koska vasta silloin ymmär-
rämme, miksi kunnioitamme häntä. Huomautan vielä, ettei 
kunnioittaminen ole asteittaista vaan joko -tai. Ei saa sanoa 
kunnioittavansa toista ihmistä enemmän kuin toista. Ei saa 
sanoa kunnioittavansa Mauno Koivistoa enemmän kuin Tarja 
Halosta ja Jenni Haukiota kaikkein eniten. Tämä puhetapa 
on harhaanjohtava, koska nyt puhumme, ei kunnioituksesta 
ja kunnioittamisesta, vaan ihailusta tai ehkä hyväksynnästä. 
Ihailussa on aina asteita ja vaihtelua, samoin hyväksynnäs-
sä. Moni ihailee edelleen Urho Kekkosta yli kaiken ja pitää 
Mannerheimia, metaforisesti, jumalana. Kunnioittaminen on 
yksinkertaista: joko kunnioittaa tai ei. Kunnioittamisen vasta-
kohta on välinpitämättömyys, ei suinkaan halveksunta, joka 
on kokonaan oma lukunsa etiikassa. En puutu halveksunnan 
perusteisiin ja oikeutukseen tässä yhteydessä.
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Millä perusteella me ihailemme ihmistä, millä perusteella 
me kunnioitamme ihmistä? Nämä kaksi asiaa menevät sekai-
sin kovin helposti. Kannattaa olla tarkkana. Jotkut identiteetit 
ovat ihailtavia, toisin sanoen, jotkut ihmiset ovat yksilöinä 
ihailun arvoisia. Kyse on siitä, mitä arvostamme, sotasanka-
reita, suurperheen äitejä, raskaan työn raatajia, lujia johtajia, 
lempeitä pappeja, hartaita nunnia, missejä, näyttelijöitä - ih-
misiä riittää, kaikki erilaisia. Kyse on nyt yksilöistä. Saatat 
sanoa, ettet kovasti arvosta venäläisiä ja venäläisyyttä, mut-
ta Vladimir Putin on kyllä oiva johtaja ja suuri valtiomies, 
ihailun arvoinen. Siis ei-valinnainen sosiaalinen identiteet-
ti, venäläisyys, on ristiriidassa yksilöidentiteetin kanssa, sen 
kanssa mitä Vladimir itse asiassa on. Ihailu on tunne, joten 
sen selittäminen kuuluu psykologeille. Ihailulla ei ole eettistä 
painoarvoa. Moni ihailee Tony Sopranoa, vaikka tämä onkin 
konna.

Kunnioitus on eettisesti ladattu arvotermi. Kunnioitta-
minen tarkoittaa arvostamista ja ennen kaikkea koskematto-
muuden vaatimusta. Jos kunnioitat toista, annat hänen olla, 
annat hänen elää omaa elämäänsä ja suot hänelle hänen oman, 
loukkaamattoman arvonsa. Mitä kunnioitat, siihen et puutu. 
Tajuat, ettei sinulla ole mitään oikeutta puuttua. 

On kysyttävä, mitä kunnioitat toisessa ihmisessä. Meidän 
on kunnioitettava toisessa häntä ihmisenä, joka tarkoittaa, 
että kamalinkin ihminen on ihminen ja tässä rajoitetussa 
mielessä kunnioituksen arvoinen. Emme saa kohdella hän-
tä alentuvasti, pilkaten, julmasti tai mitenkään muutenkaan 
huonosti. Rangaistukset ovat eri asia, mutta kuten USA:n pe-
rustuslaki osuvasti toteaa, julmat ja epätavalliset rangaistuksen 
ovat kielletyt. Ei ole eettisesti sallittua suunnitella ja panna 
toimeen rangaistus, joka on suunniteltu vain ja juuri yhtä 
rikollista varten. Rangaistuksen julmuuden kielto on itses-
tään selvä. Aikoinaan kuolemantuomia katsottiin liian helpo-
ksi rangaistukseksi ja siksi sitä terästettiin kidutuksella, mitä 
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julmemmalla, sitä parempi. Tuomitulta rikolliselta kiellettiin 
ihmisarvo ja sen mukana kunnioitus.

Perustavin kunnioituksen muoto, ihmisarvon kunni-
oittaminen, perustuu yksilön identiteetin tunnistamiselle 
ja tunnustamiselle. Ymmärrämme, että toinen on yksilönä 
samanlainen kuin minä, olemme molemmat ihmisiä, jota 
tarkoittaa, että tunnistan toisen ihmisen ja tunnistan hänen 
arvonsa ihmisenä - joka taas tarkoittaa kunnioittamista. Jo-
kainen ihminen, heikoin, kurjin ja epäonnistuneinkin, vaatii 
meiltä muilta oman itsensä ja ihmisarvonsa kunnioittamista, 
tunnistamisen ja tunnustamisen perusteella.

Tämä totuus ei ole ollut aina itsestään selvä, päinvastoin. 
Historia kertoo meille synkän ja masentavan tarinan siir-
tomaiden valloituksesta ja alkuperäisasukkaiden kohtelusta. 
Rasismi kukoistaa edelleen. Orjuus on synkkä tarina, ihmi-
nen toisen ihmisen tavaran kaltaisena yksityisomaisuutena, ja 
niin edelleen. Rikollisten kohtelusta puhuttiin jo. Aristoteles 
sanoo, että barbaarit, siis ei-kreikkalaiset, ovat synnynnäisiä 
orjia. John Locken mukaan orjat ovat kuolemaan tuomittuja 
rikollisia, jotka pannaan töihin kuolemantuomion täytäntöön 
panemista odotellessa. Suuri ihmisystävä George Berkeley osti 
farmilleen orjia Amerikan vuosinaan 1700-luvun alkupuo-
lella, eikä pitänyt tätä millään tavalla ongelmallisena. Mar-
kiisi de Sade ohjasi Charentonin mielisairaalassa 1800-luvun 
alussa näytelmiä, joissa sairaalan asukit näyttelivät. Pariisin 
paremmat piirit kävivät katsomassa sairaalan teatteria. Mie-
lisairaaloissa muuten käytettiin ja näytettiin potilaita kuin 
sirkuseläimiä ikään.

Minimaalinen minä on yksi asia ja kokonainen ihminen 
toinen. Ihmisarvon kunnioitus perustuu ihmisen identiteetille 
ihmisenä, siis aivan minimaalisessa mielessä. Tunnistamme 
toisessa ihmisen, ei mitään muuta, ja se riittää. Kunnioitam-
me häntä ihmisenä, joka on ainutkertainen yksilö hyvässä ja 
pahassa. Tästä on jatkettava eteenpäin. Kukaan meistä ei ole 
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oikeasti ja pelkästään minimaalinen yksilö vaan kokonainen 
persoona. Ajatuskokeessa rikastutetaan ihmisen minimiä 
kohti maksimia ja katsotaan mitä tapahtuu etiikan kannalta. 
Seuraavassa luvussa tutkitaan, miten tämä yksilön olemisen 
rikkaus vähenee vanhuuden tullessa ja mihin se puolestaan 
johtaa. Kuvittelemme siis ihmisyksilön koko elämisen kaaren 
ja suhteutamme sen ihmisen kunnioittamisen etiikkaan.

Kunnioittamisen kielipeli, mitä se on? Kielipeli on valaise-
va vaikkakin kuvainnollinen termi tässä yhteydessä. Pelissä on 
kaikkien pelaajien tuntemat säännöt. Pelistä voi halutessaan 
jättäytyä pois, mutta kun aloittaa on myös pelattava loppuun 
saakka, ainakin jos haluaa olla reilu. Pelissä saattaa olla voittaja 
ja häviäjä, vaikka välttämätöntä tämä ei suinkaan ole. Pelis-
sä on kuitenkin aina joku tarkoitus ja pointti. Pelkkä pallon 
heitteleminen toinen toiselle ei ole peli, mutta jos heitot yri-
tetään tehdä vaikeiksi ja katsotaan, kuka saa kiinni ja kuka 
ei, syntyy peli.

Kielipelissä on kyse seuraavan vaiheen tunnistamisesta, 
tunnustamisesta ja kunnioituksesta. Tässä suuressa pelissä ih-
minen tarjoaa itseään tunnistettavaksi ja odottaa kunnioitus-
ta, ehkä jopa ihailua, ollen samalla valmis tunnistamaan toi-
sen ihmisen vastaavan pyrkimyksen. Kyseessä on kuin onkin 
peli, eräänlainen etiikkakisa, joka käydään kielessä ja kielen 
välityksellä. Siksi se on kielipeli, eräs kielenkäytön lukemat-
tomista peleistä. Kaikki tätä peliä pelaavat, paitsi jotkut lapin 
erämaahan siirtyneet erakot. He ovat siellä siksi, ettei tarvitsisi 
pelata mitään peliä, tai juopot ja narkkarit, jotka ovat tarpeek-
si sekaisin. Mutta, kuten sanoin, tarkoituksenani ei ole puhua 
ääri- ja reunailmiöistä, vaan normaaleista ihmisistä elämässä 
omaa tavallista elämäänsä.

Jo lapsi tietää ja oppii tämän: on tarjottava itseään arvioi-
tavaksi, tunnistettavaksi, tunnustettavaksi ja kunnioituksen 
arvoiseksi, ja samalla osallistuttava muiden arviointiin. Lapsi 
oppii myös sen, kuinka ahdistavaa kaikki tämä on, vaikka ei 
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ehkä osaa sitä vielä kertoa itselleen ja muille. Aikuinen osaa, 
ja siksi hän käy terapiassa, juo viinaa ja syö mielialarohtoja. 
Hän tietää olevansa muiden armoilla, joka ei ole kenenkään 
mielestä hyvä asia. Tilanne ei ole korjattavissa, joten paras vain 
pelata peli oikein. Kun puhutaan identiteetin ansaitsemasta 
ja saamasta kunnioituksesta, tilanne ei ole kovin vaativa. Tätä 
ei pidä sekoittaa ihailun ansaitsemiseen, joka merkitsee ko-
vaa paikkaa. Ihailu, menestys, kuuluisuus ja palkinnot ovat 
pettävä haave. Kaikki niistä haaveilevat, harvalle ne on suotu 
- kaikki ovat kutsutut, harvat ovat valitut. Pitäytykäämme siis 
kunnioituksen piirissä.

Mitä tarjoat panoksenasi peliin, jonka päämääränä on tuot-
taa oman identiteettisi ansaitsema kunnioitus? Toisin sanoen, 
miten puhut itsestäsi niin, että se huomataan ja tunnistetaan 
sinun ansioksesi, siis tunnustetaan? Olen varma, että lukija 
tietää mistä puhutaan. Olen myös varma siitä, että lukijalla 
on vaikeaksi vastata kysymykseen. Sallittakoon, että yritän 
vastata omasta puolestani. 

Kun kyseessä ei ole ihaile minua -peli, vaan kunnioituksen 
hakeminen, peli on äärimmäisen yksinkertainen: sinun tar-
vitsee tarjota peliin vain yksi panos, itsesi. Samalla tulet tar-
jonneeksi itsesi pelaajana, ja se riittää. Jos muuta tunnistavat 
sinut pelaajaksi, he myös tunnustavat sinut, joka merkitsee 
kunnioittamista. Hieno ja yksinkertainen peli, avoin kaikille 
ja menestys tulee aivan helposti, vai tuleeko? Miksi ei tulisi? 
Mitä voisi mennä vikaan? Ongelma on siinä, että peli ei ole 
kertaluonteinen, siis pelataan yksi kierros, sitten ilmoitetaan 
tulos, saadaan kunnioituksen leima otsaan ja siinä se pysyy. 
Ei, tässä pelissä minun on tarjottava itseäni koko ajan, uudel-
leen ja uudelleen, loppumattomiin, kehdosta hautaan, aivan 
kuten Domare Nurmion uuttera lautta - siis tuonen lautturin 
alus, joka ei lakkaa kulkemasta - minusta paras laulun sanoitus 
suomeksi koskaan. Nurmio puhuu juuri tästä kunnioituk-
sen pelistä ja sen pelosta, jos tekstin vain haluaa lukea niin. 
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Kuunnelkaa biisi.
On äärimmäisen vaativaa, ahdistavaa, tarjota itseään pe-

laajaksi samaan peliin, joka jatkuu ajasta ikuisuuteen, joka 
on niin yksinkertainen ja jonka tulos on niin selvä. Totta 
kai muut tunnistavat minut, tunnustat panokseni pelissä ja 
kunnioittavat minua, tai oikeastaan identiteettiäni, sitä, joka 
minulle silloin on ja joka kertoo mikä minä oikeastaan olen. 
Olin joskus kauan sitten filosofian professori, muistan, kovin 
nuorena, nopeasti valmistuneena ja onnettaren suosimana. 
Astuin esiin professorina Helsingin yliopistossa ja vaadin, että 
minut tunnistetaan tämän identiteetin kantajana. Istuin ko-
kouksissa, mutta vain harvoin ja pakotettuna, opetin, etsin 
hyviä tohtoriopiskelijoita, hain apurahoja ja tein tutkimusta. 
Kaikki tämä oli, pohjimmiltaan, sellaisen minän identiteetin 
tuottamista, joka olisi tunnistettavissa ja tunnustettavissa pro-
fessorin olemukseksi. Ihminen pukeutuu ja puhuu oikein, siis 
tunnistettavasti. Hän tekee melkein mitä tahansa tuottaakseen 
oikean peliliikkeen. Hänen koko sosiaalinen olemassaolonsa 
riippuu siitä.

Esimerkki valaisee asiaa. Olin siis professori vuonna 1981, 
kauhean kauan aikaa sitten. Samaan aikaan Vaasassa, kotikau-
pungissani taiteilija Armas Vainio oli nimitetty taiteellisten 
ansioittensa perusteella professoriksi. Äitini, joka oli tietysti 
ylpeä menestyksestäni, tunsi taiteilija Vainion, niin kuin hän 
tunsi kaikki vaasalaiset merkkihenkilöt. Vainio, taisi olla vä-
hän juonut, tuli äitiäni kadulla vastaan ja sanoi, ”Me olemme 
molemmat professoreita, minä ja sinun poikasi.” Äitini oli 
raivoissaan. Hän tunsi taitelija Vainion taustat ja meriitit, eikä 
ollut lainkaan valmistautunut tunnistamaan hänessä oikeaa 
professoria, ja tietysti me olimmekin professoreita eri mieles-
sä. Hänellä oli titteli, minulla virka. Joka tapauksessa, äitini 
ei tunnistanut taiteilija Vainiossa professoria, ei tunnustanut 
hänen arvoaan ja eväsi häneltä kunnioituksensa. 

Taiteilija sai mitä ansaitsi, kun hän pelasi suurta peliä väärin 
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panoksin. Hän tarjosi tunnistettavaksi jotakin, jota hänellä ei 
ollut, yliopistoprofessuuria, sitä äitini mielestä ainoaa oikeaa 
autuaaksi tekevää professuuria. Sitä minä tarjosin kaikille, jot-
ka siitä halusivat puhua, koska tiesin sen autuaaksi tekeväksi. 
Sitä se oli. Taiteilija Vainio muka tarjosi arvonimeään kisaan, 
jossa äitini mielestä ei pelattu arvonimillä, siitä koko katastrofi 
alkoi. Taiteilija pelasi omaa peliään, teki pilaa äidistäni, joka 
otti koko tilanteen tosissaan. Professuurini ei ollut mikään pi-
lan aihe, ei todellakaan. Taiteilija tiesi tämän ja äitini tuntien 
päätti iskeä ironia aseenaan. Hän tunsi dramaattisen ironian 
pelisään -nöt ja sai kuin saikin voiton. Olen varma, että hän 
monta kertaa nauroi makeasti muistellessaan voittoaan pila-
pelissä, jota toinen ei osannut pelata. 

Annan vielä yhden esimerkin kunnioittamisen pelin haas-
teista. Vaasalainen kirjailijakuuluisuus Jorma Ojaharju inhosi 
minua, en tiedä miksi, varmaan jotakin esiintymistyylissäni, 
joka varmaan oli aikanaan verraten haastava. En tosiaan tiedä, 
mutta Jomppa teki asenteensa tiettäväksi kirjoituksissaan. Ta-
vatessamme hän käyttäytyi hillitysti. Miten tällainen tilanne 
luetaan? Jomppa kohtasi minut professorina, jonka asemassa 
ei ollut mitään epäilyksen sijaa. Hänen oli pakko tunnistaa 
minut ja sen hän teki. Mutta seuraava askel oli vaikea, eikä 
hän halunnut tunnustaa asemaani ja siihen aikaan kovassa 
nousussa olevaa julkista uraani median sivuilla. Hän kielsi 
minut, siis hän ei tunnistanut yksilöllistä identiteettiäni; sii-
hen hän tarjosi perusteensa kirjoituksissaan. Samalla hän epäsi 
minulta kunnioituksensa. Kaikkeen tottuu, myös tunnusta-
misen kieltoon. Pahinta on, jos suuressa pelissä jää ilman pe-
lipaikkaa eli ei tule tunnistetuksi, siis tyyliin ”Et sinä mikään 
oikea professori ole”. Olin kerran puhumassa Väinö Linna 
-kesäjuhlassa jossain Kylmäkoskella kai. Pidin tavanomaisen 
valmistelemattoman puheeni, johon olin muistaakseni aika 
tyytyväinen. En ole koskaan kerjännyt kehuja tai kaivannut 
kovasti ihailua, ja menin yleisön joukkoon muina miehinä. 
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Vastaa tulee keski-ikäinen mies kovin kiihtyneenä, sen muis-
tan. Hän alkaa haukkua esitelmääni, ja pahinta kaikesta sa-
noo jotakin sellaista kuin ”Sinä puhuit vain itsellesi, miksi et 
huomioi yleisöä.” Tämä on kai kaikkein rumin kommentti, 
jonka pitkän puhujan uran aikana olen saanut kuulla. Miksi 
se järkytti minua? 

Tajusin sen vasta paljon myöhemmin, en silloin. Kriitikko-
ni kertoi nimittäin, etten ollut osallistunut ”juhlatilaisuuteen 
kutsuttu puhuja” -nimiseen peliin. Minua ei tunnistettu, saati 
sitten tunnustettu. Identiteettivaateeni oli hylätty ja minut 
samalla kertaa. Olin tämän miehen silmissä epäonnistunut 
täydellisesti. Olin puhunut vain itselleni, mikä tarkoittaa, et-
ten ollut puhuja. Yleensä niin helppo peli oli jäänyt minulta 
pelaamatta. Jäin lähtökuoppiin, urheilutermein ilmaistuna. 
Toivon, ettei tuo kriitikkoni ollut oikeassa; lohduttavaa, että 
hän oli kuitenkin ainoa.

Luin kerran lehdestä. Rosvo, tietysti nuori mies, vaati aseen 
kanssa rahaa ohikulkijalta. Ryöstö muuttui nopeasti tapoksi. 
Oikeudessa kysyttiin, miksi tuli tapettua tuo toinen mies. Vas-
taus kuului: hän ei osoittanut kunnioitusta. Toisin sanoen 
uhri oli vähätellyt ja kai pilkannutkin ryöstäjä ressua, jolloin 
tämä oli raivoissaan tappanut toisen. Hän vaati ja edellytti 
jonkinlaista kunnioitusta itselleen, ajatteli kai olevansa vahvan 
vallankäyttäjän asemassa, ja sai raivokohtauksen, kun kun-
nioitusta ei tullut. Uhri varmasti tunnisti ryöstäjän ryöstäjäk-
si, vaikka ei tunnustanut häntä, eikä siis kunnioittanut. Hä-
nen virheensä oli, että hän ei tajunnut tilanteen vakavuutta ja 
erityisesti omaa haavoittuvuuttaan: hän ei tunnistanut omaa 
tilannettaan, joka oli kohtalokas virhe; kaikki alkoi omasta 
virheestä, mikä ei tietysti vapauta rosvoa vastuusta. Kun toi-
sessa on valtaa, on paras kunnioittaa sitä. Vallan käyttäjä vaatii 
ja haluaa kunnioitusta, sitä varten valtaa hankitaan.

Liivijengeille heidän erityisten liiviensä kunnioitus on 
iso asia, kertoi Manu J. Vuorio, itse harrikkamies henkeen 
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ja vereen, Turun Perussuomalaisten kunniapuheenjohtaja, 
vainaja, tunsi jengien tavat ja arvot, paitsi ei itse ollut jäsen. 
Jos satunnaisella moottoripyöräilijällä on vaatetus, joka liikaa 
muistuttaa jengin liiviä, hänet saatetaan pysäyttää ja hänelle 
kerrotaan, että asu on syytä vaihtaa, tai muuten . . . Hänellä 
ei ole oikeutta kantaa liiviä, josta ulkopuolinen saattaa ereh-
tyä. Mitä tässä tapahtuu? Liivi on toteemi ja taikakalu, johon 
jengin jäsenen identiteetti tiivistyy. Väärinkäyttäjä ei tunnis-
ta tajua eikä siis myöskään tunnusta sen merkitystä. Jos hän 
tunnistaisi sen, hän ei pukisi vastaavaa asua päälleen. Koska 
jengi vaatii kunnioitusta itselleen, liivin väärinkäyttö on eh-
dottomasta kielletty, rangaistuksen eli pahoinpitelyn uhalla. 
Ja jengin kunnia on ehdoton, sen suojaamiseksi ei karteta mi-
tään keinoja. Jengi vaatii oman kunniansa kunnioitusta, toisin 
sanoen oman identiteettinsä ehdotonta koskemattomuutta. 
Manua tällainen etiikka kiehtoi loputtomiin, en ymmärrä 
miksi. Itse hän oli rauhan mies ja oikea intellektuelli, siis outo 
lintu puolueessa. Bibliofiili ja Turun murteen taitaja hän oli.

Kunnioitus riippuu identiteetistä, siis eri identiteeteillä on 
erilainen haluttu ja oikeaksi koettu kunnioitusvaatimus, josta 
pidetään kiinni. Kunnioitus on siis niin sanottu sateenvarjo-
termi, jonka alle mahtuu kaikenlaista tavaraa. Esiintyjä haluaa 
ihailua, esiintyminen kun on itsensä esille panemista ihailun 
kohteena. Vallankäyttäjä haluaa kunnioitusta aivan erityisessä 
kunnioituksen merkityksessä, johon liittyy nöyryyttä ja ripaus 
pelkoakin. Työnsä tehnyt edellyttää kiitollisuutta. Byrokraatti 
toivoo nöyrää kärsivällisyyttä. Asiantuntija-ammatit, kuten 
lääkärit, vaikenemista ja tottelemista eli auktoriteetin tun-
nustamista hiljaisessa hengessä. Kuuluisuuksia kunnioitetaan 
palvonnalla, vähempi kun ei riitä. Jokainen identiteetti vaatii, 
tultuaan tunnustetuksi, oman laatuistaan kunnioitusta. Sosi-
aalisesti kypsä ja kompetentti ihminen tuntee nämä vaateet, 
pyrkii toimimaan niiden mukaan ja myös onnistuu siinä. Ar-
meijassa oppii kunnioittamaan upseereita aivan erityisellä ta-
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valla. Väinö Linnan Tuntemattoman hupaisuus johtuu monin 
paikoin juuri siitä, että upseerit tunnustetaan mutta heitä ei 
kunnioiteta. Suomalaista lukijaa tämä naurattaa, mutta kirjaa 
ei lueta ulkomailla. Nauru on jäänyt kansalliselle tasolle, päin-
vastoin kuin sotamies Švejkin seikkailuista kertovan kirjan 
kohdalla: ”Kunnon sotamies Švejkin seikkailut maailmanso-
dassa” on tšekkiläisen Jaroslav Hašekin 1921-1923 julkaisema 
klassikko, vertaansa vailla oleva parodia.

Olen edellä puhunut kunnioituksen vaatimuksesta ja sen 
toteutumisesta yksipuolisissa (epäsymmetria) tilanteissa. Mo-
lemminpuolisuus (symmetria) on myös yleistä sosiaalisessa 
elämässä. Ajatellaan lantalaista, joka kohtaa saamelaisen La-
pissa. Molemmat tunnistavat ja tunnustavat toisensa identi-
teetin, ja parhaassa mahdollisessa tapauksessa he kunnioitta-
vat toisensa identiteettiä. Tästä pitäisi kirjoittaa kokonainen 
kertomus, jossa asia valkenisi. Mitä kunnioitus tarkoittaa 
kummankin kohdalla? Vastaus ei ole yksinkertainen. Joskus 
alkuperäiskansan edustaja kieltäytyy kunnioittamasta val-
taväestön edustajaa vanhojen koettujen vääryyksien takia. 
Valtaväestön edustaja ehkä edellyttää kunnioitusta oman val-
ta-asemansa takia ja loukkaantuu kun sitä ei tule. Tilanne on 
vaikea, yhteistoiminta ja kommunikaatio käyvät mahdotto-
miksi. Molemminpuolinen kunnioitus on mitä toivottavinta. 
Toinen ihailee toisen erätaitoja ja osaamista luonnon oloissa ja 
toinen taas toisen yritystä sopeutua ja elää oikein vieraissakin 
oloissa. Kun tahtoo, lukee kirjan Dersu Uzalasta, joka kuvaa 
kahden eri taustaisen miehen kunnioitusta toistaan kohtaan:

Dersu Uzala (ven. Дерсу Узала) on venäläisen tutkimus-
matkailijan Vladimir Arsenjevin vuonna 1923 julkaisema kir-
ja, joka kertoo hänen matkoistaan Ussurin alueella Venäjällä. 
Kirjan päähenkilö on nanaimetsästäjä Dersu Uzala (1850-
1908). Hän oli todellinen henkilö, joka ilmoitti ainakin Ku-
rosawan filmin perusteella kansallisuudekseen goldi. Uzala 
toimi Arsenjevin ryhmän oppaana 1902-1907 (Wikipedia).
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Mukaolemisen ja 
mukatietämisen 

välimaastossa
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

”Minusta näyttää, että kaikkien, jotka uskovat vanhurskaa-
seen jumalaan, joka on istuttanut moraalin tajun ihmismie-
leen, on myönnettävä, etteivät mitkään uskonnolliset opit, 
jotka sotivat sen periaatteita vastaan, voi johtua jumalallisesta 
ilmestyksestä.”

-Edvard Westermarck
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Ymmärrystä etsivä usko ”fides guarens intellectum” on ollut 
kristillisen teologian perimmäinen määritelmä. Todellisuu-
dessa kirkko on kiinnostunut teologiasta vain siinä määrin, 
ettei tuo kiinnostus haittaa valtapyrkimyksiä ja vallankäyttöä. 
Usein kirkko itse ja teologit ovat suurin este sille, ettei kukaan 
nykyihminen jaksa enää ottaa todesta heidän marmatuksi-
aan ja hiustenhalkomisiaan kirkollisista asioista ja jumalasta. 
Puhe raamatusta jumalan sanana samaistetaan usein oppiin 
raamatun erehtymättömyydestä vaikkei asia aina näin vält-
tämättä ole siitä huolimatta, että raamattua on vaikea pitää 
nykytiedon valossa jumalallisena auktoriteettina. Kerron va-
roittavan esimerkin tämän päivän teologien puheista juma-
lasta näyttääkseni kuinka kaukana ihminen ja totuus voi olla 
kristittyjen jumalasta. Jumalan sana ja ääni on menettänyt 
merkitystään hurjasti maallistuneessa Suomessa viimeisten 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan kun or-
todoksit kaipaisivat kipeästi omaa uskonpuhdistajaansa vää-
riin arviointeihin ja tulkintoihin perustuvissa dogmeissaan ja 
kaanoneissaan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulisi kir-
kon konservatiivien mielestä palata pikkuhiljaa seikkailuiltaan 
moniarvoisesta yhteiskunnallisesta todellisuudesta takaisin ju-
malaa etsivän teologian ja vanhatestamentin julman jumalan 
pariin. Eräs tällaisia mielipiteitä esittänyt on Savonlinnan seu-
rakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, joka on puhunut 
jumalasta, joka on olemassa rakastaen ihmistä. Jumalasta pu-
humiselle on nykyjään hänen mielestään paljonnäkyviä ja nä-
kymättömiä esteitä, joista jotkin ovat yleisinhimillisiä ja ym-
märrettäviä; jotkin toiset jumalapuheen esteet taas johtuvat 
nykyajan kyseenalaisista aatevirtauksista ja ovat vähemmän 
ymmärrettäviä. Esitelmässään (joka löytyy kokonaisuudessaan 
hänen kotisivuiltaan) Kauniaisissa sijaitsevassa Suomen Raa-
mattuopiston teologiapäivillä 3.1.2016 hän lähtee liikkeelle 
yleisinhimillisistä ja ymmärrettävistä jumalapuheen esteistä. 
Niistä suurin on Sammeli Juntusesta se, että jos jumala on 
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olemassa, hän on ääretön Luoja:
”Me ihmiset, joiden pitäisi puhua jumalasta, me olemme 

äärellisiä ja luotuja. Kaikki sanamme, jotka meillä on käy-
tössämme, on otettu luodusta todellisuudesta. Miten meille 
voisi edes periaatteessa olla mahdollista tavoittaa mitättömillä 
sanoillamme Kaikkivaltias luoja? Meidän ja hänen välissä on 
metafyysinen kuilu. Sitä ei sanoilla ylitetä, koska sanamme 
ovat luotujen sanoja eli kotoisin kuilun tältä puolelta.”

Sammeli Juntunen ei ole kuka tahansa kirkollinen puhuja 
vaan korkeasti koulutettu teologi, josta olisi voinut tulla piis-
pa vielä kaksikymmentä vuotta sitten, ei enää nykypäivänä, 
jolloin Suomen evankelisluterilainen kirkko ei ole enää hänen 
omia sanoja lainatakseni, ”kiinnostunut teologiasta”, tarkoit-
taen tällä kirkon muuttumista liberaaliksi osaksi yhteiskunnan 
muuta uudistavaa koneistoa. Juntunen kirjoittaa kirjassaan 
”Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta” (Kirjapaja 
2010), miten hänen mielestään kirkon tulisi löytää itselleen 
julkisesti päteviä kriteereitä, joiden perusteella tosi ja keskei-
nen opetus jumalasta, maailmasta sekä ihmisestä erotettaisiin 
harhasta ja sivuseikoista. Konservatiivien pyhänä linnakkeena 
pidetyn Kauniaisten Raamattuopiston, missä Päivi Räsäsen 
tukijat viihtyvät hyvin, esitelmän peruslähtökohtana oli hyök-
käys maallisen vihervasemmiston arvoliberaalia ideologista 
lähtökohtaa eli postmodernismi vastaan. 

Postmodernismista ei ole kukaan puhunut enää vuosiin 
mutta uskovaispiireissä se vaikuttaa uudelta ja hienolta käsite-
hirviöltä. Paitsi, että jos sanat ovat ”mitättömiä”, johtopäätös 
on sama kuin mystikoilla: parasta vaieta jumalasta (hän ei ole 
eikä ilmene sanoissa). Mutta teologia harrastaa melkein samaa 
käsitteiden itseisarvoista pyörittelyä kuin 80-luvun postmo-
dernismi. Kun Derrida & Co väitti, että kielen ulkopuolella 
”ei ole mitään”, se ei ollut ontologinen väite vaan retorinen 
kärjistys: ei mitään minkä voisi ymmärtää vain yhdellä tavalla, 
koska ilman kieltä ja monitulkintaisia käsitteitä emme näkisi 
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maailmassa kuin kaaosta tai ”epämaailman” - emme yhteyksiä 
ja järjestystä, josta järki kostuisi. Matemaatikko voisi vastaa-
vasti sanoa, että yhtälöiden ulkopuolella ei ole matemaattisia 
olioita, koska ne tulevat kiinnostaviksi ja ongelmiksi ja ongel-
mina ratkaistaviksi vain matemaattisen logiikan ja yhtälöiden 
avulla. Ero on vain siinä, että kun matemaattinen ongelma 
on ratkaistu, kollegat tunnustavat (yhtälöitä seuraamalla) että 
ongelma on ratkaistu = päättelystä ei löydetä virheitä. Tämä 
on matemaatikkojen ”omaa kieltä”, jota he pitävät objektiivi-
sempana kuin ”luonnollista kieltä”, jota me muut puhumme 
ja siis myös humanistit. Humanistille kuten teologille päättely 
sanoin ja käsittein ei kielen takia voi objektiivisesti ottaen 
olla yhtä konsensuaalista ja vailla ansoja. Luther oli tavallaan 
”postmodernisti”: hänestä jokaisella uskovalla oli oma suh-
teensa Jumalaan ohi kirkon diktaattien. Näin yksilöllisistä 
suhteista syntyi monia jumalia ja monia jumalia saattoi pitää 
jo maallistumisen alkuna, koska uskonnon yhtenäisyys alkoi 
hajota. 

Uskonnosta tuli perusteettomien riitojen aihe, jolta maal-
lista yhteiskuntaa oli suojeltava, jotta se ei häiritsisi yhteiskun-
taa omine lakeineen. ”Maallistuminen” on tätä poliittisesti. 
Teologisesti se on muuta: jumalasta piittaamaton asenne. Ei 
siis ole yhtä jumalaa (ymmärrykselle) eikä vain yhtä maallis-
tumisen merkitystä. Tämän moniselitteisyyden tai merkitysp-
luralismin hyväksyminen ei sinänsä ja suoraan ole ”liberaalia”. 
Vaikka pluralismi ja liberalismi ihanteina synkkaavatkin hy-
vin yhteen, joku teologi voi vastaavasti tunnustaa merkitysten 
moninaisuuden faktana ja olla hyväksymättä sitä, koska hän 
ajaa toista ihannetta: hengellistä holhousta ja yksimielisyyt-
tä. Tyyliin: Jos sinä ymmärrät uskon eri tavoin kuin minä 
ja kirkkoni, sinä olet kerettiläinen ja siksi sinut tuomitsen ja 
sinua vainoan hamaan loppuun asti. En ole ihan varma, ettei 
hra Juntusta itseään voi sanoa ”postmodernistiksi”, jos hän 
katsoo, että jumalasta puhumisella (tai ylipäänsä asian ym-



391

märtämisellä) on esteitä ja että ihmisen ja hänen (vrt. ihmisen 
ja todellisuuden) välillä on kuilu, jota emme voi mitättömillä 
sanoilla tavoittaa, sillä postmodernismi on hänestä filosofia, 
joka vaikuttaa länsimaisen kulttuurimme pohjavirtauksena, 
vaikka pinnalla sitä ei näe:

”Postmodernismin syvimpänä ideana on, että inhimilli-
sen kielen ulkopuolelle ei ole pääsyä. Tämä johtuu siitä, että 
pelkkää paljasta ”maailmaa sinänsä” ei ole olemassa. On vain 
ihmisten kielellään ja kulttuurillaan luomia tulkintoja asiois-
ta eli erilaisia ”diskursseja”. Kaikki totuusväittämät ovat lop-
pujen lopuksi jonkin ihmisryhmän pyrkimystä hallitsevaan 
asemaan, minkä vuoksi se enemmän tai vähemmän tietoisesti 
sortaa jotain muuta ihmisryhmä ja sen diskurssia.”

Siksi Juntusen mukaan perinteinen sanojen merkitysteoria, 
symbolifunktio, on postmodernismin mukaan pahasti pieles-
sä. Symbolifunktio nimittäin olettaa, että sanallinen merkki 
voi viitata itsensä ulkopuolelle, todellisuuteen. Postmoder-
nismin mukaan sellainen on väärää ”logosentrismiä”, koska 
diskurssien ulkopuolista todellisuutta ei ole olemassa. On 
vain leikkiä, jossa hypitään erilaisten inhimillisten diskurs-
sien välillä. Mutta miksi Juntunen ei puhu mitään Jeesuksen 
salaisista sanoista, joita on löydetty Nag Hammadissa olleesta 
Tuomaan evankeliumista? Kahden vuosisadan ajan Jeesuksen 
Kristuksen kuoleman jälkeen syntyi suuri määrä Jeesuksen 
elämästä kertovia kirjoja, joista vain neljä pääsi lopulliseen 
Uuden testamentin kokoelmaan. Muut unohdettiin opillista 
yhdenmukaisuutta tavoittelevan kirkon toimesta. Evanke-
liumista on tutkijoiden mukaan ollut liikkeellä monia eri 
versioita. Antiikin aikana ei tunnettu tekijänoikeuksia ja oli 
hyvin tavallista, että nimettömät kirjoittajat muuttivat alku-
peräistekstejä haluamaansa suuntaan. Tuomaan evankeliumi, 
joka on aika pelottavaa ja suoraa tekstiä, on laadittu viisaus-
kokoelman muotoon:

”Hän sanoi: Se, joka löytää näiden sanojen selityksen, ei 
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ole näkevä kuolemaa.” Jeesus sanoi: ”Älköön etsijä lakatko 
etsimästä, ennen kuin löytää. Kun hän löytää, hän järkyttyy, 
ja järkyttyään hän ihmettelee. Lopuksi hän hallitsee kaikkea.”

Vaikka filosofiset spekulaatiot vaikuttavat kopeloidulta 
todellisuudelta ja ampuvat usein yli hilseen, katsotaan, miksi 
Heidegger on samaa mieltä. Hänen mielestään uuden ajan 
tulkinta ”olemisesta” on hyvin kaukana kreikkalaisesta ajat-
telutavasta, jota kuvaa Parmenideen ajatus ”to gar auto noein 
estin te kai einai” - yksi vanhimmista kreikkalaisen ajattelun 
olevan olemista koskeva lausunto, jolla Parmenides tarkoitti 
olevan vastaanottamisen kuuluvan olemiseen. Heidegger väit-
tää, että se mitä ihminen on, ihmisen ”olemus” kuten metafy-
siikalta peritty kieli hänen mielestään asian ilmaisee, perustuu 
hänen eksistenssiinsä. Näin ajateltu eksistenssi ei kuitenkaan 
ole sama kuin perinteinen käsite ”existentia (Kantille tämä 
merkitsi todellisuutta, toisin sanoen kokemuksen objektiivi-
suutta)”, joka tarkoittaa todellisuutta erotettuna mahdollisuu-
desta ”essentia”. 

Juuri tämä on Juntusen ”ajattelun” heikoin kohta. Hän ei 
ymmärrä ”existentian” ja ”essentian” välistä eroa kuten ek-
sistentialismin perustaja Jean-Paul Sartre, eikä siten voi ym-
märtää oikeaa olemista tai puhdasta ajattelua kreikkalaisten 
tapaan, jossa ei kummittele mikään ylimaallinen käskynhaltija 
mielenvankilana vaan sellaisena kun se on: vapaana ja itsenäi-
senä olemisena sekä kokemuksen objektiivisuutena. Juntusen 
puhe on tietysti täyttä roskaa ja tyypillistä kristillisakateemis-
ta hölynpölyä sekä hienolta kalskahtavia tyhjiä sanoja vailla 
merkitystä, tai mikä pahinta, merkitys on aina sama selän 
takana kurkottava tiukkailmeinen Juntusen jumala, joka vaa-
tii, kiusaa, rankaisee ja tuomitsee Juntusen mielestä ihmisen 
siitä, että hän toteuttaa hänessä olevaa ihmisyyttään viettiensä 
ja halujensa pohjalta, mikä kauhistuttaa Juntusen tekopyhää 
ja tiukkapipoista uskovaislaumaa puhumaan pahaa syntisestä 
veljestään, vaikka Jeesus Kristus kielsi edes ajattelemasta pa-
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haa lähimmäisestään ja synnintekijöistä. Tämä on yksi niistä 
sadoista kristityiksi itseään kutsuvien tahallaan unohtamista 
Jeesukseksi väitetyn henkilön täkeistä sanoista, jotka ymmär-
rettynä niin kuin on ilmeisesti tarkoitettu, pitäisi lopettaa sen 
valtavan vihapuheen määrän, homofobisuuden, rasismin ja it-
sensä korottamisen muiden kustannuksella, mihin tekopyhät 
uskovaiset aina niin mielellään, ehkä siksi ovat myös tekeyty-
neet ”kristityiksi”, syyllistyvät: kuuluisassa huoratapauksessa 
se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven 
huorintehnyttä päin.

Postmodernismin teema on eilistä päivää - luu, mikä on 
kaluttu puhtaaksi jo miljoonaan kertaan kenenkään siitä hyö-
tymättä sen kummemmin. Kukaan ei puhu siitä enää: nyt 
jylläävät luonnontieteet, eletään matematiikan kultakautta. 
Jos uskonto määrittelee esimerkiksi itsensä ortodoksiaksi, se 
antaa opille (doksalle) suuren arvon ja luulee että tällä ratkais-
taan myös eriävien merkitysten ongelma. Jumalasta puhutaan 
paljon mutta ei enää mitään erityisen innostavaa missään. Se 
on mennyt muodista. Nyt keskustellaan mahdollisista ulkoa-
varuuden asukkaista ja tekoälystä ja ”jumalat” ovat hävinneet, 
jolloin lopullinen kysymys jumalasta ja jumalista jää valitetta-
vasti ratkaisematta ajan ja tilanpuutteen takia.  Se että juma-
la julistettaisiin ylimmäksi arvoksi, on monelle heistä kuten 
Heideggerille, jumalan olemuksen halventamista. Heidegger 
myös muistutti, ettei oleminen ollut jumala tai maailman pe-
rusta, vaikka olikin tärkeä ja nykyihmiseltä unohtunut asia. 
Oleminen oli Heideggeristä enemmänkin lähellä taideteosta 
ja kauempana kuin kaikki oleva ja samalla lähempänä ihmis-
tä kuin mikään oleva, tai jumala hieman Platonin ajatusten 
tavoin. 

Myöhemmin Heidegger muistutti, että siellä missä maa-
ilma muuttui kuvaksi, järjestelmä hallitsi, eikä pelkästään 
ajattelua. Kreikkalainen ihminen oli hänestä ”on” ottaessaan 
olevan vastaan, minkä vuoksi kreikkalaisessa ajattelussa maa-
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ilma ei voinut olla kuva. Mutta siellä missä järjestelmä oli 
saavuttanut johtavan aseman, oli kuitenkin aina myös läsnä 
sen mahdollisuus rappeutua keinotekoisen ja kokoon kasatun 
järjestelmän ulkokohtaisuuteen. Ajattelun ja runouden teh-
täväksi hän näki vapauttaa kielen kieliopista ja antaa sille al-
kuperäisempi olemuksellinen rakenne. Heidegger, joka sanoi 
kaiken sen, mikä ei pysyttele tunnetussa ja rakastetussa posi-
tiivisuudessa, heitettävän pelkän kaiken kieltävän negaation 
ennalta asetettuun kuoppaan, jossa se päätyy olemattomaan 
ja siten vie nihilismin päätökseen, pääsee pohdinnoissaan lä-
helle ihmisen ja jumalan perimmäistä arvoitusta muistuttaes-
saan, ettei ihminen ole vain elollinen olento, jolla muiden 
valmiuksiensa ohella on myös kieli - enemminkin kieli on 
Heideggerin mielestä olemisen talo, ja ihminen eksistoi asues-
saan siinä sikäli, kun ihminen kuuluu olemisen totuudelle 
vartioidessaan sitä:

”Se, että ihmisen ”humanitas” tulkitaan peruspiirteiltään 
”maailmassa-olemiseksi”, ei tarkoita, että ihminen olisi ”maa-
ilmallinen” kristinopin tarkoittamassa mielessä, että hän toisin 
sanoen olisi luopunut jumalasta ja täysin irrottautunut ”tran-
sendenssista”. 

Itse asiassa olisi selkeämpää puhua transendentista. Yliais-
tillinen oleva on transsendentti. Yliaistillisena pidetään kor-
keinta olevaa, kaiken olevan ensimmäistä syytä. Jumalaa 
ajatellaan juuri ensimmäiseksi syyksi. Ilmaisussa ”maailmas-
sa-oleminen” ”maailma” ei kuitenkaan tarkoita maallista ole-
vaa taivaallisen vastakohtana, ei myöskään ”maailmallista” 
erotettuna ”hengellisestä”. ”Maailma” ei tarkoita mitään ole-
vaa tai olevien piiriä, vaan olemisen avoimuutta.” Ihminen oli 
Heideggerille olemisen paimen ja ihminen sikäli, kun hän oli 
eksistoiva. Näin heideggeriläinen ihminen astui ulos olemisen 
avoimuuteen, joka oli oleminen itse samassa puhtaassa mieles-
sä, kun lapsen ilo ilman että siitä tarvitsisi huolehtia. Samalla 
paljastuu ”ihminen vastaan jumala”-ikuisuuskysymyksen filo-
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sofinen pohja Immanuel Kantin, joka väitti etteivät loogiset 
ja matemaattiset käsitteet ole kokemuksesta abstrahoituja, 
kuten empiristit väittivät, vaan ne on sisäänrakennettu ihmi-
sen omaan ymmärrykseen (jumalankieltäjien voitoksi), sekä 
fenomenologian perustaja Edvard Husserlin, joka etsi puo-
lueetonta ja absoluuttista näkökulmaa, josta monimuotoista 
maailmaa kaikkine sen lukemattomine ilmiöineen voisi tark-
kailla, ja jonka mukaan kohteen, johon tietoisuus suuntau-
tui, ei tarvinnut tosiasiassa olla olemassa (jumala voitti tämän 
erän), ajatusten taustoittamina.

Ja jos vaikka Immanuel Kantin tavoin yritimme löytää 
perusteluja korkeimman voiman olemassaolosta omastatun-
nostamme, osuimme silloin yhtä harhaan kuin jos olisimme 
väittäneet siksi myös paholaisen olevan olemassa, koska se 
oli paaduttanut sen niin tunnottomaksi, että siellä vellova 
metafyysinen pahuus pystyi hetkessä synnyttämään viatto-
masti leikkivistä pikkupojista ympäristöään terrorisoivia ja 
teurastavia julman kylmiä miehiä. Tai miten olisimme ym-
märtäneet itsessämme samanaikaisesti vellovan todellisuuden 
”jumala vastaan ihminen”- ambivalenssin syyllistävää mus-
tavalkoista luonnetta? Aivan erityisesti unohdamme valitet-
tavan usein sen, että hyvistä asioista pauhaavat idealistisie-
lut eivät kammioissaan ymmärrä tekevänsä omalle asialleen 
hallaa arvioimalla typerysten määrän aivan liian alakanttiin, 
sillä todennäköisyys, että henkilö on typerys, on riippumaton 
tämän henkilön kaikista muista ominaisuuksista. Voltaire sa-
noi, että olisi hieno, jos voisi nähdä sielunsa. Tunne itsesi, oli 
hänen mielestään erinomainen ohje, mutta sen noudattami-
nen oli mahdollista vain jumalalle, sillä kuka muu kuin hän 
voi tuntea oman olemuksensa? Sieluksi me nimitimme sitä, 
mikä elävöitti. Epikurolaiset olivat varmoja, että sielu ei ole 
substanssi vaan kyky, joka syntyy ja katoaa ruumiin myötä. 
Ymmärryksemme rajat estivät meitä tietämästä sielusta juuri 
tämän enempää.
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Tätä taustaa vasten ajateltuna olemassaolomme pohjalla on 
sittenkin vahvasti vaikuttava pimeyden tutkimaton ja pohja-
ton arvaamattomuus, missä me tasapainoilimme veitsenteräl-
lä ”mukaolemisen ja mukatietämisen” välitilassa odottamassa 
kohtalon lopullista iskua sellaisessa maailmassa, jossa jumala 
oli joko kuollut tai ilkeä julmuri, tai häntä ei ole vielä ku-
kaan ollut jaksanut tai muistanut edes keksiä eikä hän ollut 
osannut tai halunnut tuoda maailmaan asioita selventäviä ja 
elämää kannattelevia järjestyksiä sen enempää kuin sanoilla 
ja semanttisilla merkityksillä totuuden ja puhtaan ajattelun 
kustannuksella lainavaatteissa prameilevat riikinkukkoteolo-
git. Ihmismielen jännittäviin puoliin kuuluu se, että pystym-
me keksimään käsitteitä, jotka ovat ulottumattomissamme. 
Jumalaksi kutsumamme tosiolevainen ylittää inhimillisen 
ilmaisukyvyn rajat, vaikka keskiajalla eräs mystikko väittikin 
tosissaan, että tosiolevaa - jota kutsuttiin harhaanjohtavasti 
”jumalaksi” - ei mainita lainkaan koko Raamatussa. Pimeä 
ja epäselvä kiinnostavat mystisestä kiinnostunutta ihmisiä. 
Antiikissa Herakleitosta, joka sanoi osuvasti ihmisten mieli-
piteiden olevan lapsosten leikkikaluja, kutsuttiin ”pimeäksi” 
(Heraclitus Obscurus). Luceretius sanoi, että juuri siksi He-
rakleitos lunastikin ajatuksillaan valoisan maineen. Heraklei-
tos sanoi osuvasti koirien haukkuvan aina sitä, mitä eivät 
tunne.

Herakleitoksen, jolta Hegel sanoi ottaneensa teoksiinsa 
kaiken mahdollisen, mukaan kaikki alkoi ja päättyi tuleen. 
Tätä maailmanjärjestystä ei ollut hänen mukaansa kukaan 
jumala eikä ihminen tehnyt. Aina se oli ollut, on nyt ja tulee 
alati olemaan ikuisesti elävä tuli, joka mittansa mukaan syt-
tyy ja mittansa mukaan sammuu. ”Kaikki virtaa”-ajattelu on 
tätä samaa yhtä periaatetta, jota Platonkin kehitteli; mikään 
ei koskaan ole, kaikki tekee tuloaan. Herakleitoksella kaikki 
muuttui kaikessa: kaiken aikaa kaikki hajosi ja liittyi yhteen, 
läheni ja loittoni yksi ja sama meissä asui: elävä ja vainaa ja 
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valvova ja nukkuva ja nuori ja vanhus. Kautta koko histo-
rian ihmiset ovat kohdanneet jumalalisessa hengessä jotain 
mystistä, joka tuntuu ylittävän arkisen kokemusmaailmamme 
rajat, jopa nykyisin, jolloin vallalla länsimaisissa yhteiskunnis-
sa oleva sekularismi ja liberaali humanismi (humanismi on 
uskontoa ihmiseen ja hänen kykyihinsä ilman ennakkoon val-
miiksi määriteltyä jumalaa) ovat ilmiöinä sekä varsin nuoria 
että ennennäkemättömiä kokeiluja ihmiskunnan historiassa, 
missä pohjalla vaikuttaa (maallinen) ”usko” valistusfilosofi 
Fichten ajatusten siivittämänä ihmisen taitoihin ja haluun 
parantaa maailmaa.

Herakleitos sanoi kuolevaisten olevan kuolemattomia ja 
kuolemattomat kuolevaisia, koska edelliset elivät kuolemassa 
ja jälkimmäiset kuolivat elämässä (...kuka tietää, eikö se, mitä 
kuolevaiset kutsuvat elämäksi, tarkoita kuolemaa ja kuolema 
taasen elämää?). Kuoltua kohtaa ihmisiä sellainen, mitä he 
eivät odota eivätkä oleta. Mutta sielun rajoja sinä et matkal-
tasi löydä, niin syvällä piilee sen logos! Heidegger ymmärsi 
Platonin tavoin, ettei mitään ole ilman perustetta. Kaikella 
on syynsä. Liebniz ensimmäisenä rakensi tästä väittämästä 
filosofisen periaatteen. Fichten mukaan ihminen itse kukin 
rakentaa omista lähtökohdistaan maailmaa siksi, mitä siitä tu-
lee hänelle itselleen ja kokonaisuutena kaikille. Goethe sanoi: 
tule siksi mikä olet, tarkoittaen tällä sitä, että ihmisen tulisi 
oppia henkinen olemuksensa; myös ihmisen halulla uskoa ku-
vitelmiin on suuri merkitys samoin kuin uskontojen kyvyllä 
hurmata ihmiset huolimatta siitä, ettei niissä ole nimeksikään 
totta ja että jumalsuhteessa ei ole kysymys sittenkään siitä 
millainen jumala on, vaan fichteläisittäin ymmärrettynä, mi-
ten sen itse näemme, koemme ja millaiseksi sen mieliimme 
konstruoimme. 

Ihmisenä oleminen on tarpeeksi kovaa ilman jumalan sot-
kemista asiaan. ja mikä pahinta: tuomitsevan, ymmärtämät-
tömän, vihaisen, psykoottisen ja yhdellä silmällä maailmaa 
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tarkastelevan hullun jumalan. Se on jatkuvaa taistelua, tasa-
painottelua, muodon tavoittelua muodottomalle, määritte-
lyn yrittämistä määrittelemättömälle ja ajoittaista tietoisuutta 
siitä, ettei ole edes oikeilla poluilla, koska kaikki määritelmät 
kuten ihminen itsekin ovat loppujen lopuksi vain petosta ja 
harhakuvitelmaa siitäkin huolimatta, että ihmisessä on Luigi 
Pirandellon näytelmien tapaan monta toisistaan riippuma-
tonta minää, joista jokainen on varustettu omalla suojaavalla 
naamiollaan. Uskonnoissa kyseessä on kulttuurin meihin is-
tuttama tapa, perinne ja tottumus, joita ei saa paitaa vaihta-
malla tai suihkussa käymällä itsestään ja ympäristöstään kovin 
helpolla pestyä pois. Herakleitos sanoi, että noita jumalia he 
rukoilivat; se merkitsee aivan samaa kuin seinille puhuisi. Lo-
gos, maailmanjärki oli Herakleitoksen jumaluus. Ksenofanes 
sanoi, että jos hevoselle ja härälle olisi suotu piirtämisen lahja, 
hevonen olisi piirtänyt jumalaksi härän ja härkä hevosen.

Vanha kreikkalainen homeeristen epiteettien maailma ei 
ymmärtänyt vastakohtien tärkeyttä samalla tavalla kuin He-
rakleitos, jonka mukaan vain vastakohdat loivat eheän koko-
naisuuden, sillä ilman vastakohtia havaintomaailma raukeaisi 
tyhjään - ihminen näki olemassaolonsa vain kapeasta rakoses-
ta. Mutta jos ihminen oppisi näkemään sitä laajemmin ko-
konaisuutena, ristiriidat muuttaisivat muotoaan toisenlaisiksi 
hänen silmissään. Heidegger puhui ”perusteen periaatteesta - 
principium rationis”, mikä ei ole pelkästään vain peruste, vaan 
myös vaativaa ja perustaa etsivää ajattelua ohi tavanomaisen 
yliolkaisen, laskevan ja toteavan ajattelun, ymmärtämään tätä 
elämän ristiriitaisuutta. Sir Winston Churchill ennusti sodan 
aikana vuonna 1943 Harvardin yliopiston opiskelijoille tule-
vaisuuden valtakuntien rakentajien olevan ”nykyajan ihmis-
mielen imperiumi”. Tulevaisuus ei ollut Churchillin silmissä 
kansallisvaltiot, uskonnot tai vanha järjestys vaan ajatukset 
ja ideologiat.

Miksi kukaan enää nykyisin uskoisi jumalaan tai hänen 
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pojakseen väitettyyn, hieman omituiseen ja epäuskottavan 
taustan omanneeseen Jeesus Kristukseen? Ajatus siitä, ettei 
jumalaa ole, kiinnostaa yhä enemmän ihmismieltä ja mieliku-
vitusta; uskovaiset vastaavat itse, ettei tiede ole ainoa tie totuu-
teen. Mutta onko usko sitten? Joel Carmichael yritti kirjassaan 
”Jeesuksen elämä ja kuolema”(Tammi 1962) todistella Jeesus 
Kristuksen vain poliittiseksi kapinoitsijaksi, joka toimi roo-
malaismiehittäjiä vastaan (tulee mieleen, että hauskin sovellus 
tästä on Mynthy Pythonin ”Brianin elämä”-elokuva elokuva). 
1500-luvun Lutherin ohella toisen tärkeän uskonpuhdistajan 
Jean Calvinin mukaan ihmisillä oli erityinen jumalaisti, ”sen-
su divinitas”, minkä avulla ihminen sai varmaa tietoa Juma-
lasta. Monet uskovaiset ovat valmiita heittämään koko tieteen 
metodeineen romukoppaan vain saadakseen oman uskonsa 
ja kirjaimellisen raamatuntulkintansa nostetuksi ainoaksi 
oikeaksi, eräänlaiseksi ”piilocalvinistiksi”. Calvinin mielestä 
ihmisillä oli näet yleismaallista ominaisuutta: usko luojaju-
malaan ja uskomus hänen palvelemisensa tärkeydestä. Joskus 
kuulee puhuttavan uskomattomia satuja uskontojen yhtey-
dessä kahdesta eri perustyypistä: filosofisesta ja historiallisesta. 
Filosofinen on kuulemma yhdessä koettua ja mietittyjä. His-
toriallinen, johon kristinuskokin luetaan, perustuu jonkun 
kokemuksiin ja toisen niistä kirjoittamiin tapahtumiin histo-
riassa, joiden väitetään siksi olevan tosia. Joidenkin selitysten 
mukaan ihmisessä on muka jumalan mentävä aukko ja uskon-
nollinen usko on jollain tavalla helpompaa ja luonnollisempaa 
kuin epäusko varsinkin, kun sitä tuputetaan kaikkialla yhä 
edelleenkin perimmäisenä elämäntotuutena. Uskonnollisten 
uskomusten ja käyttäytymisen selityksiä onkin etsittävä ih-
mismielen toimintatavoista eikä ulkopuolelta. Ihminen tässä 
pelissä se heikoin lenkki, jonka saa narutettua helpolla milloin 
minkäkin asian tai jutun orjalliseksi edusmieheksi. Ehkä siksi 
fiksuimmat ihmiset meistä ovat luoneet uskontoja selittääk-
seen selittämättömiä tapahtumia sekä arvoituksellisia luon-



400

nonilmiöitä. Uskonnot ovat terveen järjenvastaisia harhaku-
vitelmia, joita ihmiset tarvitsevat koska ovat niin epävarmoja 
itsestään ja taikauskoisia. 

Uskontojen aseman tekee älyllisesti helpoksi se, että nii-
den käsitteitä on melkein mahdoton kumota paitsi, jos lu-
kee Johannes Lehmanin kirjaa ”Raportti Jeesuksesta - erään 
väärennöksen pöytäkirja”(Otava 1972), jossa ei muuta tehdä-
kään kuin osoiteta kaikki tietomme Jeesuksesta Kristuksesta 
vääriksi ja valheellisiksi. Puheet jumalasta taas noudattavat 
aina kehäpäätelmää (petitio principii) eli virhepäätelmää, 
jossa päätellään kehämäisesti kaavaa, jossa jo sen premisseis-
sä oletetaan se, mikä johtopäätöksessä on tarkoitus päätellä; 
jumala on olemassa, koska ”pyhässä raamatussa” sanotaan 
niin. Mutta miksi raamattuun pitäisi uskoa? Vastaus on yhtä 
lapsellinen kuin on avuton uskokin tyhjään, ei oikein mihin-
kään muuhun kuin vakuutteluun ja todisteisiin, joita ei ole, 
kun ei voi olla olemassa, koska se ei ole totta eikä niin ole 
koskaan tapahtunut: koska se on jumalan sanaa! Ongelma on 
vain se mikä on jumala. Jos se on ihmisten määrittelemä ju-
malallisuus ihmisen näkökulmasta, joka ei tunne kaikkeuden 
olevaisuutta eikä tunne jumalaa, se ei voi olla jumala sanan 
varsinaisessa merkityksessä, vaan vääristynyt toive ihmisen 
harhaluulona yliluonnollisesta ja kuvitelmasta jumalasta, jota 
ei siksi voi olla olemassa.

Jos jumalaa olisi pöyhimässä kaunokirjallisesti ”Ruton” 
vuonna 1947 kirjoittanut Albert Camus, hän esittäisi suuret 
ja perimmäiset kysymykset epätavallisen suoraan ja konkreet-
tisesti juuri tähän tapaan, ei teologien antaman hämäävän 
marssijärjestyksen, vaan järjen, logiikan ja epäilyn tarjoamin 
keinoin, jolloin mitään jumalaa tai jumalalisuutta kristillisessä 
mielessä ei olisi olemassa, vaan harhaluulo ja väärinymmärrys 
siitä, mikä menee oman ymmärryksen yli. Jumalasta puhuu 
myös ison paksun kirjan verran entinen roomalaiskatolinen 
nunna Karen Armstrong kirjassaan ”Jumalan historia”, joka 



401

käsittelee historiaa sekä juutalaisesta, kristillisestä että islami-
laisesta näkökulmasta. Entinen nunna huomaa omasta epä-
uskostaan huolimatta ”Homo sapiensin” olevan myös ”Homo 
religiosus” - hengellinen olento. Jumalan hän kertoo huoli-
matta roomalaiskatolisesta taustastaan olleen tavalla tai toisel-
la hämärä hahmo hänelle jo lapsuudessa. Kahdeksanvuotiaana 
hän joutui opettelemaan ulkoa katekismuksen kohdan juma-
lasta kaikkivaltiaana henkenä, joka yksin on olemassa omassa 
itsessään ja joka on täydellisyydessään ääretön. Armstrongista 
se ei merkinnyt hänelle silloin paljoakaan eikä oikeasti kosketa 
häntä vieläkään, sillä se on tuntunut hänestä aina tavattoman 
ikävältä, mahtipontiselta ja ylimieliseltä määritelmältä. Juma-
lasta kertovaa kirjaa kirjoittaessaan, hän alkoi uskoa, ettei asia 
pidä edes paikkaansa. Nunnana hän huomasi, että jumala oli 
uskonnollisessa touhuamisessa sivuseikka kaiken huomion 
keskittyessä toisarvoisiin pikkuseikkoihin sekä uskonnon 
reuna-alueisiin itse jumalan pysyessä näkymättömissä anka-
rana orjapiiskurina, joka tarttui jokaiseen hänen tekemäänsä 
sääntörikkomukseen. Jumala ei tarkoittanut hänelle mitään 
tiettyä muuttumatonta ideaa, vaan kokonaista merkitysten 
kirjoa, josta osa oli keskenään ristiriitaisia ja jopa toisensa 
poissulkevia. Armstrong tulee paljastaneeksi kirjassaan yh-
den tärkeän seikan jo kertomansa ”uskonnollisen tyhjyyden, 
tekohurskauden ja jumalattomuuden” lisäksi, että uskonnol-
liset kokemukset ovat oman mielen tuotetta ja itse keksittyjä, 
tulosta tunteiden ja mielikuvien tietoisesta työstämisestä:

”Toisinaan minut täytti hartauden tunne esteettisenä reak-
tiona gregoriaaniseen kirkkolaulun ja liturgian kauneuteen, 
mutta minulle ei koskaan ”tapahtunut” mitään, mikä olisi 
johtanut jostain muusta kuin minusta itsestäni.”

Armstrong ei nähnyt omien sanojensa mukaan kertaa-
kaan profeettojen ja mystikkojen kuvailemaa jumalaa. Jeesus 
Kristuskin, josta luostarissa sentään puhuttiin huomattavasti 
enemmän, tuntui hänestä vain historialliselta hahmolta, joka 
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kuului myöhäisantiikin aikakauteen. Juuri luostarissa nunna 
alkoi epäillä eräitä kirkon pyhiä opinkappaleita. Ja hän kysyy 
itseltään: miksi kukaan saattoi tietää varmasti, että Jeesus, 
ihmisen poika, oli lihaksi tullut jumala, ja mitä sellaiseen 
opetukseen uskominen oikeastaan merkitsi? Monet muutkin 
uskontokriittiset ajattelijat ovat asettaneet kyseenalaiseksi, 
oliko Jeesus Kristus sittenkään kristinuskon perustaja vai jot-
kut jo ennen häntä ja hän vain näiden ajatusten eteenpäin 
välittävä agitaattori. Armstrong alkoi ihmetellä seuraavaksi, 
oliko monimutkainen - ja hyvin ristiriitainen - kolminaisuus-
oppi tosiaan osa Uutta testamenttia vai oliko se monen muun 
uskonkappaleen tavoin teologien sepitettä Jeesus Kristuksen 
kuolemaa seuranneilta vuosisadoilta? On kamala ajatella näi-
den uskonnollisuuteen paenneiden ja sinne itsensä hukan-
neiden kannalta, ettei Armstrong ole ainoa uskonnollisissa 
instituutioissa mukana oleva ihminen, joka ei koe mitään 
uskonnollista tunnetta eikä jumalaa läsnä olevaksi. Hän al-
koi ymmärtää, että pyhimysten näyt saattoivat olla pelkkiä 
tajunnan oikkuja. Herakleitos sanoi jumalan pitävän kaikkea 
kauniina ja hyvää oikeana, kun taas ihmiset olivat alkaneet 
katsoa mitä oikeaksi, mitä vääräksi. Tämän tajuttuaan nunna 
alkoi opiskella uskonnon historiaa, ja sitä perustelluimmilta 
alkoivat hänestä tuntua hänen vahvat epäilynsä kristinuskon 
oppien olevan ihmisten keksimiä ja pitkäaikaisen kehityksen 
tuloksia:

”Nyt tiede tuntui syrjäyttäneen jumalan Luojan paikalta, 
ja raamatuntutkijat olivat osoittaneet, ettei Jeesus ollut ikinä 
väittänyt olevansa jumala.”
Jumala alkoi hänestä näyttää yhä selvemmin harhalta, josta 
ihmiskunta oli kasvamassa eroon. Armstrong näki myös, mi-
ten nykyaikana maallistuneilla moraalisilla aatteilla oli omat 
älylliset ja henkiset opinkappaleensa, ja miten niiden avulla 
ihmiset pystyivät löytämään uskon ihmiselämän perimmäi-
seen tarkoitukseen, mikä oli aikaisemmin yksinoikeudella 
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vain perinteisten uskontojen tehtävä. Juuri siksi voimme väit-
tää elävämme, mutta onneksemme pääsemässä tästä jossain 
vaiheessa lopullisesti eroon, - näiden perinteiden täyttämän 
ja historismin väärentämien silmälasien näkövinkkelistä (no 
kuka nyt elää ja kuka ei; kepulandiassa tango -ja taantumus-
rajan takana JOSSAIN IISALMESSA ja joidenkin heidän 
levittäytyessä, jostain kumman syystä sivistyksen keskuuteen 
pimentämään ihmiskunnan toivonaurinkoa ”dimitriqvintuk-
sina”, eletään vielä 50-vuotta jäljessä henkisen ahdistuksen 
mutkaisella tiellä uskonnollisen moralismin tiukkapipoises-
sa ohjauksessa, ei enää Helsingissä) elämän antimien varassa 
eräänlaisessa ”mukaolemisen” ja ”mukatietämisen” välitilassa, 
missä usko on kuviteltua haihattelua ja järki se, joka joutuu 
näiden kahden jyräämänä tunteen nimissä hunningolle.
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Persoonan 
identiteetin 

muistirakenne 
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

Miten persoonan identiteetti rakennetaan. Yksi persoonan 
identiteetin kriteereistä on tietysti muisti. Puhutaan persoonan 
identiteetin muistikriteeristä. Minä muistan itseni mennees-
sä ajassa ja menneessä aikamuodossa. Muistan vanhempani, 
lapsuudenkotini ja opiskeluaikana sekä paljon muuta itseäni 
koskevaa. Kaikessa tuossa elämässä minä olen mukana, minä 
siis muistan itseni. Tämä on perustava totuus, joka luo pohjan 
persoonan identiteetille. 

On kuitenkin mahdollista, että olen tajuttomana pitkiä 
aikoja, unessa en muista mitään ja dementoituneen vanhan 
muisti on lopullisesti hukassa. Tässä onkin ajateltava näin: Jos 
olisi tilanteessa, jossa muistetaan, muistaisin itseni sinä persoo-
nana, joka olen. Mielisairas ei ole aina tilanteessa, jossa voisi 
muistaa tai ainakaan voisi muistaa oikein. Persoonan identi-
teetti säilyy ajassa ja se vastustaa muutosta. Kaiken taustana 
on minätietoisuus, joka mahdollistaa ihmiselle hänen oman 
minuutensa tiedostamisen. Hän osaa sanoa, minä olen minä 
eli x = x. Tämä on valtava saavutus, ainutlaatuinen kyky, jota 
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muilla eläimillä tuskin on. Tietysti jotkut eläimet ovat alkeel-
lisesti minätietoisia. Pane elefantille rusetti korvanlehteen ja 
vie se peilin eteen. Elefantti katsoo ja ihmettelee rusettia ja 
koskettaa kärsällään rusettia. Se osaa ajatella omaa korvaansa 
eikä vain peilikuvan korvaa ja rusettia. Se ei koske peiliä vaan 
itseään. Mutta ihminen vie kaiken tämän paljon pidemmälle. 
Hän aidosti tietoinen itsestään ja omasta minuudestaan mo-
nella tavalla ja eri tasoilla.

Filosofit ovat väittäneet, että minätietoisuuden synty on 
sosiaalinen tapahtuma, ja varmasti he ovat oikeassa. Minuus 
syntyy siitä, että muut tunnistavat ja tunnustavat minut ja mi-
nuuteni. Vanhemmat puhuvat lapselle hänestä ja lapsi tajuaa, 
että he puhuvat hänestä hänelle, siis minuutena, jonka lapsi 
osaa sitten löytää itsestään. Ilman tätä sosiaalista ympäristöä, 
vauva ja lapsi ei koskaan opi ajattelemaan ja kokemaan omaa 
minäänsä. Minuus syntyy muiden ihmisten puheiden ja teko-
jen havainnoinnin kautta. Tarzanille tuskin syntyisi identiteet-
tiä eikä tynnyrissä kasvaneelle lapselle. 

Jatkuvuus ajassa ja avaruudessa takaa ihmisen erityisyyden ja 
yksilöllisyyden. Nyt ajatellaan ihmisyksilöä syntymästä kuole-
maan jatkuvana janana, tai miksei putkena tai makkarana, joka 
alkaa syntymässä ja jatkuu kuolemaan saakka. Se kiemurtelee 
läpi avaruuden ajan mukana. Se kulkee paikasta toiseen vuo-
sikymmenten ajan, pysyen koko ajan jatkumona. Siis jokainen 
nykyisen ajallispaikallinen makkaran siivu liittyy edeltäneeseen 
siivuun ja samalla seuraan, niin että syntyy pitkä pötkö. Näin 
ihminen on yksi kokonaisuus koko elinaikansa. Hänen ole-
massaolossaan ei ole katkoksia. Hän ei muutu toiseksi kesken 
kaiken, vaan pysyy aina samana, vaikkakin muuttuen koko 
ajan. Samaa ajatustapaa voi tietysti soveltaa Theseus -laivaan, 
joka osamuutoksin pysyy aina samana laivana. Jos kaikki ovat 
vaihdetaan kerralla, syntyy katkos, joka muuttaa Theseuksen 
Theseus II:ksi, joka merkitsee identiteetin muutosta.

Entä jos ihmisen aivot vaihdetaan kesken kaiken? Tai toi-
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sen ihmisen koko aivojen informaatiopankki on ladattu tieto-
koneelle ennen kuin tuo ihminen on kuollut. Tämä o tietysti 
tieteiskirjallisuuden sepitettä, mutta ajatuskokeet ovat aina 
hauskoja ja hyödyllisiä. Kirjani ”Ihmiskoneen tulevaisuus” 
kertoo enemmän näitä tarinoita ja pohtii niiden merkitystä. 
Ilman niitä filosofia näivettyy ja kuolee. Sitten toisen ihmisen 
aivojen informaatio korvataan tietokoneeseen tallennetulla 
informaatiolla. Keho pysyy silloin samana, ja sen identiteetti 
ajassa ja avaruudessa on katkoton, mutta ihmisen psyyke on 
muuttunut toiseksi. Mitä tästä pitäisi sanoa? Kehon identiteetti 
saattaa pysyä samana, vaikka persoonan identiteetti muuttuisi. 
Vanhat muistikuvat ja tapa elää ja reagoida on tämän kehon 
kannalta kokonaan uusi, persoona on sama vanha persoona 
uudessa kehossa. Tällainen ajatustapa viittaa dualismiin eli 
kaksinaisuusoppiin. On olemassa keho ja persoona, jotka ovat 
kaksi eri asiaa. Niillä on molemmilla oma toisistaan riippu-
maton identiteettinsä. Moni ajattelija vierastaa tällaista vahvaa 
dualismia. Keho ja persoona ovat yksi ja sama kokonaisuus, eikä 
niitä pysty erottamaan toisistaan. Mitä jos persoona muistelee 
loistavaa uraansa urheilijana, mutta uusi keho kuuluu selvästi 
juopolle sohvaperunalle, jossa ei ole jälkeäkään urheilijan keho-
muistoista? Tätä kannattaa miettiä ja kysyä, mitä tämä ajatus-
koe osoittaa. Asia, jonka haluan vielä tehdä selväksi, on aivojen 
rooli näissä esimerkeissä. Aivot yksin eivät ole persoonan yksi-
löllisyyden lähde. Persoona on aina psykofyysinen kokonaisuus. 
Esimerkiksi, kun sanon, ”Minä ajattelen sinua”, tämä ei mer-
kitse samaa kuin ”Aivoni ajattelevat sinua”. Aivot eivät ajattele, 
ihminen ajattelee ajatuksia, jotka kuuluvat minulle itselleni. Jos 
sanotaan aivojen ajattelevan, jotakin jää puuttumaan, nimittäin 
minä ja minun panokseni ajatteluun.

Ongelma, joka on askarruttanut filosofeja 1700-luvulta 
saakka, on vierassieluisuuden ongelma. Ongelma on kiinnos-
tava filosofisesti, mutta huomaamme myöhemmin sen rele-
vanssin vanhuusteeman käsittelylle. Ongelman on kaikessa 
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yksinkertaisuudessaan tämä: mistä minä tiedän, että sinä olet 
persoona ja minuus samassa mielessä kuin minä? Kukaan ei 
koskaan ole kurkistanut toisen mieleen, vaikka neurologit kyllä 
katselevat ja manipuloivat toisten ihmisten aivoja ja keskus-
hermostoa - vaihtelevin ja mielenkiintoisin tuloksin. Mutta 
vierassieluisuuden ongelmaan he osaavat vastata vain sanoen, 
että kaikki aivot näyttävät toimivan samalla tavalla. Aivojen 
sähköinen toiminta piirtää kuvaruudulle yhtä ja samaa käyrää 
eri ihmisten kohdalla. Mutta miten ihminen kokee itsensä, se 
on eri asia. Miltä sinun pääsi sisällä tuntuu, mitä siellä tapah-
tuu, miten koet itsesi? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä tässä 
yhteydessä.

Alkuperäinen ratkaisu menee näin: Minä katson sinua, 
tarkkailen eleitäsi, puhun sinulle ja kuuntelen puheitasi - teen 
johtopäätöksen, että olet sisimmältäsi samanlainen kuin minä; 
sinulla ilmeisesti on samanlainen persoonallisuus kehoosi kät-
kettynä kuin minullakin. Ajatus on lohduttava. En ole yksin 
tässä pahassa maailmassa. 

Tämä ratkaisu on tietysti naivin yksinkertainen. Entä jos 
sinä oletkin vain ihmisen simulaatio ja malli, joka on ohjelmoi-
tu toimimaan kuin ihmispersoona? Tai olet sisäisesti tyhjä ih-
minen, joka on oppinut reagoimaan toisen ihmisen läsnäoloon 
matkimalla ihmismäistä käyttäytymistä ja puhetta? Päättely ih-
misen toiminnallisesta ilmiasusta hänen sisäiseen maailmaan-
sa ei ole vakuuttava. Hyvä simulaatio on aivan liian ilmeinen 
mahdollisuus, jossa se jätettäisiin huomioimatta.

Mitä vastata? Koko ajattelutapa pitää kääntää nurinpäin 
ja sanoa, että minun persoonani sisäinen maailman, minuus, 
on toisten persoonien tuottamaa. Viittasin jo edellä tällaiseen 
tapaan ajatella, joten jatketaan siitä. Minuus syntyy muiden 
ihmisten avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Minä olen 
olemassa minuutena vain koska vanhempani, sisarukseni ja 
varhaisten kavereitteni avulla. 

Vierassieluisuuden ongelma ratkeaa siis sosiaalista kehitystä 
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tarkkailemalla. Minulle ei kehity persoonaa ja sisäistä minuutta, 
ellei ympärilläni ole ihmisiä, joilla sisäinen minuus. Minulle 
kehittyy samanlainen sisäinen minuus kuin heillä jo on. Myö-
hemmin, kun osaan jo ajatella itse, totean olevani samanlainen 
kuin muut. Päättelen, että heillä on samalainen sisäinen mi-
nuus kuin itselläni. Toisin sanoen, koska minuuteni on peräisin 
muilta, muilla on samanlainen minuus kuin muillakin. Olem-
me kaikki samassa veneessä.

Entä robottiargumentti? Jos olen pelkästään ja kokonaan 
robottien ympäröimänä varhaisen elämäni ajan, minusta 
tulee robotti - niinkö? Mitä jos ympäristö vain teeskentelee 
minuutta. Meidän on ajateltava, että ohjelmoitu robotti ja 
teeskentelijä ovat toisteisia ja yksipuolisia, jolloin minusta tu-
lee samalla tavalla yksipuolinen, eikä omaa sisäistä minuutta 
koskaan synny. Jos robotit ympärilläni ovat täysiä persoonia, 
minustakin tulee persoona - tässä tapauksessa ei roboteista 
puhuminen ole mikään ongelma. 

Vielä on todettava, että ihmiset aina ja yleensä, jopa välttä-
mättä syyllistyvät harmilliseen virhepäätelmään. Kun olemme 
tekemisissä toisten ihmisten kanssa, tiedostamme heidän si-
säisen minuutensa, mutta kuvittelemme sen liiaksi omamme 
kaltaiseksi. Luulemme, että sinä olet kuin minä - tämä on 
virhe. Eri ihmisten sisäinen maailma on erilainen jopa silloin, 
kun kyseessä on normaalisti kehittynyt, tavallinen ihminen. 
Paljon on puhuttu miesten ja naisten ajattelun ja tunne-elä-
män erilaisuudesta, joka saattaa olla totta tai sitten ei, en ota 
kantaa. Ongelma on tätä yleisempi. Ihmiset ovat erilaisia, 
oikeastaan hämmästyttävän erilaisia mitassa, jota on vaikea 
käsittää. 

Jotkut meistä ovat visuaalisia, jotkut verbaalisia. Jotkut 
puhuvat itselleen koko ajan, toiset eivät. Jotkut ajattelevat 
itseään usein, toiset harvoin. Jotkut ovat ahdistuneita, koska 
he syyttävät itseään ja vaativat itseltään liikaa. Toiset ovat huo-
lettomia ja sisäisesti vapaita. Vaihtoehtoja on valtava määrä, 
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eikä päältäpäin näy millainen ihmisen sisäinen maailma on. 
Olen joskus ihmetellyt. Ystävälläni oli kaksi asuntoa Helsin-
gin Herttoniemessä kerrostalon eri rapuissa, ei hissiä. 

Hän tuli ruokakassin kanssa kotiin ja halusi käydä ensin 
toisessa asunnossaan. Hän jätti kassin rappuun, ettei tarvinnut 
kantaa sitä ylös ja alas. Kun hän palasi, ruokakassi oi varastet-
tu. Kun tekee muuttoa Helsingissä, ei saa missään tapauksessa 
jättää muuttotavaraa vartioimattomana kadulle: se varaste-
taan heti. Olen monesti miettinyt, mitä varkaan päässä liik-
kuu. Maistuuko varastettu muona paremmalta kuin ostettu? 
Osaan kuvitella, että joku varastaa. En osaa kuvitella, miten 
hän perustelee tekemisensä itselleen. Tai ehkä hän ei perustele, 
ajattele, tekee vain mitä tekee. Meitä on moneksi, sanotaan. 

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta erilaiset ihmiset ovat 
voimavara. Tarvitaan hoivaajia ja tappajia, niitä jotka mietti-
vät ja niitä jotka eivät mieti. Yhteiskunnan tarjoamat roolit 
ovat kovin moninaiset ja vaihtelevat. On olemassa hyviä roo-
leja, mutta myös loisen, hyväksikäyttäjän ja rikollisen roole-
ja, joihin kaikkiin riittää ihmisiä, toiset pahoja, toiset hyviä. 
Tämä on itsestään selvää, silti ihmisen helmasynteihin kuuluu 
pitää kaikkia meitä samanlaisina. 

Kuvittelemme, että varkaan omatunto soimaa, miksi? 
Omatunto herää vasta sitten, kun mieli muuttuu ja ihminen 
syntyy uudelleen, jos syntyy. En minäkään kuvittele, että kaik-
ki olisivat kiinnostuneita filosofiasta ja psykologiasta. Muistan 
nuorena lukeneeni sotakirjoja ja häpeän sitä. Siis nykyinen 
minäni häpeää entistä, vaikka samalla myöntää sen epäkyp-
syyden. Olen kirjoittanut pahoistakin aiheista, esimerkiksi 
Markiisi de Sadesta. En oikein tiedä pitäisikö olla ylpeä vai 
hävetä. Kirjani ”Markiisi de Saden filosofia” on hyvä kirja, 
olen siitä ylpeä. Mutta aihe on kamala, jota taas melkein hä-
peän. Jokainen taplaa tyylillään oman sisäisen todellisuutensa 
kanssa. Jollakin on vaikeuksia itsensä kanssa, jollakin ei.

On sinänsä outo ajatus, että minä ja mieli saattavat sai-
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rastua, ihminen seota itsensä kanssa, mennä niin solmuun, 
että tarvitaan terapiaa ja lääkkeitä. Ihmeellisen moni meistä 
suomalaisista nauttii lääkärin määräämää onnellisuushuumet-
ta. Alkoholi auttaa aina, arkena ja sunnuntaina, sen minäkin 
tiedän. Moni nuorempi nauttii kannabistuotteista, joku jopa 
vahvemmistakin mömmöistä. 

On todella outoa, ettei ihminen kestä sosiaalista elämää 
ja omaa päätään ilman kemiallisia apuja. Opin Australiassa 
ollessani alkuperäisväestöstä, aboista, sen verran, että alko-
holia he eivät alun perin tunteneet, vaikka huumeet kylläkin. 
He pureskelivat paikallista tupakan kaltaista kasvia ja osasivat 
tehdä erään pensaan oksista jauhamalla huumetta itselleen. 

Museo, jossa asiasta kerrotaan, ei tietenkään kehtaa an-
taa yksityiskohtia. Tärkeintä on, että abotkin, kivikauden 
ihmiset, arvostivat huumeita. Lapin shamaanit, ja varmasti 
muinaissuomalaiset yhtä hyvin, osasivat joidenkin sienten 
käytön huumeena. Mika Waltari kirjoittaa avoimesti sekoit-
taneensa sientä jaloviinaan, kuten muutkin alan ihmiset, ja 
nähneensä iki-ihania näkyjä immistä järvessä. Sanoo melkein 
hukkuneensa ryntäilleen niiden perässä järvessä. Taitaa olla 
katoavaa kansanperinnettä tuo sienimaailman tuntemus ja 
hyväksikäyttö. Ehkä, ehkä ei - minulla oli sienikirja, jossa sa-
nottiin sientä huumaavaksi, mutta kuvaa siitä ei saanut lain 
mukaan julkaista. Nyt ei mennä sienimetsään vaan trokarille. 
Ihminen pää ei kestä ihmisen elämää. Usko jumalaan saattaa 
myös auttaa, mutta kyllä moni uskovainenkin on aineiden 
varassa. 

Kansa nauttii, viranomainen valvoo. Miksi ei myönnetä, 
ettei pää kestä kuin harvoilla. Kovin moni kärsii aivan tur-
haan. Kannabis pitää laillistaa, olen sanonut ja saarnannut 
jo vuosikymmenet sitten. Tupakka on liian vaarallista, eikä 
edes huumaa. Lopetin sikarinpolton, kun alkoivat terveys-
vaikutukset pelottamaan. En addiktoitunut, joten loppu tuli 
nopeasti ja tuskattomasti. 
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Kenen media? 
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Lakkautetun Vihreän langan viimeinen päätoimittaja Riikka 
Suominen, entisen kokoomusjohtaja Ilka Suomisen tytär on 
kritisoinut voimakkaasti julkisuudessa lehtensä lakkauttamis-
päätöstä ja suomalaista mediavihamielisyyttä - ihan oikein, 
tilanne on järkyttävä ja lipsahtanut käsistä eikä pitäisi olla 
kenenkään etu. Esimerkiksi Suomisen mukaan Pekka Haa-
visto ja muu vihreä johto eivät suhtautuneet erityisen myö-
tämielisesti hänen lehteensä, joka ei aina ollut samaa mieltä 
puolueensa kanssa kaikista asioista. Ihan samaa kertoi potku-
jensa jälkeen 90-luvun alun kiihkeiden poliittisten vuosien 
aikaan lehden silloinen päätoimittaja ja nykyinen viestintä- ja 
liikenneministeri Timo Harakka (sd.). 
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Vihreät päätti lakkauttaa puoluelehtensä Vihreän langan 
vuoden 2019 lopulla. Perusteena oli, ettei journalismi kuulu 
puolueen ydintehtäviin. Tällainen näkemys edustaa suppeaa 
demokratiakäsitystä, kirjoittaa Vihreän Langan viimeinen 
päätoimittaja Riikka Suominen Kanava-lehden numerossa 
2/2020 otsikolla: ”Ei ole ydintehtävä, sanoi vihreiden johto 
ja lakkautti Vihreän langan - Miksi viestintä söi journalismin, 
pohtii ex-päätoimittaja -ESSEE: Käsitys siitä, että journalismi 
olisi puoluetoiminnan ulkopuolella, edustaa suppeaa demo-
kratiakäsitystä.”

Traumatisoitunut Suominen on tietysti hieman puolueel-
linen lehtensä viimeisenä päätoimittajana ja on varmasti jou-
tunut taistelemaan vähäisistä resursseista kynsin ja hampain. 
Kyse on samasta prosessista, mikä alkoi jo 2000-luvun alussa, 
kun viestintä alkoi syödä journalismia. Suominen kirjoittaa 
esseessään, miten viime vuoteen saakka suomalaisilla edus-
kuntapuolueilla oli puoluelehdet. Vasemmistolehdet ovat 
nuukahtaneet saman kaavan mukaan. Omat koirat söivät. 
heti kun muutos tuli mahdolliseksi, puolueet siirsivät aiem-
min lehdilleen varmaansa rahat suoraan tiedotukseen ja vaa-
limainontaan ilman merkittäviä soraääniä. Aikoinaan lehdille 
oli korvamerkitty merkittävä osa puoluetuesta. Täten halut-
tiin ylläpitää poliittisen journalismin monimuotoisuutta:

”Kiintiöistä luopumisen jälkeen puolueet ovat siirtäneet 
rahaa viestintään ja mainontaan. Vihreiden puoluehallituksen 
päätös siirtää rahat kokonaan pois journalismista oli jatkoa 
pidemmälle kehitykselle. Politiikka viestinnällistyy, mutta 
journalismia ja puolueiden läpinäkyvyyttä on yhä vähemmän. 
Vihreiden johto kommentoi Vihreä Lanka -lehden lakkaut-
tamista sillä, ettei journalismin kustantaminen ole puolueen 
ydintehtävä. Puoluelehden ei nähty edistävän puolueen stra-
tegiaa. Näkemys on, että puolueella on rooli yhteiskunnassa 
ja journalismilla omansa, mutta nämä ovat erilliset. Olen eri 
mieltä. Journalismista on tullut viime vuosina yhä poliitti-
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sempaa. Kehitys koskee kaikkea journalismia, myös neutraalia 
tiedonvälitystä. Syynä on oikeistopopulismin nousu. Oikeis-
topopulistit väittävät lehdistöä osaksi liberaalia valtaeliittiä. 
Niinpä totuus ja tieto on otettu poliittiseksi vastustajak-
si. Euroedustaja Laura Huhtasaari (ps) ei näe vääristellyssä 
eduskuntavideossa ongelmaa, koska sen kohde voi itse korjata 
virheet, jos sellaisia on. Donald Trump haukkuu lehdistöä 
kansan viholliseksi. Tässä ilmapiirissä totuuden etsimisestä ja 
kertomisesta on tullut poliittinen teko.”

Suomisen mukaan käsitys siitä, että journalismi olisi 
puoluetoiminnan ulkopuolella, edustaa suppeaa demokra-
tiakäsitystä. Termiä on nostanut esiin tutkijatohtori Johan-
na Vuorelma Tampereen yliopistosta. Tällaisessa käsityksessä 
kansalaisten rooli on äänestää vaaleissa. Puolueen tehtävä on 
hakea vaaleissa valtaa. Jos näkee puolueen tehtävän näin, ei 
siinä ole sijaa journalismille, hän kirjoittaa jatkaen, että jos 
sen sijaan pitää puolueen tehtävänä syöttää keskusteluun ide-
oita ja nostaa päätöksentekoon kansalaisille tärkeitä aiheita, 
on journalismilla siinä rooli. Journalismi edistää puolueiden 
läpi¬näkyvyyttä ja mahdollistaa kansalaisten valistuneet ää-
nestyspäätökset:

”Verorahoilla tehtävien puoluelehtien jutut ovat netissä 
kaikkien luettavissa. Aikana, jolloin keskustelu kiihtyy ja 
asiat politisoituvat, puoluelehdet pystyvät parhaimmillaan 
tuomaan kiistakysymykset poliittisten vaihtoehtojen piiriin. 
Tutkija Markus Ojalan mukaan politisoiva journalismi pyrkii 
purkamaan käsitystä yhteiskunnallisista ristiriidoista järjen ja 
taantumuksen tai hyvän ja pahan välisinä kamppailuina.”

Suominen kertoo, miten Vihreää Lankaa tehtiin puolue-
lehdistä pienimmillä resursseilla, ja he joutuivat priorisoimaan 
toimituksen ajankäyttöä rankasti. Päätoimittajana hän ajatteli 
puoluelehden tuovan eniten lisäarvoa tuomalla keskusteluun 
laajasti vihreää agendaa tukevia kysymyksiä. Lehden paino-
piste oli ilmastonmuutos. Lehti pystyi Suomisen mukaan ole-
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maan räväkkä, koska sen ei tarvinnut olla äänestettävä eikä 
neuvotella käytännön toimista muiden puolueiden kanssa:

”Tavoite oli nostaa keskusteluun radikaaleja avauk¬sia. 
Aihe oli kiitollinen, sillä päätoimittajakauteni aikana ilmasto 
nousi yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen ja viime edus-
kuntavaalien tärkeimmäksi kysymykseksi.”

Olen työskennellyt kahdessa viime vuosikymmenellä lak-
kautetussa pienessä puoluepoliittisesti sitoutuneissa sanoma-
lehdissä kulttuurijuttuja kirjoittavana toimittajana ja tunnen 
tämän tilanteen epätoivon, sillä mitään ei ollut tehtävissä 
pelastaakseen pienet lehdet puoluejohtajien yksisilmäisyyden 
tieltä. Näiden lakkautettujen lehtien päätoimittajat voisivat 
kertoa vielä riipaisevampia tarinoita lopetustaistelusta ja jour-
nalismin virtaviivaistumisesta sekä muuttumisesta tiedotta-
miseksi ja mainonnaksi vain lyhytnäköisesti seuraavia vaaleja 
silmällä pitäen.

Kaiken tämän jälkeen voi kysy: Kenen on media? Näin ky-
syy samanniminen kirja ”Kenen media?” (Vastapaino 2015), 
jonka ovat kirjoittaneet Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, 
Anette Alen-Savikko, Jockum Hilden, Johanna Jääsaari, Katja 
Lehtisaari & Hannu Nieminen. Kirja keskittyy valottamaan 
joukkoviestimiä koskevaa päätöksentekoa, tekijänoikeusky-
symyksiä ja verkkoviestintää sekä yksityisyydensuojaa ja on 
kiinnostava kirja kaikille niille, joita kiinnostaa keskustelut 
mm. Yleisradion rahoituksesta ja lehdistön tulevaisuudesta tai 
internetin hallinnasta ja jopa verkkovakoilusta.

Toimittajat ovat median työmuurahaisia, joilla on suuri 
valta kertoa tai olla kertomatta asioita, joita he joko pitävät 
tärkeinä tai sitten eivät. Hannu Nieminen kertoo ”Kenen 
media”-kirjan luvussa ”Miksi tutkia suomalaista viestintäpoli-
tiikkaa?” miten suomalainen viestintämaailma on muuttunut 
rajusti parin vuosikymmenen aikana tavalla, jota kukaan ei 
kyennyt etukäteen ennustamaan. Niemisen jutussa paljastuu, 
miten vahvaa Suomessa on aiemmin ollut viestinnän säätely. 
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2010-luvun haasteeksi hän näkee miten vastata digitalisoitu-
misen ja globalisoitumisen haasteisiin. 

Samasta asiasta puhuu toimittaja Johanna Vehkoo, joka on 
kirjoittanut osuvan kirjan journalismista ”Painokoneet seis 
-kertomuksia uuden journalismin ajasta” (Teos 2011), joka ei 
ole vanhentunut ”muutamaa perusseikkaa lukuun ottamatta” 
vaikka kirjoittamisesta on kulunut jo seitsemän pitkää vuot-
ta. Vehkoo pohtii kirjassaan laatujournalismin tulevaisuutta 
kysymyksillä, onko journalismi kriisissä ja entä millainen on 
uuden median suhde demokratiaan?

Jotain kirjoittajasta ja hänen kyllästymisestään oman am-
mattinsa ja työnsä alennustilaan kertoo jo se, että kirjan etu-
kannessa hän esittelee itsensä ”pitkään jatkuneesta sanoma-
lehtityöstä toipuvaksi kirjallisuus- ja kulttuuritoimittajaksi”, 
joten lähtöasetelma asian kriittiseen tarkasteluun on taattu 
tietyn julkisuusähkyn ja kyllästymispisteen saavuttaneessa 
kirjoittajassa, joka on vain hyvä asia, sillä kiitoksen muotoon 
puettuja maksettuja mainoksia ja yliampuvia oman median 
ylistyksiä vailla ongelmia mediamaailma on pullollaan, kuten 
edellisen hallituksen demarikulttuuriministeri, joka palkka-
si kallispalkkaiseksi selvitysmieheksi puoluetoverinsa, jonka 
mielestä ongelmista päästään perinteiseen demarityyliin sillä, 
että lehdistölle annetaan riihikuivaa rahaa valtion toimesta.

Kirjan kustantaja esittelee hänet vapaaksi toimittajaksi ja 
tietokirjailijaksi sekä journalismikollektiivi Long Playn perus-
tajajäseneksi, joka on myös yksi feministisen ajatushautomo 
Hatun johtajista. ”Painokoneet seis”-kirjan jälkeen Vehkoo 
on muun muassa tutkinut Yhdysvalloissa faktantarkistusta 
journalismissa. Heti ”Painokoneet seis”-kirjan alussa joku 
kysyy häneltä, mitä hän kirjoittaa. Vehkoo vastaa kyselijälle 
kirjoittavansa kirjaa journalismin tulevaisuudesta, johon kysy-
jä tokaisee kyllästyneen tuntuisesti: no siitä tulee varmasti tosi 
ohut kirja. Ei tullut. Kirja on kohtalaisen paksu ja keskittyy 
olennaiseen. 
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Vehkoon mielestä vika on ollut siinä, että journalismia on 
käsitelty pelkkänä tuotteena, vaikka laatujournalismin pitäisi 
hänen mielestään olla jotain muuta; jotain tärkeämpää, arvok-
kaampaa. Vehkoolle se on jotain, mitä ilman demokraattinen 
yhteiskunta ei voi toimia. Sen verran aika on syönyt Vehkoon 
kirjaa, että hänen huomionsa siitä, että sanomalehdillä menisi 
toistaiseksi hyvin ei enää pidä paikkansa. Levikit ovat vakaas-
sa, pysäyttämättömässä laskussa. 

”Suomessa on alettu jo supistaa toimittajien määrää ja 
toimitusten taloudellisia resursseja. Samalla unohdetaan, että 
tulevaisuuden journalismi on digitaalista. Juuri näin toimien 
journalismin kriisiä suorastaan houkutellaan myös Suomeen.”

Nyt seitsemän vuoden päästä kirjan kirjoittamisesta, se 
Vehkoon maalailema piru, on ilmestynyt pysyvästi journalis-
min seinälle. Vehkoon kirja on kuitenkin profeetallinen siinä 
mielessä, että hän keskittyy kirjassaan ”uuden journalismin 
mahdollisuuksiin”, johon aiemmin suuret mediatalot eivät 
olleet pahemmin tutustuneet.

”Uusi journalismi on verkostoitunutta, avointa ja keskus-
televaa. Se käyttää hyväkseen uutta teknologiaa, mutta palaa 
myös vanhan journalismin korkeimpiin periaatteisiin. Uusi 
journalismi on reilua ja eettistä, ja se vaatii itseltään samaa 
läpinäkyvyyttä kuin kohteiltaan.”

Kaikki hyvä journalismia on tutkivaa journalismia ja taas 
päinvastoin, kaikki huono on sitä kaikkea muuta, mikä kulkee 
journalismin nimellä, mutta on tosiasiallisesti joko kaverijour-
nalismia, tekstimainontaa tai propagandaa, journalismin alen-
nustiloja, joita journalismiksi naamioitunut bisnesmaailmaa 
päivittäin viihdekanaviltaan meille tarjoilee. 

Uusi journalismi on Suomessa harvinaista mutta maail-
malla tunnettua sen kuuluisimman edustajan, ”gonzojourna-
lismi”-sanan keksineen Hunter S. Thompsonin The Rolling 
Stone- aikakauslehteen kirjoittamista tajunnanvirta -artikke-
leistaan, jotka herättivät maailman tylsistä dokumentaarisista 
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jutuista nauttimaan proosajournalismista, tästä hyvänä esi-
merkkinä Truman Capoten ”Kylmäverisesti”-romaani, josta 
löytyy myös hyvin varustetuissa kaupunkikirjastoissa hieno 
elokuvaversio, on loistava esimerkki. Albert Camus kirjoittaa 
asiasta näin.

”Niin hän käsittää myös miten tärkeä on vastata tähän ky-
symykseen, koska se edellyttää ratkaisevaa tekoa. Sydämelle 
nämä asiat ovat itsestään selviä, mutta niitä on tutkittava sy-
vällisemmin, jotta myös järkemme näkisi ne selvästi.”

Yhteiskunnasta ja filosofiasta kirjoitettuja utopioita vaivaa 
usein se, että toteutuakseen ihmisten tulisi olla enkelten kal-
taisia hyviksiä. Ei ole mikään suuri salaisuus, että toimittajat 
menevät juuri siksi joskus lankaan valheen edessä, ja nuoret 
toimittajat kokemattomuuttaan hieman useammin, ja jos et 
käytä tämän ilmaistaksesi omaa sananvapauttasi, menetät 
sen (Median valta -raportin mukaan vuodelta 2007, kolme 
neljästä haastatellusta katsoi median vallan kasvaneen). Kari 
Karppinen käsittelee ”Kenen media?”-kirjassa luvussa Kiis-
tellyt käsitteet sananvapautta, lehdistön vapautta ja median 
vapautta sekä verkon vapautta, joita pidetään yleisesti demo-
kraattisen yhteiskunnan peruspilareina. 

”Vapauden käsite on poliittisen filosofian klassinen kysy-
mys. Viestintäpolitiikassa siihen liittyy erityisen suuri painoar-
vo. Sanavapaus mielletään usein eräänlaiseksi kattokäsitteeksi 
tai paradigmaksi, joka jäsentää koko viestintäpolitiikan kent-
tää. Sananvapauden ja viestintäpolitiikan suhde on kuiten-
kin jännitteinen siinä mielessä, että sananvapaus ei vain ohjaa 
viestintäpolitiikan sisältöä, vaan usein vapaus ja sääntely ym-
märretään toistensa vastakohdiksi. Historiallisesti sanavapaus 
ja lehdistönvapaus ovat tarkoittaneet nimenomaan vapautu-
mista julkisen vallan harjoittamasta sensuurista. Toisaalta vies-
tintäpolitiikan odotetaan edistävän sanavapautta turvaamalla 
kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tiedonsaantiin ja 
osallistumiseen. Myös sananvapauden voi nähdä sekä itsei-
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sarvona että välineenä, jolla ajetaan muita yhteiskunnallisia 
tavoitteita.”

Karppisen mukaan juuri siksi käytännössä keskustelu sa-
navapaudesta nivoutuu usein demokratian ja julkisen kes-
kustelun edistämiseen. Tätä jännitettä jäsennetään Karppisen 
mukaan usein puhumalla ”negatiivisesta ja positiivisesta va-
pauskäsityksestä”. Jaottelu on peräisin filosofi Isaiah Berlinil-
tä (negatiivisella vapaudella tarkoitetaan ulkoisten rajoitusten 
puuttumista eli vapautta jostakin, positiivisella taas vapautta 
johonkin, eli sitä, millaisia tosiasiallisia mahdollisuuksia ih-
misillä on vapauksiensa käyttämiseen, itsensä toteuttamiseen 
osallistumista ja sitoutumista). 

Sananvapauteen kuuluu oleellisesti myös median moni-
arvoisuuden ihanne, mikä sopii hyvin nykyajan viestintäpo-
litiikan ihanteeksi edelleenkin. Karppisen mukaan aiemmin 
tavoiteltiin totuutta ja objektiivisuutta, mutta nämä ihanteet 
on nykyisin kyseenalaistettu. Demokratia ja julkinen keskus-
telu edellyttävät erilaisten näkökulmien ja yhteiskunnallisten 
äänten pääsyä julkisuuteen. 

Se on jo vaikeampi kysymys: kumpi oli ensin, muna vai 
kana? Tämä on tärkeä kysymys sananvapaudesta ja valtame-
dioista sekä toimittajista maassa, jossa mitään muuta ei hävetä 
niin paljon kuin häpeämistä; kumpi on siis pahempi, medioi-
den takana lymyävät tiukkapipoiset omistajat vai niissä sanoja 
omiin tarpeisiinsa ammatikseen pyörittävät toimittajat? Kes-
kittynyt mediaomistus, jos on uskominen Noam Chomskyä. 
Vaihtoehdottomuus on tarkoituksellisesti ylläpidettyä ankeut-
ta ja tylsyyttä, jos on uskominen omia silmiään, kun seuraa 
valtamedioita. Toimittajat, jos on uskominen rikostoimittaja 
Harri Nykäsen ”Likainen Harry” (Docendo 2016)-kirjaa. 

”Mediaan on syntynyt nuoren polven toimittajien verkos-
to, jota yhdistää sosiaalisen median kloonaama arvomaailma. 
Se vaikuttaa myös aihevalintoihin ja uutisten käsittelytapoi-
hin. Ilmiö on sukua suomettumiselle, jolloin ne toimittajat ja 
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poliitikot, jotka käsittelivät Neuvostoliittoa tai neuvostosuh-
teita virallisesta linjasta poikkeavasti, karkotettiin paratiisista. 
He olivat riitasointu kollektiivisessa hymistelyssä.” 

On joskus vaikea ymmärtää keskustelua siitä, pitääkö me-
dian tuottaa vain laadukkaita sisältöjä ja journalismin tulisi 
esitellä vain kiistattomia tosiasioita. Karppisen mukaan ne 
sisälsivät ajatuksen, että jokin taho voi kaikkien muiden puo-
lesta määritellä laadun ja totuuden kriteerit.

”Sen sijaan on helppo todeta, että median tulisi käsitellä 
erilaisia näkökulmia mahdollisimman monipuolisesti.”

Kysymys on moniarvoisuuden ymmärtämisestä eri tavoin, 
vaikka siitä on tullutkin Albert Camusin sanoin sellainen 
kysymys, että jos hän teki itselleen kysymyksen, mistä hän 
voi päätellä, että jokin kysymys oli kiireellisempi kuin jokin 
toinen? Ja hän vastasi itselleen, että voi päätellä sen teoista, 
joihin hänen kysymyksensä johti. Camus väitti, että ihmiset 
tapattivat itsensä aatteiden tai kuvitelmien takia, jotka tekivät 
elämän heille mielekkääksi. Ihmisten elämässä oli näet paljon 
vaikeita tilanteita, joita ei helpolla ratkaista, vaikka ihminen 
itse määrittää pitkälti sen, miten muut hänet kokevat. Samoin 
oli medioiden moniarvoisuuden laita. Noam Chomsky me-
nee syvemmälle mediakriisin käytännön syihin, kysyessään 
kirjassaan ”Mediakontrolli” (Sammakko 2003) tärkeän kysy-
myksen lukijoiltaan.

”Haluammeko elää vapaassa yhteiskunnassa, vai erään-
laisessa itse aiheutetun totalitaarisen järjestelmän alistamina. 
Haluammeko elää yhteiskunnassa, jossa hämmentynyt lauma 
on syrjäytetty päätöksenteosta, jossa se on hämättynä, kau-
huissaan karjuu isänmaallisia iskulauseita, pelkää henkensä 
edestä ja palvoo pelonsekaisella kunnioituksella johtajaa, 
joka pelasti heidät ”tuholta”, samalla kun koulutetut massa 
tepsuttavat käskystä hanhenmarssia ja hokevat iskulauseita, 
joita heidän kuuluu toistaa, ja yhteiskuntamme mätänee ja 
rappeutuu. Päädymme palvelemaan väkivaltaista palkkaso-
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turivaltiota toivoen, että muut maksavat meille maailman 
murskaamisesta.”

Myötäsyntyisen epäluuloisuuden ajamana Chomsky poh-
tii median roolia nykypolitiikassa ja sitä, miten se pakottaa 
meidät myös kysymään, minkälaisessa maailmassa ja yhteis-
kunnassa haluamme elää; aivan erityisesti on syytä hänen mu-
kaansa lisäksi kysyä, millaiseksi ymmärrämme demokratian, 
mikäli haluamme elää demokraattisessa yhteiskunnassa? Tai 
oikeammin luettuna rivien välistä voivotella kohteliaasti lais-
koille sohvaperunoille, että hyviä pyrkimyksiä on paljon, mut-
ta rohkeus viedä ne loppuun asti puuttuu siltä ihmiskunnan 
hyvinvoivalta keskiluokkaiselta enemmistöltä, jonka saamat-
tomuus ja asioihin puuttumattomuus takaavat sen, etteivät 
asiat koskaan muutu paremmaksi ja ongelmat vain pahenevat. 
Camus kysyy itseltään, mikä on se arvaamaton tunne, joka 
riistää sielulta sen elämälle välttämättömän unen?

”Maailma, jonka pystymme selittämään kehnoillakin pe-
rusteilla, on tuttu maailma. Mutta maailmankaikkeudessa, 
jossa on riistetty haavekuvat, ihminen tuntee olevansa muu-
kalainen. Hänen maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, 
sillä häneltä on riistetty niin kadotetun isänmaan muistot 
kuin toivo luvatusta maasta. Absurdisuuden tunne merkitsee 
juuri tätä kuilua ihmisen ja hänen elämänsä, näyttelijän ja 
kulissien välillä.”

Tämän tunteen ja tyhjyyden kaipuun välisen yhdyssiteen 
erästä tärkeää levittäjää Chomsky kuvailee kirjansa ensimmäi-
sessä luvussa Yhdysvaltojen hallituksen ensimmäistä modernia 
propagandakampanjaa presidentti Woodrow Wilsonin hal-
lituskaudella 1916, kun rauhaan sitoutuneet amerikkalaiset 
onnistuttiin lietsomaan puolessa vuodessa Greelin ryhmäksi 
kutsutun propagandakoneiston ansiosta hysteeriseksi, sotaa 
lietsovaksi joukoksi. Komission työ oli suurmenestys ja se oli 
vasta alkusoittoa valtamedioiden ja liike-elämän hyvin alka-
neelle yhteistyölle kansan mielten muokkaamisessa haluttuun 



421

suuntaan tuloksellisesti ja nopeasti. Chomskyn mukaan sa-
moja tekniikoita käytettiin myöhemmin lietsomaan myös 
”Punaista uhkaa” vastaan.

”Käytetyt keinot olivat mittavia. Paljon käytettiin esimer-
kiksi tekaistuja julmuuksia, joihin ”hunnit” olivat syyllisty-
neet. Heidän väitettiin repineen belgialaisilta vauvoilta käsiä 
irti ja tehneen monenmoisia kauheuksia, joista voi vieläkin 
historiankirjoista lukea. Ne oli paljolti keksinyt brittien pro-
pagandaministeriö, jonka tehtävänä tuohon aikaan sen omien 
salaisten kaavailujen mukaan oli ”ohjailla maailman valtavä-
estön ajatuksia.”

Eniten propaganda kuitenkin halusi ohjailla yhteisönsä 
älykkäimpiä jäseniä Yhdysvalloissa, jotka sitten levittäisivät 
brittien kokoon keittämää propagandaa ja muuttaisivat rau-
hanomaisen maan mielialan sota-ajan hysteriaksi. Millaista 
valtaeliitin ja valtamedioiden harrastama propaganda on tä-
män päivän Suomessa? Siitä saa hyvän kuvan lukemalla Kari 
Karppisen ja Janne Martikaisen yhdessä toimittaman ”Julki-
suuspeli ja demokratia” (Vastapaino 2012) -kirjan julkisuuden 
ja valtamedian muuttuvasta roolista yhteiskunnassa. Kirjassa 
käsitellään mm. ”yleisen mielipiteen, sosiaalisen mielikuvituk-
sen ja sanavapauden suhdetta julkisuuteen ja demokratiaan” 
sekä Jurgen Habermasin ”Julkisuuden rakennemuutos” -kir-
jassa esitettyä keskeistä väitettä ”mielipiteestä” porvarillisen 
poliittisen julkisuuden erityispiirteenä. 

Kirjan tärkein huomio on se, että julkisuus on aina kuvitel-
tua, ja että julkisuuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin 
kiinnitämme huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden 
instituutioiksi. Kirjan kiinnostavin artikkeli on ”Pressiklubi” 
-tv-ohjelmasta tutun tutkija Anu Kantolan artikkeli otsikolla 
”Miten meistä tuli me? -julkinen elämä sosiaalisena mieli-
kuvituksena.” Kantola pohtii otsikon mukaisesti sitä miten 
modernit yhteiskunnat, jotka ovat liian suuria toimiakseen 
kasvokkain, ovat luoneet yhdessä sosiaalisen mielikuvituksen 
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(social imaginary). Kantolan mukaan tästä näkökulmasta 
katsottuna julkisuus ja julkinen elämä ovat täynnä mieli-
kuvia, symboleita, tarinoita ja teorioita, jotka kertovat keitä 
me olemme, mistä olemme tulleet, minne olemme matkalla, 
mikä meitä uhkaa sekä mikä meille on ja ei ole mahdollista. 
Kantolaa kiinnostaa erityisesti viime vuosikymmeninä tapah-
tunut mielikuvituksen muutos.

”Hegel piti lehden lukemista maallisena vastineena ru-
koukselle. Benedict Andersson (2007) lainaa tätä havaintoa 
ja väittää, että se kuvaa lehdistön merkitystä kansallisen kult-
tuurin luomisessa. Andersson avasi keskustelun sosiaalisesta 
mielikuvituksesta parikymmentä vuotta sitten kirjallaan Ima-
gined Communities (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt 
2007). Kirjassaan hän tutki 1800-luvun nationalismia ja eri-
tyisesti sitä, kuinka sanomalehdet tuottivat kansallisia mieli-
kuvayhteisöjä, jotka tuottivat kokonaan uuden kuvitteellisen 
yhteisöllisyyden: käsityksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta 
sekä kansalaisten samankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudes-
ta, jotka rakentuivat yhteisen menneisyyden, kielen ja kult-
tuurin varaan.”

Samasta ”mielten muokkaamisesta” on myös hyvä esi-
merkki tämän kirjan Synkin hetki -luvussa esitelty pohdiske-
li samannimisestä ja monia oscareita hyvistä syistä veikatulle 
brittipropagandan mestariteokselle, mikä kertoo Churchillin, 
joka oli Platonin tapaan ”paradoksaalisen moniselitteinen 
alusta alkaen” vaikeasta hetkestä lähteä sotaan, ja jonka lavas-
tettua ”kuningas antaa käskyn ja kansalaiset tukevat”-koh-
tausta arvostelijat ovat pitäneet yliampuvana, vaikka heidän 
olisi pitänyt tajuta, että mestarillinen taidonnäyte Chomskyn 
kuvailemasta brittipropagandasta elää yhä niin voimakkaana 
mielissämme kuin sen brittien propagandaministeriö, yhtenä 
sodan voittajista, on päähämme lähes 80-vuoden ajan iskosta-
nut kuvissaan II maailmansodasta ja natseista sekä Hitleristä.

Itse asiassa ”kohtaus psykologisoi myös joukkohysterian 
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syntymisen kollektiivisessa mielessämme”, kun pieni lapsikin 
sanoo kyyneleet silmissä ”ehdottoman ei” natseille kauhuku-
vana Lontoon ”sosiaalisen mielikuvituksen” kaduilla. Kantola 
lainaa aatehistorioitsija Charles Taylorilta hänen ajatuksensa 
siitä, että sosiaalinen mielikuvitus käsittää kaikki ne tavat, 
joilla ihmiset kuvittelevat sosiaalista elämäänsä.

”Yhteiskunnassa on olemassa sosiaalinen mielikuvitus, 
jossa ihmiset kuvittelevat ympäristöään ja antavat sille mer-
kityksiä. Nämä käsitykset liikkuvat mielikuvina, tarinoina ja 
legendoina. Taylor olettaa myös, että sosiaalinen mielikuvitus 
on jotakin, joka jaetaan yhteiskunnassa niin, että laajat ihmis-
joukot uskovat siihen. Siksi sosiaalinen mielikuvitus tuo yh-
teiskuntaan vakautta ja toimintakykyä: se tekee mahdolliseksi 
yhteiset toimintatavat ja oikeuttaa yhteiskunnan toiminnan.”

Kyseessä on siis hyvin voimakas propagandaväline, jota 
valtamediat pitävät hallussaan. Taylorin mukaan ihmiset 
valitsevat omien mieltymystensä mukaan moraalin, jota he 
noudattavat asiassa kuin asiassa. Identiteetti on hänelle ky-
symyksiä ”keitä me olemme ja mistä me olemme kotoisin”. 
Sellaisenaan identiteetti antaa Taylorille myös taustan, jota 
vastaan tarkasteltuina mieltymyksemme, toiveemme ja pyr-
kimyksemme ovat ymmärrettävissä. Siksi hän tarjoaa dialo-
gisuutta identiteetin yhdeksi tärkeimmistä perusperiaatteista.

”Meistä tulee toimivia ihmisiä, kykeneviä ymmärtämään 
itseämme ja siten määrittelemään identiteettiämme, kun 
opimme ihmisen rikkaat ilmaisukielet.” 

Kysymys valtamedioista on aina kysymys myös vallasta ja 
mielistä sekä identiteetin ja kielen propagandasta, joka on 
joko näkyvää tai näkymätöntä eli ”pehmeää despotiaa”. Ale-
xis de Tocquevillelle pehmeä despotia on sitä, ettei tyrannia 
ei enää perustu terroriin ja sortoon, vaan valtio on lempeä ja 
holhoava. Asiaa voi tarkastella myös läpi Nietzschen ja Fou-
caultin edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki eettiset ar-
vot valtavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen argumentoinnin 



424

poliittiseksi manipuloinniksi. Parhaiten kuitenkin sekä nar-
sistista aikaamme että kuun tavoin auringonvaloa välittäviä 
valtamedioita kuvaa ikuinen irvileuka, kirjailija ja toimittaja 
Jyrki Lehtola Ilta -Sanomissa 12.1.2018:

”Teknologinen kehitys on muuttanut suhteemme aikaan. 
Kun ennen joutui odottamaan eläkeikää saadakseen muistel-
missaan kertoa rakastuneensa itseensä uudelleen, nykyjään voi 
jo 40-vuotiaana muistella, millaisia herkkuja on itsestä elämän 
aikana löytänyt.”

Chomsky kuvaa kirjassaan propagandan syntymistä. 1918 
propaganda syntyi Neuvostoliitossa, jonka johtaja Lenin näki 
ihan oikein elokuvan propagandistin silmin ”vuosisatansa 
tärkeimpänä vaikuttamiskanavana”. 1920-luku synnytti nat-
sipropagandan, ja Gallipolin tappiot samaan tapaan britti-
propagandan samoihin aikoihin, kuin 60-luvulla tappiokier-
teeseen johtanut Vietnamin sota myöhemmin Irakin sodassa 
”Operaatio aavikkomyrskyssä” ensimmäistä kertaa toteutetun 
propagandistin toteutuneen märän päiväunen, jossa sodasta 
nähtiin valittuja paloja televisioruudulla lehdistöhuoneessa. 

Kantola kirjoittaa miten modernille ajalle on ollut tyy-
pillistä Taylorin ”suureksi irtautumiseksi” kutsuma prosessi, 
jossa vanhat horisontit ovat murtuvat ja luhistuvat teollistu-
misen, kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä. Kan-
tolan mukaan järjen varaan rakentuva moderni yhteiskunta 
on täynnä mielikuvituksia, jotka nojaavat vanhentuneeseen 
romantiikkaan.

”Näitä sosiaalisia mielikuvituksia hallitsevat yhteenkuu-
luvuuden tunteet, ajatukset yhteisestä kohtalosta, pitkä his-
torialliset jatkumot historian hämärästä nykypäivään ja ko-
kemukset aidosta ihmisen välisestä yhteydestä. Usein näillä 
mielikuvituksilla on oma musiikkinsa ja runoutensa, omat 
ikoninsa, suurmiehensä ja -naisensa, sankarit ja viholliset.”

Suurta irtautumista on myös se, miten 2010-luvun somen 
ja internetin sanavapaudesta hullaannuttama suuri yleisö 
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rimpuilee valtamedioiden itselleen omimaa, ja sitä musta-
sukkaisesti ja tuloksellisesti tähän päivään saakka valvomaa 
monopolia päättää siitä kuka saa sanoa ja mitä. Apostoli Paa-
valin puhe ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä kertoo kaiken 
oleellisen, kun hän sanoo, että on kirjoitettu Jumalan hävit-
tävän viisaitten viisauden ja tekevän tyhjäksi ymmärtäväisten 
ymmärryksen. Sillä hän viittaa turhaan ja väärään tietoon, 
joka hallitsee maailmaa. 

Hulluuden logiikka, jota valtamediat toteuttavat uskolli-
sesti, paljastuu Paavalin sanoista, kun hän kysyy, missä ovat 
viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Rans-
kalaisfilosofi Alain Badiou väittää, että kristillinen keskustelu 
jäsentyy Paavalille sellaisen uuden kielen keksimisen ympäril-
le, missä hulluus, skandaali ja heikkous täydentävät tietoon 
keskittyvää järkeä, valtaa ja järjestystä ja missä ei -oleminen 
on ainoa oikea tapa myöntää arvo olemiselle. 
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Unohdettu 
runoilija

Teksti: 
Kirjailija Harald Olausen

Muutama vuosi sitten yli kahdeksankymppisenä kuollut Mat-
ti Paavilainen ehti elämänsä aikana julkaista kaksikymmen-
täkolme runokirjaa, perustaa lääninkirjailija -instituution ja 
toimia sekä lehdissä kirjallisuuskriitikkona että kirjallisuuden 
opettajana vuosikymmenet mm. kriittisessä korkeakoulussa 
Helsingissä ja omalla yksityisvastaanotollaan Kotkassa. 
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Paavilaisen runot olivat usein elämänmakuisia proosakom-
mentteja maailman menoihin, aforismeja tai pitkiä litanioita 
humoristisessa mielessä väärinluetuiksi tarkoitettuja älyllisille 
vääräleuoille. Teemat pyörivät ajankulumisen ja kaiken sen 
ympärillä ja välillä, mitä nyt sodat pikkulapsena ja myöhem-
min sodan uhkan aikuisena kokenut pula-ajanmies voi kieli 
lipoen kaiken nykyrunsauden keskellä ajatella, kokea ja ku-
vitella kokevansa. 

Hänen oppilaitaan on ollut mm. sekä kirjailija Raija Siek-
kinen että minä niinä aikoina vuonna 1981, kun molemmat 
työskentelimme Kymenlaakson maakuntamuseossa, minä 
oppaana ja Siekkinen tutkijana. Siekkinen ei pitänyt Paavi-
laisesta eikä hänen tungettelevasta olemuksestaan ja kaiken 
nähneestä mahtailustaan, eikä Paavilainen sen enempää Siek-
kisen ranskalaisesta punaviininmakuisesta vallankumouksel-
lisuudesta kuin yliampuvasta kiihkeydestäkään. 

”Pääni alituinen vaiva yhä kummastelen ammoisia runoili-
joita, jotka aina tiesivät kaiken riimejään juoksuttivat kuin ei 
mitään usein henkihieveriin milloin ylikin juoksuttivat ja he-
rättivät kunnioitusta tässä istun enkä paljon ymmärrä vaikka 
yritän yömyöhä menee menojaan ja tulee nuoruudelle kalliik-
si mutta mitä mahdat: minun ystäväni halveksivat kuolemaa 
ei ole helppoa olla runoilija.”

- Matti Paavilainen ”Sukukartta” (Kirjayhtymä 1964).
Edellä olevasta ensimmäisestä hänen julkaisemastaan ru-

nosta kokoelmassa ”Sukukartta” tulee kujeilevaa proosarunoa 
surutta viljelleen Paavilaisen erityinen runoilijanlaatu esille. 
Hän on oman tiensä kulkija aikana, jolloin runous räjähtää 
vapaaksi viiskytlukulaisten hellimistä laskettelurajoista maa-
ilmoja syleileväksi ja sitä vastaan yhä voimakkaammin ajan 
hengen mukaan uhittelevaksi - riippuen mille laidalle sattui 
itse kallistumaan - julistuksenomaiseksi tai paukahtavaksi yh-
distelmäksi aitoa kokemusta ja oletettuja olettamuksia, Paa-
vilaisen omaksuessa älyllisesteettisen dissidentin roolin kuin 
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luonnostaan valtavirtaan syntyneenä lohena, joka ei aikaile 
eikä arkaile kun luonnolta tulee käsky toimia kaikki järjelli-
siä todistuksia vastaan sydämen kutsun kuulleena, olkoot se 
mitä kulloinkin muotiin pukeutuneen on ja haluaa esittää 
olevansa, vastaan puhumalla muka tavallisia tavanomaisuuk-
sia - kaikkea muuta; enemmän ovelaa harhauttamismielessä 
tehty ylipuhumista ihmetellen puheenomaisin keinoin maa-
ilman synkkyyden syvää ja ikiaikaista typeryyttä ja epä-älyl-
listä monimutkaisuutta sekä sitä pömpöösiä manttelia, mitä 
ummehtunut maailma oli aina halukas sovittamaan raikkaan 
maailman ja uuden osaamisen päälle, kun vain siihen sille 
tarjoutuisi mahdollisuus. 

Muitta ovatko runot liian toteavia ja ympäripyöreitä? 
Peilaako hän liikaa niihin omaa miellyttämisenhaluaan vai 
pelkoaan sanoa suorat sanat? Pitäisikö hänen käydä nuorek-
si vihaiseksi mieheksi? Mutta sitten hän muistaa sen roolin 
varatun jo kaikkien yläpuolelle itsensä nostaneelle Saarikos-
kelle, joka snobbailee ärsyttävästi lainahöyhenissä viimeisenä 
klassistina vielä ärsyttävämmin kaiken tietävän ja kaiken oi-
kein etiketin mukaan tekevän Matti Klingen avulla. Klinge 
saa palkkioksi jäykästä mekaanisesta ylhäisyydestään itselleen 
sopivan sormenheristelijän roolin historian professorina mut-
ta ei onnistu pysäyttämään ajan nopeaa henkeä muuta, kuin 
omiin mauttomiin marmatuksiinsa milloin minkäkin etiketin 
unohtamisen järkyttävistä seurauksista kansakunnan kulttuu-
risen perikadon äärellä. 

Paavilainen pohtii ja kokeilee. Hän kantaa sieluaan kuin 
kyhmyä, sykkyrää, sydäntään kuin puraistua päärynää ym-
märtäen erehtymisen olevan erilaisuutta, ja että juuri siksi hä-
nen moraalinen velvollisuutensa on julistaa erilaisuutta, joka 
aina erehtyy eikä anna maailman koskaan levätä. On kuusi-
kymmentäluvun alku ja kohta jo puoliväli, jota hallitsevat 
vielä 50-lukulaiset tunnustetut modernistit mm. Eeva-Liisa 
Mannerin uusi tapa puhutella älyllisen sivaltavasti kuin Bach-
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in fuuga. 
Paavilainen ei anna periksi. Tämä on hänen maailmansa 

huolimatta, ettei hän heti alussa löydä siitä paikkaa itselleen. 
Jokin runoissa viehättää häntä ja vie syvemmälle. Hän alkaa 
kehittää omaa tyyliään ”lukea värin ihmisten huulilta” hei-
dän todellisia aikomuksiaan ja tarpeitaan. Ne hän piilottaa 
runoihinsa kysymyksinä ja toteamuksina. Jo ensimmäisessä 
runokokoelmassaan hän on kokonaan oma lukunsa mitä tulee 
tähän siihen aikaan vielä runomaailmassa kummallisena pi-
dettyyn ”toisäänisyyteen” - eräänlaiseen irvileukamaisuuteen. 
Hän on laiskanpulskeana asioiden vieressä kommentoijana 
löytänyt mukavan tavan olla eri mieltä ilman, että se häiritsee 
häntä tai muita.

”Pää täynnä ikuisia ajatuksia kenties käännät kolmiulot-
teista aikaa taaksepäin ja mittaat itseäsi kreikkalaisilla, jotka 
kuolivat muinoin elääksesi sinussa aina. Sinun säkeissäsi on 
kaikenlaisia vuosia, vuodenaikoja, valaistuksia, tunnelmia. 
Enempää ei enää tarvita. Se joka tänä päivänä tietää, minkä 
kreikkalaiset kerran, on yhä viisaan miehen kirjoissa; viisaan 
miehen vaatteissa hän nyt väittelee tohtoriksi arkipuku pääl-
lään. Ja Homeros tulee, ajaa raitiovaunuissa eduskuntatalolle. 
Siellä on patsaita paljon. Hän kävelee hiukan eteenpäin: siellä 
on museo. Hän esittää ajatuksensa museaalisesta ihmisestä, 
hän itse olisi mielellään ensimmäinen. Hänet on tavallaan 
koulutettu siihen. Hän on lukenut Lajien synnyn. Nyt häntä 
huolestuttaa etupäässä lajien kuolema. Ne menevät kaikki ja 
harvasta jää edes jälki. Voitaisiin rakentaa kokonainen mu-
seaalinen kaupunki, tulisi turisteja. Kuolemanrangaistukset 
poistettaisiin kaikissa maissa ja olosuhteissa. Lajien elämä 
jatkuisi, niiden merkitys lisääntyisi ja mikä tärkeintä uudis-
tukset kävisivät mahdottomiksi. Aina voitaisiin vuokrata luo-
lamies portieeriksi johonkin ravintolaan, Venetsian kauppias 
puolustaisi näkemystään työväentalon korokekeskustelussa, 
Platon esiintyisi kirjaston filosofisessa kerhossa. Ihmisen pe-
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rusoikeuksiin tulisi lisätä vapaus elää, millä vuosisadalla vain 
ja missä roolissa tahansa.”

-Matti Paavilainen runokokoelmassa ”Kaupunki enemmän 
kuin kohtalo”(Kirjayhtymä 1972).

Paavilainen katselee kadulle, jota pitkin kansa kulkee ja 
hänestä tuntuu, että kaikki olisivat matkalla kuuntelemaan 
Beethovenia tai Matteus Passiota. Hänestä tuntuu, että hänen 
pitäisi puhua itselleen sielu. Siksi hän lukee vanhan maail-
man viisaita tekstejä mieltyen niihin vaikka jatkaakin epäi-
lyä, onhan hän päässyt epäilyn jäljille lukemalla juuri suurien 
epäilijöiden nimiä, joita hän ei nimellä mainitse kuten muut, 
sen ajan namedroppailua ja etenkin yliopiston estetiikan ja 
kirjallisuudenopiskelijoiden harrastamaa, asia joka kauhistut-
taa Paavilaista, sillä hänelle ne ovat olleet alkuaikojen askelmia 
eikä mitään pysyviä asetelmia, joiden ääreen olisi pitänyt jäädä 
ihailemaan niiden älykkääksi tekevää vaikutusta toistamalla 
kaikki vanha litania jäykällä tavalla tähän päivään liitettynä, 
yhtä keinotekoisesti kuin on näiden usein tunnettujen kult-
tuurisukujen lasten tapana heidän matkallaan isiensä nimien 
suojissa isiensä kavereiden ja kiitollisten oppilaiden avittamina 
itse sivistyksen korkeimpien oppituolien haltijoiksi. 

Paavilainen on kaikkea tätä vastaan, jota nämä itserak-
kaudessaan ja vääristyneessä nepotismissaan vallanhimoiset 
sivistysloiset ovat. Paavilainen sulattaa älyn itseensä imien 
sisäänsä kaiken sen tarpeellisen mikä ”vastaanhangoittelijan” 
tuleekin, ja antaa heidän puhua tekstiensä välityksellä hänen 
suullaan voivotellen ja kujeillen vuoroin kyynisesti, vuoroin 
ilkikurisesti maailman tyhmyyden ällistellessä sitä mikä on 
täysin vierasta sivistymättömälle nykylukijalle. Hän halusi sen 
sijaan sopia lukijansa kanssa, että koko maailma on vertausta 
meille itsellemme, että ymmärtäisimme ajan kulkevan yhtä 
nopeasti kuin auto.

Minä nautin aikoinaan sivistyneen, omahyväisen ja silti 
kiltin ja mukavan Matti Paavilaisen elitistisestä snobbailus-
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ta itäisessä umpimielisessä ja kaunaisessa pikkukaupungissa, 
missä kaikki oli kylliksi saakka tasapaksua ja tylsäntappavaa 
julistusta tai surkeuteen käärittyä voimattomuuden mani-
festia sekä vasemmistolaista kurjuuden ylistystä. Paavilainen 
piristi muuten niin yksioikoisen ja samaa virttä veisanneen 
”kumisaapas ja tehtaanpillit ujeltaa kello neljän” rasittavassa 
rytmissä kulkenutta harmaanpunaista kaupunkia tempauksil-
laan ja olemuksellaan. Hän osasi pitää juhlia. Kun hänen 13. 
runokokoelmansa ”Unohduksen huvilat” vuonna 1981 ilmes-
tyi, hän järjesti pienelle kotkalaiselle kulttuuriväelle muisto-
rikkaat bileet valtavassa lukaalissaan kylpyamme täynnä jäitä 
ja olutpulloja. 

Paavilainen muutti satama- ja työläiskaupunki Kotkaan 
70-luvun puolivälissä eikä vastaanotto ollut alussa erityisen 
lämmin ylipolitisoituneen aikakauden kuumimpina hetkinä 
Suomen yhdessä jyrkän punaisimmista kaupungeista, jossa 
koroillaan elävää lihavaa kauppiaanpoikaa, joka pukeutui mit-
tatilauspukuihin ja ajeli valkoisella loistoautolla ja piti kort-
teeria kaupungintaloa vastapäätä sijainneessa Kotkan yhdessä 
kalleimmassa kerrostalossa, 1800-luvun lopun kertaustyylejä 
edustaneessa ns. Stellan talossa , pidettiin liberaalien mieli-
piteittensä, taustansa ja ulkonäkönsä takia pahana porvarina 
- varsinkin Kotkassa taitelijapiireissä vallassa olleiden kulttuu-
rivihkolaisten eli taistolaisten keskuudessa, vaikka Paavilainen 
lukeutui enemmänkin epäpoliittisiin ja aina kriittisiin valis-
tuksen perillisiin. 

Paavilaista kutsuttiin Kotkan kulttuuripiireissä osuvasti 
renessanssiruhtinaaksi (ja minua ”nuoremmaksi renessanssi-
ruhtinaaksi”). 80-luvun lopulla Paavilainen alkoi sairastella 
ja vetäytyä yhä enemmin omiin aloihinsa yhdessä lääkäri-
vaimonsa kanssa vältellen turhaa julkisuutta. Yhdeksänkym-
mentäluvulla aiemmin niin tuotteliaalta, 80-luvulla melkein 
joka vuosi uusi runokokoelma - ilmestyi enää vain yksi runo-
kokoelma, joka jäi myös hänen viimeisekseen ”Juhlakausi” 
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(Gummerus 1991). Paavilainen ”oli hiljaa” julkaisematta enää 
yhtään runoa 16-vuotta aina vuonna 2017 tapahtuneeseen 
kuolemaansa saakka. 

Se oli sääli, sillä Paavilaisen runot paranivat iän karttuessa 
kuten vanha viini. Niissä oli tunnelmaa, sanomaa ja tämän 
kaiken hän esitti aina yhtä leikillisessä toteavassa tavassaan 
kuin ensimmäisessä vuonna 1964 ilmestyneessä kokoelmas-
saan ”Sukukartta”.

”Kun sataa, muistaa äkkiä, että talo pitäisi maalta, var-
muuden vuoksi paikata katto, ettei vesi tule sisälle, kun sataa. 
Insinööri meni sairaalaan ja sanoi, että hänellä on nyt vuosi-
huolto, rasvaus ja öljynvaihto. Moni meistä pitää parempaa 
huolta autostaan kuin itsestään, yhtä huonoa huolta itsestään 
kuin talostaan, unohtaa paisteen aikana sateensuojan, jota tar-
vittaisiin kun sataa. Pisarat tanssivat vaahteran lehdillä ja pi-
tävät pientä lässähtelevää ääntä kuin huono sydän tai lyöntejä 
unohteleva kello. Kello, joka ei pidä vettä, kun sataa. Eteisen 
matolla on märkä jalanjälki, kurainen reunus koron kuvion 
ympärillä. Minä palelen, vaikka tämän pitäisi vielä olla ru-
noilijan loppukesää. Jälkikesää ei ehkä tulekaan, siirrytään jo 
sisäiseen talveen, kun kerran sataa. Mielteiden joukossa mer-
kittävin on pakkomielle. Se muotoaa kaiken mieleisekseen, 
moninkertaistaa tapahtuman ja kaikki sen seurannaiset, kun 
sataa. Olen kurkkuani myöten rakkauden kaivossa ja vesi nou-
see sateella. Tulisi tuuli. Painautuisin sitä vasten kuin nojaten 
pehmeään naiseen, pehmeään ja itsepäiseen, juuri myrskyisä-
nä ennustettavaan. Sateen sattuessa sisällä äidin luokse kiire 
isällä. Vihreistä puista keltaiset lehdet putoilevat. Lämmin tih-
kusade, lapsivesi sanoisin, kun iho muistaa. Muisti on meri 
jo sormenpään neliökilometrissä. Et ui sen ylitse koskaan ei 
tule vastarantaa. Pisarat vain sävähdyttävät hermosäikeitä, kun 
sataa, kun iho muistaa ja pisarat muotoilevat merta.”

-Matti Paavilaisen viimeinen runo hänen viimeisessä runo-
kokoelmassaan ”Juhlakausi” (Gummerus 1991).
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Elämän 
sattumanvaraisesta 

oikullisuudesta
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Kaikki hyvät elokuvat ovat kuin sieluun soljuvaa kohtalokasta 
runoutta Andrei Tarkovskin, jonka isä oli runoilija, hienojen 
Peili sekä Andrei Rublejev -elokuvien ohjaajan, tai Pier-Paolo 
Pasolinin eroottisen freskotrilogian kolmannen osan ”Tuhat 
ja yksi yötä” ohjaajan vaikuttavien elokuvien tavoin. Trum-
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pin halveksima ja siksi ”pakko nähdä tämä mainio elokuva” 
palkittu Parasiitit on syvästi inhimillinen, vangitsevan järkyt-
tävä, kaunis ja hämmentävä elokuva siitä sattumanvaraisesta 
oikullisuudesta sekä mielikuvituksellisesta rohkeudesta, jot-
ka meitä ohjaavat tai ovat ohjaamatta elämäksi kutsutussa 
non-stop-horror-vacuumissa, vähän samalla tavalla kuin Ja-
mes Joycen Odysseuksessa on myös kysymys koko ajan sattu-
manvaraisesta oikullisuudesta ennen olevan ja jälkeen tulevan 
välillä, koska mikään ei oikeasti muutu kuin jatkuvasti hajoa-
va mielemme ja pirstaloituva todellisuutemme ympärillämme, 
juuri kuten Parasiitit -elokuvasta huomaamme. Siitä huoli-
matta Parasiitti on myötäelävän koskettava kertomus yhden 
kurjistuneen perheen kohtalosta ja epäonnesta aasialaisen elo-
kuvaestetiikan - lähinnä Wong Kair Wanin ja Aki Kurosawan 
- kunnioittavien perinteiden mukaisesti.

Heti aluksi pitää muistuttaa, ettei Parasiitti kuvaa vain on-
nekkaan sattuman takia hyviin tienesteihin pääsevän erään 
sattumanvaraisen kurjalistoperheen satumaista onnenpotkua 
upporikkaasta ja hieman tolaltaan olevasta ylemmän keski-
luokan perheen verenimijöinä, vaan näyttää kuinka yleistä 
valehtelu arkipäivässä on. Elokuvassa kaikki on valetta ja osa 
suurta huijausta. Siksi katsoja ei aina oikein tiedä kuka on 
Parasiitti ja kenestä imetään veret pihalle, vaan alkaa miettiä 
onko valehtelun määrässä elokuvan ihmisten välisiä eroja, ja 
jos on niin millaisia ja miksi sekä miksi nämä ihmiset oike-
astaan valehtelevat. Koska Parasiitti, jota voisi kutsua joko 
aasialaisen neorealistisen tai runollisen romantiikan uudenlai-
seksi risteymäksi, ei turhia selitä tai paksulla alleviivaa mitään 
sen erityisemmin kuin löyhkäävän jätemaailmansa kurjuuden 
vastakohtaisuutta hyvinvoiva pienen eliitin yltäkylläiseen vä-
linpitämättömyyteen, on se ehdottomasti yksi aikakautem-
me valovoimaisimmista elokuvista herättämään meidät koko 
maailma Greta Thunbergin tavoin tajuamaan, ettei kaikki 
ole enää sittenkään EHKÄ! korjattavissa, vaan edessä voi olla 
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väistämättä rajumpikin, sota/sodat, välirikko itsensä muiden 
yläpuolelle korottaneiden harvojen rikkaiden, ja heitä siellä 
selässään kannattelevien riistettyjen ja huonosti kohdeltujen 
massojen välillä. 

Parasiitit -elokuvasta paistaa läpi lämpimänä tuulahduk-
sena kaikessa ahdistavuudestaan huolimatta joskus hieman 
häivähdys pessimististä romanttisuutta - tosin hyvin vähin 
äänin. Tätä elokuvaa eivät katso trumpilaiset öykkärit, jot-
ka tympeässä tyhmyydessään syyttävät vastustajiaan, milloin 
mistäkin vitsauksesta. Parasiittia katsovat kaikki sellaiset, 
joiden sisällä uinuu voimakkaina ahdistuksia ja kaipauksia 
ulospääsystä sitä maanpäällistä painajaismaista maailmaa 
kohtaan, mihin törmäämme heti kun avaamme television 
tai sosiaaliset mediat ja kuulemme Trumpin, Erdoganin ja 
Putinin sekä Orbanin uhoavan valheillaan muun ihmiskun-
nan tuhoksi. Parasiittia voi hyvin verrata italialaisen sodanjäl-
keisen neorealismin tärkeimmän ohjaajan, Vittorio de Sican 
vaikuttavampaan ohjaustyöhön, Polkupyörävarkaan jälkeen, 
vuodelta 1952 ”Umberto D - Elämän vanki”, missä eläkkeelle 
jäänyt pikkuvirkamies ja hänen koiransa havahtuvat siihen to-
siasiaan, ettei heillä ole mitään selviytymismahdollisuutta eikä 
kukaan välitä siitä, miten he yrittävät elää sen jälkeen, kun 
mies jää kitumaan pienelle eläkkeelle roistojen kynittäväk-
si. Saman kohtalon jakavat Parasiitit -elokuvan korealaisessa 
slummissa lähes maakuopan tasoisessa jäteläävässä asuva ko-
van onnen perhe vailla työtä ja toimeentuloa. Elokuva ei etene 
kuitenkaan suoraan maaliinsa kuvamaan kaiken kamalauuden 
vääjäämättömyyttä, vaan antaa kertomuksen kunnolla kierrel-
lä ja silmukan kiristyä tiukaksi, sillä Parasiitit -elokuva osaa 
yhdistää kiinnostavalla tavalla toisiinsa ”genreristeytyksenä” 
psykologista thrilleriä ja draamaa. 

Parasiitti -elokuva on merkittävä myös siksi, että sokeristen 
satujen aika on ohi. Samalla ymmärrämme jonkin menneen 
vikaan jo antiikista lähtien sen ensimmäisten tragedioiden, 
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kuten Sofokleen kuningas Oidipuksen ajatuksesta ihmisten 
korkeimmasta päämäärästä valjastaa kaikki voimavaransa tois-
tensa palvelemiseen. Sellainen toki näyttää hyvältä paperilla 
jonkun heikkopäisen idealistin kirjaamana, mutta rehellisyy-
den nimissä kantapään kautta opittuna todellisuuden kari-
koissa halvalta ja huonosti toimivalta ”kauniilta ajatukselta”, 
sillä tällaiset kauniit sanat olivat usein vain kuollutta kiitolli-
suutta - kiitollisuus kuolee usein jo ennen kuin se ehtii syntyä. 
Hyvä ihminen on näet niin harvinainen, että erään tuntemat-
toman irvileuan mielestä sitä oli vain kaksi lajia: kuollut ih-
minen ja lapsi. Ihminen on ihminen eikä muiden yläpuolelle 
kohotettava jumala, ja siksi yhtä raadollinen kuin vain on 
mahdollisuus ja tarkoitus palvella häntä itseään naarasleijonan 
tavoin, säilyäkseen pesueensa kanssa hengissä vaikeuksissa tuli 
eteen mitä tuli. Parasiitin samanlainen oivallus kantaa pitkälle 
pakkona yrittää kestää sen hetken, kun saamme tai katsojan 
näkökulmasta riippuen, joudumme olemaan täällä, kuten 
elokuvan loppupuolella poika morsettaa piilopaikassaan ly-
myävälle isälleen, sillä muuta he eivät voi tehdä - kuten eivät 
muutkaan. Turha siinä on yrittää selittää ja etsiä selityksiä tai 
laatia suunnitelmia. Elämä ei mene ykkös- eikä kakkosluokas-
sakaan niin kuin on suunniteltu. 

Mikä Parasiitit -elokuvassa on sitten hienointa? Ehkä se 
kun elokuvan hienovarainen elämänsuru laskeutuu katsojan 
sisimpiin sopukoihin porautuen sieltä kaihomielisenä elämän-
nälkänä ikuisiksi ajoiksi mielen syövereihin samalla tavalla - ei 
syyttäen vaan ymmärtäen ja samaistuen, ihan kuten Freud 
sanoi ihmisen psyyken olevan aina etsivä, tunnisteleva ja tut-
kivan avoimen uteliaasti suunnattuna toisen ihmisen sielun-
maailmaa, miksi hän tekee ja tuntee juuri niin ja mitä hän 
sillä tavoittelee - kuin Luis Bunuelin Los Olvidadoksen sää-
likää heitä -elokuvan kadotetut sielut, ilkeä sokea kerjäläinen 
Carmelo ja hänen orjuuttamansa hylätty poika Ojitos ovat 
kaikessa kamaluudessaan elämänsä reaaliteettien edessä kui-
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tenkin loppupeleissä omassa kauhuntuskissaan yhtä viattomia 
kuin puhtoiset karitsat. Elämä menee, miten menee, ottaa ja 
antaa sattumanvaraisesti, jos antaa, usein ei muuta kuin luun 
vetäjän käteen tai huonot kortit. Tämän muistuttaminen on 
hyvä kaiken sen viihteellisen roskan ja hömpän keskellä, mitä 
meille on romantiikan väärinymmärryksen roskina ruusujen 
nimellä yli vuosisadan pakkona valtamedioissa valtakulttuu-
rin toimesta tarjottu. Mutta jotain oleellisen hyvää radikaalia 
heräämistä Hollywoodissa on tapahtunut sen jälkeen kun 
Amerikan älyllinen vasemmisto pelästyi Trumpin valintaa 
presidentiksi. Tuntuu kuin 60-luvun ihmisoikeustaistelu köy-
hien, mustien, vähemmistöjen ja työväenluokan oikeuksista 
vastaan konservatiiviset rikkaat ja vanhakantainen uskonnol-
linen eliitti, olisi kaivanut uudet taistelupoterot trumpismia ja 
äärikonservatiivista kristillistä ahdasmielisyyttä vastaan.

Radikalisoitumisesta kertoo se, että Parasiitti -elokuva pal-
kitaan monella Oscarilla, vaikka sen allegoria on - orjiahan 
Parasiitin keskushenkilöt, kellarissa jätteiden hajussa elävä 
perhe on vailla muuta mahdollisuutta kuin tyytyä heikkoon 
asemaansa tai sattuman oikusta hypätä vauhdissa jonkun hy-
vinvoivan niskaan imemään tästä verta kuten elokuvassa - suo-
raan kuin Kirk Douglasin tähdittämästä Spartacuksesta, joka 
60-lukulaiseen henkeen yllyttää muita orjia historian ensim-
mäisessä tunnetussa laajassa ja sen ajan yhteiskuntia ravistel-
leesta orjakapinasta. Spartacus on pitkästyttävä spektaakkeli, 
kun taas sen 2020-lukulainen aasialaispäivitys Parasiitti on 
ihan toista maata yrittäessään kuvata, millaiset ovat ylivoi-
maista vihollista vastaan pyristelevien mahdottomat elämän-
olosuhteet, joissa kenenkään ei pitäisi suostua elämään keskel-
lä löyhkäävää köyhyyden hajua, jota ei saa itsestään irti edes 
pesemällä, mikä on se viimeinen niitti, joka räjäyttää perheen 
isän pään ja muuttaa hänen fatalistisen nöyryytensä räjähtä-
väksi kostoksi isäntäperheen röyhkeää ylimielisyyttä vastaan.

Miksi Parasiitti puhuttelee erityisesti länsimaista katsojaa? 
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Ensinnäkin elokuva asettuu myötäelävästi ilman omaa syy-
tään kärsivien puolelle ja mikä parasta; antaa tarinan kertoa 
koruttomasti ilman vetistelyjä siitä mitä tapahtuu syyllisty-
mättä ylilyöviin alleviivauksiin tai turhaan psykologisointiin 
(mikä elokuvissa on usein sama asia). Toiseksi, vaikka per-
he elää kuin Maksim Gorkin Pohjalla -näytelmän kurjista 
kurjimmissa oloissa, elokuvasta puuttuu vanhakantaiseen 
marxilaiseen estetiikkaan (sosialistiseen realismiin) kuuluva 
köyhyyden ja kurjuuden ylevöittäminen lähes pyhimysmäi-
seksi sädekehäksi kuvattavien hahmojen ylle, ollen inhimilli-
sempi, uskottavampi ja ymmärrettävämpi ilman niitä antaen 
tilaa omille tulkinnoille ja tavoille kokea ahdistava tilanne. 
Kolmanneksi elokuvan voi nähdä jonkinlaiseksi teeman jat-
kokehittelyksi - mutta vain tutkielmana pakonomaiseen sel-
viytymiseen kuuluvana - mestariohjaaja Eric von Stroheimin 
vuonna 1924 ohjaamalle Ahneus -nimiselle elokuvalle, joka 
päättyy siihen, kun ahne murhaaja saadaan kiinni. 

Parasiitti on kuitenkin enemmän elokuvallinen uniruno-
elma siitä, mitä elämä on, ja ehkä siksi myös niin vaikuttava. 
Parasiitti on kuvauksissaan myös profeetallinen niistä inhimil-
lisistä kärsimyksistä, joita pahoin toisilleen kahteen vihamie-
liseen ryhmään jakautuneet - välinpitämättömät kusipäiset 
rikkaat ja maassa orjan tavoin vailla arvoa ja merkitystä val-
miina paskaa niskaansa ottamaan tottuneet köyhät - alkavat 
saada tarpeekseen toisistaan, ja alistetut epäoikeudenmu-
kaisen maailman heille varaamasta surkean alistujan roolis-
ta pistämällä kampoihin taistelussa elintilastaan (en muista 
missä amerikkalaisessa elokuvassa poispotkittu mexicolainen 
kotiapulainen käy polttamassa häntä väärin kohdellen per-
heen talon eräänä yönä, mutta elokuvissa, parhaimmissa ja 
oikeudenmukaisimmassa, kunnon kosto elää, kuten Lars von 
Trierin Dancer In The Darkissa, missä alistettu nainen tappaa 
lopulta alistajansa).

Suorapuheinen, mutta tyyni ja levollinen Seneca muistutti 
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meitä, että meidän pitäisi ennen kaikkea huolehtia velvol-
lisuudentunnosta ja muustakin hyveiden joukosta: ”Jotkut 
filosofit jakavat minulle tietoa, josta ei tule olemaan minulle 
mitään hyötyä. Mutta taas toiset -tuhoavuudessaan pahimmat 
-vievät minulta kaiken toivon koskaan savuttaakaan tietoa. 
Eräät eivät siis tarjoa minkäänlaista valaistusta, jota osaisin 
kääntää katseeni kohti totuutta, kun taas toiset suorastaan 
kaivavat silmät pois kuopistaan.” 

Parasiitista näemme, että vaikka hyvinä ihmisinä periaat-
teessa arvostaisimme rehellisyyttä, siinä on yksi iso ongelma: 
vaikka arvostamme rehellisyyttä, emme sitä ilman muuta 
kestä. Emme myöskään sano arkailematta mielipiteitämme 
asioista, jotka ovat muille hyvin tärkeitä tai joista heillä on 
varma mielipide. 

Totuutta ei kukaan kestä. Se Korea, josta elokuva kertoo, 
on yhtä yleinen olotila kaikkien maailman köyhien raastavas-
sa arkitodellisuudessa Aristoteleen varoituksen inkarnaationa. 
Tämän päivän sofistinen valhe voisi olla sitä, että kukaan ei 
välitä enää mistään ja kaikki puhuvat vain valheita samaan 
aikaan kun ilmasto muuttuu hengenvaaralliseksi köyhille, 
kuten Parasiitista näemme. 

Monet ovat alkaneet kritisoida huolissaan kaiken tämän 
edessä vanhojen eettisten teorioiden uudelleen lämmitte-
lyä. Mutta onko ehdoton eettisyys poissa muodista, ja vain 
vanhojen antiikin aikaisten ukkojen hörinöitä? Miksi löytyy 
niin paljon ihmisiä kuten Parasiitista, joilla ei tunnu olevan 
omaatuntoa, kykyä ymmärtää valheen ja toden välinen ero ja 
toimia elämässään hyvien asioiden puolesta? Pystyykö kukaan 
olemaan hyvä koko ajan, ja tekemään hyvää sekä itselleen että 
toisilleen, ja voiko hyvää tehdä samanaikaisesti sekä itselleen 
että toisilleen? Eikö siinä ole näkyvissä elämän eri ryhmien 
eturistiriidat? Se on yksi Parasiitinkin ongelmanasettelusta 
katsojalle.

Parasiitti on edellä esitetyn ongelmatiikan avaajana oman 
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lajinsa ehdoton mestariteos ja olisi ansainnut enemmän-
kin kuin kolme Oscaria. Elokuvasta tulee mieleen Ingmar 
Bergmaniin suuresti vaikuttaneen ruotsalaisohjaaja Viktor 
Sjöströmin Selma Lagerlöfin romaanista sovittama ja ohjaa-
ma mustavalkoelokuva Ajomies vuodelta 1921. Elokuvassa 
ohjaa itse esiintyy vastenmielisenä ja vihaisena juoppona, 
joka herää tajumaan kirkonkellojen soidessa olevansa tuhoon 
tuomittu, ihan samalla tavalla kuin Parasiitin iilimatomainen 
perhe isäntäväen ollessa retkellä tajuaa samaan aikaan hom-
man menneen läskiksi, kun entinen taloudenhoitaja pääsee 
ujuttamaan itsensä sisälle talon salaiseen kellariin, missä hä-
nen miehensä on ollut ilman ruokaa piilossa siitä lähtien kun 
nainen sai potkut. 

Elokuva muuttuu kauhukertomukseksi ja alkaa hurja tari-
nanjuoksutus sekä väkivallan kyllästämä kuvakavalkadi, kun 
ensimmäinen ja alkuperäinen ja toinen ja näytelty pahnan-
pohjimmaisryhmä lyövät toisiaan taistelussa siitä kuka selviää. 

Onneksi elokuva ei lopu tähän vaan jatkaa kesken jääneen 
tarinan kehittelyä onnistuen yllättämään ja lumoamaan ker-
tomuksellaan sekä kuvillaan katsojansa. Parasiitit -elokuva 
onnistuu nousemaan (ehkä tämä kohta on se, miksi Parasiitti 
sai niin monta Oscaria ja Cannesin kultaisen palmun) uusiin 
sfääreihin runolliseksi kunnianosoitukseksi elämiselle sen jär-
kyttävyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta sekä vaikeuksista 
huolimatta. Lopulta näemme millainen rakkauskirje elämää 
kohtaan kaikesta tässä sopassa itse tahtomattamaan ja pakosta, 
mutta perheensä takia perheen ”kuin ihmeenkaupalla hengis-
sä selvinneen” pojan unelmissa syntyy rakkaudesta elämää, 
isäänsä ja perhettään kohtaan kaikesta sen hurjuudesta huoli-
matta ilman kostoa, raivoa, itsesääliä tai katkeruutta. 

Elokuvan loppukohtaus nostaa elokuvan yhdeksi hie-
noimmista aasialaisista elokuvista, sitten Kenji Miszoguchin 
vuoden 1953 valmistuneen ”Ugetsu monogatarin - Sateen ja 
kuutamon tarinat” ihan kuin Parasiitin köyhän perheen koke-
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ma paha olisi ollut kohtalon eteen nostama kenelle, ja kenen, 
tahansa eteen joskus tuleva - välttämätön paha - ei siis heidän 
itsensä omaa syytä tai vaikutusta etsimä tai esiin härnäämä, 
jos sitä edes pahaksi sen perinteisesti tarkoittamalla tavalla voi 
kutsua, ja siksi heidän reaktionsa ahdingostaan selvitäkseen 
olivat tavallaan ymmärrettävät, vaikka eivät hyväksyttävät - 
he siis eivät olleet paatuneita sanan oikeudellisessa mielessä 
eivätkä lainkaan tunteettomia tai ilkeitä, vaan enemmänkin 
olosuhteittensa vankeina tekivät sen mitä ”elämän sattuman-
varainen oikullisuus” oli heidän kohdalleen varannut. 

Tällä kertaa se oli sovitustyönä Parasiitin epäkiitollinen ja 
ikävä rooli, ehkä buddhalaisesti ajatellen, rangaistukseksi edel-
lisessä elämässä tehdyistä anteeksiantamattomista rikoksista 
opiksi ja ojennukseksi seuraava elämää varten. 

Kamala ajatellakin mikä se mahtaisi olla sen perusteella 
mitä nyt näimme heidän tekevän.
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Loistava Orlando
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

”Olen tulossa luoksesi. Yli kuilun saavun luoksesi. Ykseydyn 
hetkellä täytyn hurmiosta. Olen tässä ja nyt. Olen viimeinen 
vapaa menneistä ja tulevasta, joka minua kutsuu. Olen tu-
lossa. Tässä minä olen. En ole nainen enkä mies. Olemme 
yhdessä ja ihmiskasvoiset. Olen maanpäällä ja avaruudessa. 
Synnyn ja teen kuolemaa.”
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- Pumpattavana barbarana Orlando -elokuvan lopussa kul-
taiseksi enkeliksi puettu Communardsien kontratenori Jim-
my Sommerville laulamassa loppulaulua kuin uutta vapaan 
ihmisen tunnustusta ilman moralistien voimaa ja sananvaltaa 
pistää piste tälle nautinnolle.

Kiitos Ylelle tästä älyllisesteettisestä yöpalasta, jonka meil-
le tarjositte Orlando -elokuvan myötä kuin uuden vapauden 
ajan androgyyniä ihmisnäkemystä manifestoiden: elokuvan 
monisukupuolinen Orlando muuttui eikä ollut enää kohta-
lonsa orja. Hän eli sukupuolivankina miehen määrittelemään 
ahtaassa naisroolissa yli 400-vuotta ja oli tuskin siinä ajassa 
muuten muuttunut kuin vapautunut lopulta huomaten, ettei 
vuosisatojen henki onnistunut nitistämään häntä kovista yri-
tyksistä huolimatta, sillä ”hän oli edelleenkin pitkä ja hoikka, 
hieman androgyynimäinen, kuten moni nainen haluaisi edel-
leenkin olla”. Näin siis riimitteli Orlannon ennen 1900-luvun 
puoliväliä kirjoittanut Virgina Woolf.

Orlannon sanoma on modernin ihmisen persoonallisuu-
den määrittelyn vapauden puolesta tätä päivää vahvasti hen-
kivä muutoksen puolestapuhuja, kuten elokuvan tunkkaista 
ilmaa raikastamaan saapuva lounaistuuli. Elokuvalla onkin 
punaisena lankana hyvin tyypillinen brittien radikaalisano-
ma ihmisen puolesta kasvotonta jäykkyyttä vastaan: vapaa 
sielu on vailla aseman ja omaisuuden kahelista. Tänä päivänä 
elämme, kiitos näiden ”orlandojen” sellaisessa vapaudesta, 
mistä tuskin kukaan 1700-luvulla siitä kovaa ääntä pitänyt 
brittiläinen valistuksenkärpäsenpurema tiedemies olisi voinut 
edes kuvitella. 

Mutta se ei ole tapahtunut nopeasti eikä ilman kovaa tais-
telua aikana, jolloin miehet, jopa älykkäimmät, edistyksel-
lisimmät ja taiteellisimmatkin pitivät naista vain muusana 
ja miehen unelmana jouteliaisuutta, jonka takasivat ahkerat 
orjuutetut naiset siivoojina, vaimoina, kokkeina ja lasten-
hoitajina sekä suloisina rakastajattarina. Asenteet ovat olleet 
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kovilla, kuten elokuvan ”händelinhajuiselta” salonkikohtauk-
sesta vuodelta 1750 huomaamme elokuvan alussa kymmenen 
vuotta lähettiläänä jossain arabimaassa viettäneen Orlannon 
”maljasta veljelliselle rakkaudelle (suora viittaus myöhempään 
homolegendaan nimeltään Arabian Lawrence) tai ällistynei-
den runoilijoiden seuran keskinäisistä keskusteluista, missä 
mukana oli mm. irvailukirjan Gulliveren retket kirjoittanut 
irlantilainen Jonathan Swift sekä Alexander Pope, joka kirjoit-
ti tekopyhän tutkielman ihmisestä unohtaen naisen, mutta 
missä on vieläkin käyttökelpoisin ajatuksia ihmisen mahdol-
lisuuksista:

”On kovin kahtalaista elo ihmisen, hän taipuu luonnol-
tansa älyyn, suuruuteen. Ei osaa päättää toiminnan ja levon 
kesken, ottaako kuvakseen pedon vaiko jumaluuden; ei tiedä 
onko valta lihan vaiko hengen, kun tuottaa synty kuoleman 
ja aatos erheen; ei mietteistäkään osaa sanoa. Lie niitä liikaa 
taikka puutetta; sekaisin aivan intohimo, ajatus. On yksin 
ratkottava syvä kummastus: maailman kruunu, kepponen ja 
arvoitus.”

Orlando on hyvien ihmisten kotitalousmanifesti tavallisil-
le kyökkiorjille vapauskäsitteen absoluuttisen ymmärtämisen 
puolesta tässä ja nyt: vapautta ei voi olla vain pieni osa, sen 
täytyy olla ehdotonta ja johtaa ihmisen henkiseen suvereni-
teettiin. Kun elokuvan päähenkilö päästää irti menneistä eikä 
ole enää pakotettu toisten asettamiin rajoihin ja noudatta-
maan vastoin tahtoaan muuta kuin mitä oli - toisten ajatuk-
sia ja puhumaan toisten sanoilla, hän huomaa todellisen ja 
nautinnollisen elämänsä alkaneen, eikä hän enää ollut enää 
alistettu ja suorittava koneellinen osa jonkun muun unelmaa 
vaan ihminen isolla iillä huolimatta mihin sukupuoleen hän 
itsensä määrittelijöiden mukaan kuului.

Britit ovat samanaikaisesti kadehtivan älyllisiä henkeviä ja 
leikkisän kujeilevia niin ajatuksissaan kuin sanaleikeissään, 
jotka kaikki saavat huipennuksensa Shakespearen tavasta yh-
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distää osuvasti ylhäinen ja alhainen toisiinsa niin nautinnolli-
sella tavalla, että siihen on muut kuin britit harvoin yltäneet. 
Virginia Woolf yltää viiltävän tarkasti Oscar Wilden esimerk-
kiä noudattaen heittämällä tekstinsä sekaan wildemäisiä suk-
keluuksia ”Tuskin te aviomiestä kaipaatte vaan rakastajaa”. Tai 
”Jos olisin nainen, en ehkä enää haluaisi uhrata elämääni sii-
hen, että hoidan lapset ja lapsenlapset. Enkä haluaisi hukkua 
hiljaa naisellisen kiltteyden maitoon! Ja lisää: ”Olitte sitten 
mies tai nainen, minulle olette aina sukupuolenne hioutu-
nein huippu ja helmi. Kuka muu teidät huolisi. Olen valmis 
sietämään ”sukupuolisen horjuvuutenne!” 

Orlannon teksti on julistavuudestaan huolimatta kuin 
lämpimän käden hipaisu kylmälle poskelle, sillä pohjalla 
on ymmärtävä salaperäisyys leikitellä unenomaisilla varjoil-
la miesten ja naisten maailman typeryyksien keskellä siitä 
kylmästä tosiasiasta, ettei vapautta anneta vaan se otetaan, ja 
että sellaista eivät tee nahjukset vaan ne, jotka osaavat tarttua 
aikaan oikealla hetkellä vaikka nyrkit pystyssä vastakarvaan, 
ihan kuten Orlandokin tavallaan hiljaisesti protestoimalla 
valmiiksi määrättyä kohtaloaan vastaan tekee, kun Orlando 
naiseksi muuttuessaan ”Sama ihminen. Ei mitään eroa - vain 
eri sukupuoli” tajuaa päästessään 1850-luvulle romanttisen 
miesrakastajan seuraan, että miehen asema, mikä on vapauden 
tavoittelua, on myös naisen asema, mikä on hänen silmissään 
sen jälkeen yhtä kuin ihmisen vapaus olla ja tehdä mitä ha-
luaa.

”Ohut veitsenterä onnistuu erottamaan onnen surusta”. 
Tämä tulee esille Orlannossa kun alun vielä lapsellisen ihas-
tunut ja avoin Orlando tuntee löytäneensä venäläisessä tytössä 
rakkauden tuntien pyristelevänsä koukussa kuin omasta tah-
dostaan mutta muuttuu jo heti kota surulliseksi aavistaessaan 
onnen päättyvän jo melkein heti kun sen on luullut saavutta-
van. Nimi ei ole enne, mutta ei ole sattumaa että parhaillaan 
Ylen kulttuurikanavalla Teemassa menee loistava Orlando 
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-elokuva, pääosassa oman genrensä yksi huippunimistä, Til-
da Swinton (s. 1959), vuoden 2019 Helsingissä järjestetyn 
kauhuelokuvafestivaali Night Visionin kohutuimman quee-
rkauhuklassikko Suspirian pääosanesittäjä ja queermaailman 
ikioma ikoni jo englantilaisen queerelokuvan nyt jo kaukaa 
valtakaudelta, Derek Jarmanin ohjaamien pienoismestarite-
osten Wittgenstein, Edward II:sen ja Caravaggion 80-luvulta 
- unohtamatta rakeista, tavalliselle vhs-kasetille vuonna 1985 
Jarmanin taiteellista läpimurtoelokuvaa ja aina yhtä upeaa 
”The Angelic Conversation”. Orlando pohtii elämää ja sen 
tarkoitusta läpi aikojen kuin leikaten sen sisimmän appelsii-
nin tavoin.

Elokuvien ystäville on aina tapaus, jos Tilda Swintonin 
nimi esiintyy elokuvassa, sillä Swinton ei ole onneksi ker-
taakaan haksahtanut huonoihin, mitäänsanomattomiin tai 
vastenmielisiin elokuviin näyttelijäksi. Niin on nytkin. Tyy-
likäs ja aistillinen Orlando on ohjaukseltaan tasapainoinen 
ja visuaalisesti viettelevä elokuva, missä kaikki tuntuu olevan 
kohdallaan; älykäs, sentimentaalinen, täynnä lyyrista huo-
lettomuutta, mutta samalla myös elämänmakuinen ja vaka-
vahenkinen tutkielma rakkaudesta ja velvollisuuksista kuin 
Tolstoin Anna Karenina. Koska elokuva perustuu paljon jo 
tutkittuun Virgina Woolfin samannimiseen kirjaan, en siitä 
puhu vaan keskityn sekä itse elokuvan sanomaan että Or-
landon jälkimaininkeina Orlannossa Amerikoissa sijainneen 
Pulse-klubin tapahtumiin.

”Miehen on seurattava sydäntään!” Heti elokuvan alusta 
tehdään selväksi sen ajan miehinen ihanne: ”Hän oli selvästi 
mies huolimatta naisellisesta olemuksesta, jollaista kaikki sen 
ajan nuorukaiset tavoittelivat”. Swinton näyttelee androgyy-
niä ylhäisönuorukaista, joka on ”neitsytkuningatar” Elisabeth 
I:sen suosikki. Kuin alleviivaten adrogyniaa selkomerkitykses-
sä nykyajan heteroumpioissa eläville katsojille, elokuvan alun 
kontratenorina laulaa Communardisen ja elokuvan alkukoh-
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tauksen kuningatar ja nuorukainen ovat kuin kaksi marjaa, 
nuorukaisena ja vanhenevana kuningattarena, joka närkästyy 
vieraillessaan nuorukaisen vanhempien talossa tämän lausu-
mista nuoruutta ylistävistä soneteista sanomalla ”Ovatko nuo 
sopivia sanoja kukoistavan nuorukaisen suusta sellaiselle, joka 
kaipaa nuoruuden kukoistusta?” Myöhemmin nuorukaisen 
mielistynyt kuningatar tuntee hänen olemuksensa kuin tuo-
reena oksana ja lahjoittaa tälle talon ja omaisuuden vain yh-
dellä ehdolla: Älä kuihdu älkä näivety. Älä vanhene!”

Samaa tunnelmaa ja aikakauden avointa androgyniaa, toki 
sen varhaisempaa ja erityisesti 1500-luvun alun homoseksuaa-
lisuutta kuvaa Salaman Rushdien Firenzen Lumoojattaressa, 
kun keltahiuksinen miekkonen matkasi härkärattailla tarun-
hohtoisen Fatehpur Sikrin palatsiin, suurmoguli Akbarin 
hoviin, ja miten firenzeläinen velho oli jo livahtanut kuin 
nahkansa hylännyt käärme skotlantilaisen milordin kaappa-
rilaivalta, ja vaihtanut nimensä sopivasti ” Mogor dell´Amo-
reksi, Rakkauden moguliksi.” Kirjailija kertoo ajasta Firenzes-
sä, jolloin puolet kaupungin nuorista miehistä haki lohtua 
toistensa sylistä, ja homoseksualismin laaja suosio Firenzen 
parhaiden nuorukaisten parissa oli nostanut kaupungin 
maailmanmaineeseen alan keskuksena ”Uudestisyntyneenä 
Sodomana”, niin että kaupunginisät perustivat kaupunkiin 
” säädyllisyysviraston ”, jonka tehtävänä oli rakentaa huora-
laitoksia ja hankkia sinne huoria ympäri Eurooppaa, ettei-
vät sentään kaikki kaupungin nuorukaiset lankeaisi ikuisesti 
poikarakkauden kiroukseen. Rakkauden menetyksen jälkeen 
vaihtuu vuosisata ja Orlando omistautuu politiikalle juomal-
la veljellisen rakkauden maljan samalla, kun läpi aikojen su-
rullisena ja vanhentumatta matkustava Orlando ymmärtää 
ihmisten olevan yhtä ja kohtalomme yhteisen. Sitä ei tee se 
maailman pahalla ololla ja ilkeydellä täyttävä epäoikeuden-
mukaisuus, joka haluaa jakaa kaiken eläväisen kuolleeseen ja 
muille kuulumattomaksi. 
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Ei kusipäille!
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Palkittu, ja uskomattoman hieno - edelleenkin neljännen kat-
somiskerrran jälkeen, Jokeri -elokuva on soidintanssi vapau-
delle ja samalla vapauttava ymmärrys, ettei tarvitse sittenkään 
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välittää asioista, mitkä eivät ole kuin ne meille näyttäytyvät 
vaan jotain muuta, juuri siksi että ne ovat meiltä salakavalasti 
elämäniloa ja -voimaa ahmivia loiseläjiä ja muita päällepäs-
märeitä. Jokeri on lajissaan vuosikymmenen paras elokuva. 
Se on ”järisyttävän hykerryttävän samanlainen anarkistinen 
sukupolvikokemus” kuin aikoinaan Easy Rider tai Yksi lensi 
yli käenpesän. Loistava tulkinta ja näyttelijä parhaassa virees-
sään. Kiitos jenkit! Kiitos Hollywood ja kiitos pääosanesittäjä 
Joaquin Phoenixille, joka sai odotetusti parhaan miespääosan 
Oscarin roolistaan elokuvan Jokerina.

”Phoenix esitti toiveen, että Phillips palkkaa rooleihin to-
della hyviä näyttelijöitä. Tiukkana jatkotoiveena hän lisäsi: 
”Ja ei kusipäitä.” Phillips toteutti Phoenixin pyyntöä muun 
muassa elokuvassa näyttelevän Josh Paisin kohdalla. Rakastin 
koe-esiintymisvideotasi. Halusin vain varmistaa, ettet ole ku-
sipää, koska yksikin henkilö voi pilata koko kuvausten tun-
nelman, Phillips sanoi Paisille.”

Pitää muistaa, että maailmassa kusipäät, etuilijat ja öykkä-
rit, nämä ”tyhjät tynnyrit kolisevat eniten”-tyypit ovat aina 
yrittäneet kepulikonsteilla päästä valtaan tai ainakin pitää 
itsestään sen verran kovaäänistä meteliä, että se on häirinnyt 
ikävällä tavalla tavallisten ihmisten arkielämää joskus liiaksi-
kin. On ikävää ja hermostuttavaa kun medioista joutuu seu-
raamaan näiden usein narsistisesti häiriintyneiden kovaäänis-
tä mekkalointia ja itsekehua, mutta siltä säästyy, kun ohittaa 
nämä jutut ja muistaa, että saatuaan sen Andy Warholin ku-
vaamaan 15 minuutin julkisuudessa elämänsä kohokohtana, 
he häviävät julkisuudesta yhtä varmasti kuin se mikä menee 
ylös, tulee myös alas.

Jokeri -elokuvan punaisena lankana on se millaista sönkö-
tystä ja tahallista toisten kiusaamiseen yllyttävää arkea par-
haillaan elämme, missä joudumme sietämään yli äyräitten 
vittumaisia kusipäitä, jotka pitävät kaikkia muita ja erityisesti 
meitä ei samaa mieltä olevia pelleinä, sekä vittumaisten ku-
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sipäiden vastustaminen ja räkänauru ympärillämme (muka)
hallitseville tylsyyslatteuksille. Järkyttyneet teeskentelijät ovat 
pitäneet elokuvaa vaarallisena, koska he ovat yhteiskuntaso-
puilijoina huomanneet elokuvan antaman toivon synnyttävän 
oikeutuksen rajummallekin yhteiskuntakapinalle kuin mitä 
somessa rääkyminen nykyisellään on, anarkialle ja jopa mur-
hille, mikä on tietenkin oikeustermein sanottuna vain hätä-
varjelun liioittelua. 

Varovaisesti valtaapitävien puolella olevissa valtamedioissa 
elokuvaa on pidetty liian pessimistisenä, vaikka se on enem-
mänkin ajankuva siitä millaisessa kiusaajayhteiskunnassa me 
tavalliset ihmiset ilman mahdollisuutta empatiaan tai luok-
kahyppyihin ainakaan ylemmille tasoille elämme. Joker on 
kaikilla mittareilla mitattuna ehkä koko 2010-luvun paras ja 
rehellisin amerikkalainen elokuva (jatkaa Cassavetesin 70-lu-
vun mustavalkoisten indie-elokuvien kunniakasta perinnettä 
esim. ohjaajan vaimon Gena Rowlandin tähdittämä Ensi-Il-
ta tai Gansteriheila Gloria), mikä uskaltaa katsoa otsikoiden 
alle syvälle ihmisen ahdistuneeseen sisimpään, ja on lajissaan 
sukua enemmänkin Morgan Freemanin ja Brad Pittin tähdit-
tämälle Seitsemän elokuvan lopunajan pessimismille, ja siksi 
elokuvakokemuksena puhdistava ja toivoa antava siitä, että 
ainakin yksi katsoja herää painajaisestaan, ja yrittää pysäyttää 
sen vielä mitä pysäytettävissä on, sillä elämässä on kyse koko 
ajan vastakkaisten voimien välisestä tasapainoluista - ei paljoa 
muusta.

Jokeri -elokuva voitti Venetsian elokuvajuhlilla parhaan 
elokuvan palkinnon eli Kultaisen leijonan, osin siksi, että se 
pitää sisällään nykyihmistä sisältä kalvavan totuudensiemenen 
epätoivosta ja ihmiselämän päättymättömästä ahdingosta val-
lanpitäjien ahneutta ja julmuutta vastaan. Mutta siinä missä 
facebook synnytti aikoinaan Arabikevään ja syrjäytti Egyp-
tin korruptoituneen presidentin, Joker -elokuva tuo takai-
sin toivon itseään parempina luokkina pitämien kusipäiden 
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kiusaamille, ja häpäisemille tavallisen arjen sukankuluttajille 
muutoksen mahdollisuudesta, ja ennustaa samalla poliittisen 
vasemmiston pilaamaan Ranskan Suuren Vallankumouksen 
toisen tulemisen mahdollisuudesta uudessa muodossa. 

Sorto, yhteiskuntakiusaaminen ja alistetun häpäiseminen 
eivät ole enää persujen ja muiden ääri sitä – ääri tätä-typerys-
ten yksinoikeus, vaan sitä harjoittavat kaikki niin salaa kuin 
julkisesti täysin rinnoin esteoitta, myös sellaiset ryhmät ja ih-
miset, jotka sitä virallisesti vastustavat kuten mm. feministit ja 
heidän lukuiset erilaiset muunnelmansa, muunsukupuoliset, 
kirjastonhoitajat, opettajat ja toimittajat, korottamalla itsen-
sä norsunluutorniin, josta sitten lyödään moraalin piiskalla. 
Silloin aseena on mielipiteenmuokkaus, propaganda ja val-
heelliset arviot tai todistukset kiusalliseksi koetuista ilmiöistä 
tai henkilöistä, mitkä synnyttävät karman lakien mukaan kos-
tona sekä vastareaktiona oman itsensä epätoivotun negaation, 
mikä ajan myötä syrjäyttää oman alkuperäisen kuvansa.

Kummallista että elokuva-arvostelijat eivät ole huoman-
neet arvosteluissaan tätä asiaa tai sivuttaneet sen menemällä 
sieltä mistä aita on matalin, väittämällä ristiriidan elokuvassa 
kulkevan rikkaiden köyhiä kohtaan tunteman välinpitämät-
tömyyden ja inhon nimissä, vaikka kyseessä on koko länsi-
maisen näennäisdemokratian ja -osallisuuden pilkkaaminen, 
sekä aivan erityisesti vasemmiston saamattomuuden, osaamat-
tomuuden, korruption, keskinäisen eripuran ja typeryyden 
lisäksi huumorintajuttomuuden osoittaminen. Vasemmiston 
ongelma on köyhien ongelma. Heillä ei ole ollut sen jälkeen 
kun vasemmisto pääsi II ms:n jälkeen läntisissä demokratiois-
sa valtaan enää puolustajaa eikä robinhoodimaista esimerkkiä 
tarjota köyhien poliittiseksi samaistuskohteeksi, sillä lihavat, 
tympeä ja sivistymättömät ay-johtajat ja poliittiset pyrkyrit 
kiipeilivät vasemmistoa suojakilpenään käyttäen uraohjuksi-
na, ja ovat vain omia intressejään suojellakseen antautuneet 
näpräilemään tempputyöllistämisen ja näennäisparannusten 
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lumemaailmaan kusettaakseen äänestäjiä vallanhimossaan.
Tämän synkän toivottomuuden vihan hedelmiä kuvailee 

Joker -elokuva mestarillisesti. Kun millään ei ole mitään väliä 
eikä merkitystä, nauru muuttuu äänettömäksi vihaksi myös 
entisinä auttajina esiintyneitä, valekaapuisia roistoja kohtaan, 
sillä kukaan ei enää välitä, ja niin entisistä auttajista tulee vain 
härskejä omaa etuaan ajattelevia hyväksikäyttäjiä, kuten eu-
rooppalaisesta vasemmistosta, sillä he eivät tee mitään muut-
taakseen mitään – miksi tekisivätkään sillä muutoshan veisi 
heiltä vallan ja aseman - ei auttaakseen köyhiä tai parantaak-
seen heidän elämäänsä - sillä jos ketkä, niin vasemmistolaiset 
tarvitsevat surkeutta saadakseen retoriikalleen oikeutuksen ja 
vaaleissa äänestäjiä. Jokerissa ihmiset ovat murhahimoisia ja 
raakoja, yhteiskunta roistojen käsissä ja ahdistavan tappava, 
eikä näkyvillä ole ketään hyvää tai muutosta parempaan. 

Jokeria kuulustelevat poliisit ovat kuin nykyiset keltaisen 
lehdistön yliopistoissa pikaisesti koulutetut kympin viittaaja-
tyttötoimittajat tai kiltteyttä ja uskollisuutta mätää järjestel-
mää kohtaan oppilaillaan pakonomaisesti ja rituaalisesti tietä-
mättään toistaen, nämä vannottavat ja moraalisesti epäkelvot 
opettajalurjukset typerä kauppakeskusilme naamoillaan, ja 
jotka yrittävät omaksutun mallin mukaan ahdistaa Jokerin 
maailman terrorismiksi oikeuttaakseen oman sortovälineensä 
koston. Poliisit kysyvät alituiseen, eikö kyseessä ole poliittinen 
teko, johon ällistynyt Joker vastaa, että ei, kyseessä on hänen 
henkilökohtainen kostonsa tyypeille, jotka ovat kusipäitä ku-
ten Jokerin metrossa tappamat kolme Wall Streetin kiusaajaa.

Jokerille ei anneta muuta mahdollisuutta, kuin olla joko 
alistettu tai nousta vastaan kapinoimaan ja tappaa elääkseen 
murhaajien keskellä samaa elämää mitä he elävät. Silti elokuva 
vastustaa väkivaltaa, vaikkei se yritäkään luoda sosiaalipsyko-
logista suojaverhoa Jokerin ansaitun nautinnon väliin erääksi 
selitysmalliksi, miksi kaikki meni kuten meni. Se että Jokerissa 
väkivalta on nihkeytenä ja rajähdysherkkänä sytytyslankana 
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kaikkialla – erityisesti ihmisten välisenä kireytenä ja epäkoh-
teliaisuutena, ei tarkoita sitä, että elokuva lietsoisi väkivaltaa. 
Päinvastoin elokuva näyttää mihin olemme jo menossa, kun 
annamme entisen menon jatkua, sillä tälle kaikelle väistämät-
tömälle pahalle ei ole enää olemassa hätäjarrua muuta kuin 
avoimessa taistelussa pahat vastaan hyvikset. Ketä tästä voisi 
syyttää? Suomessa asiat ovat vielä hetken ajan kohtuullisen 
hyvin ennen kuin joku Attendo tms. ostaa koko maan muu-
hun maailmaan verrattuna, vaikka oireilemmekin vanhusten 
ja mielisairaiden huonon hoidon eettisen krapulan kourissa. 
Kyseessä on vallan legitiimi sortokoneistoineen ja verovilp-
peineen pienestä keskiluokkaisesta ryhmästä luonnehäiriöisiä 
etuilijoita ja hopealusikka suussaan syntyneistä osaavista sekä 
ahneista mielipiteenmuokkaajista, jotka tekevät perintönä 
röyhkeydessään, mitä haluavat muiden kustannuksella, myös 
vallankumoukset syödäkseen sitten sen lapset. 

Kyse on myös modernin ajan synnyttämästä joukkohyste-
riasta ja sen lietsomisesta omiin tarkoituksiin. Joker -elokuvaa 
voi tulkita myös nykypäivästä käsin. Isä-Amerikkaa edustaa 
tunteeton ja häikäilemätön pörssiguru, joka muistuttaa ereh-
dyttävästä öykkärimäisyydessään Donald Trumpia. Pisteenä 
iin päällä, kuin hänen ”iltatähti” -poikansa ison rautaportin 
takana autistisen tyynenä vailla ilmeitä tai repliikkejä, on 
kuin Trumpin virkaanastujaisissa hämmennystä poissaole-
valla olemuksellaan herättänyt Barron -poika. Some-aika on 
räjäyttänyt mahdollisuudet kiusata muita hengiltä ja esittää 
oman itsensä toiveminää nonstoppina facebookissa. Me muut 
elämme niin kuin meidän pitää elää kiltisti tähän surkeaan 
kohtaloomme alistuen. Siksi hämmästys elokuvateatterissa oli 
valtava, kun huomasi Jokeri -elokuvan alkumetreiltä asettuvan 
yksilön puolelle, ja se jo oli hatunnoston arvoinen asia, ja nos-
ti elokuvan merkityksen korkealle yli tavanomaisen elokuvan 
kohti ”elämää suurempia elokuvia” Spartacuksen ja Magno-
lian sekä American Beaytyn hengessä.
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Väärinymmärretty 
suvaitsevaisuus

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

”Suvaitsevaisuus ja suvaitsemattomuus hallitsevat osaltaan 
tämän vuosituhannen mielenmaisemaa yhtä hyvin kuin jul-
kisuuttakin. Suvaitsevuutta vaaditaan ja suvaitsemattomuutta 
kaihdetaan ja pelätään. Tärkeintä tässä keskustelussa on muis-
taa, että kieltäytyminen suvaitsemasta olisi aina suvaitsemat-
tomuutta. Otetaan kaksi esimerkkiä: Ensiksi, en halua suvaita 
naisten paljastavaa kesäpukeutumista, koska se on siveetöntä 
ja houkuttelee miehiä väärällä tavalla. Toiseksi, en suvaitse 
roskaamista julkisilla paikoilla. Edellisen henkilön asenne on 
suvaitsematon, jälkimmäinen ei ole”

Professori Timo Airaksinen ja dosentti Heta Gylling to-
teavat syksyllä 2020 ilmestyvässä uutuuskirjassaan ”Suvait-
sevaisuudesta” (Arktinen Banaani 2020) suvaitsevaisuuden 
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olevan arvokysymys, joten suvaitsemattomuuden arviointi 
saattaa käydä hankalaksi ja tulokset kiistanalaisiksi. Suvaitse-
vaisuus on tärkeää, mutta suvaitsemattomuuden kriteerit ovat 
avoimet ja mahdollistaa esimerkiksi suvaitsevaisuus-sanan 
väärinkäytön ABC:n kuten nykyisessä arvokeskustelussa, lyö-
mäaseena samaan tapaan kuin aikoinaan pakollinen hokema 
oli Suomen ulkopolitiikassa yya-sopimus kriittisesti Neuvos-
toliittoon suhtautuneita ja länsimielisiä suomalaispolitiikkoja 
vastaan. Kirjassa esitetään tärkeä selvennys suvaitsevaisuuden 
ja suvaitsemattomuuden suhteesta toimintaan ja sitä kautta 
valtaan. Periaatteena on: jos henkilöllä ei ole mitään mahdol-
lisuutta vaikuttaa asiaan, ei kannata puhua suvaitsevaisuudesta 
tai sen puutteesta:

”Sanon, etten suvaitse amerikkalaisten Kuuban politikkaa. 
Tässä ei ole mitään järkeä, koska pitäisi sanoa, että hyväksy 
sitä tai että paheksun sitä. Suvaitsemisen puute, että en suvait-
se, edellyttää ainakin jotakin toimintamahdollisuuksia. Suo-
mi valtiotoimija pystyy sanomaan, ettemme suvaitse Puolan 
nykyhallituksen toimia demokratiakehityksen jarruttajana, 
koska Suomi pystyy vaikuttamaan asiaan. Huomaamme jäl-
leen, että Puola varmasti sanoo Suomea suvaitsemattomaksi ja 
Suomi kieltää asian. Suvaitsevaisuus ei siis koske vain yksilöitä 
vaan myös kansalaisyhteiskuntaan, valtiota ja sen lainsäädän-
töä. Suvaitsevaisuuden ensimmäinen koetinkivi oli aikoinaan 
uskontoa koskeva lainsäädäntö. Antoiko valtauskonto tilaa 
muille uskoville - ateismia ei tietysti sietänyt mikään lain-
säädäntö. Mitä tehdä uskoaan vaihtaville luopioille, tuomita 
vain ei?” 

Mutta miten on pikkutyttöjen sukuelinten silpomi-
sen kanssa, kirjoittajat kysyvät lukijoilta? Paheksumme sitä 
voimakkaasti, ja kieltäydymme suvaitsemasta sitä. Tuntuu 
järkevältä puhua suvaitsevuudesta ja sen puutteesta, tässä 
yhteydessä, koska olemme valmiit kannattamaan ja edistä-
mään kaikkea sellaista lainsäädäntöä, joka puolustaa tyttöjen 
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koskemattomuutta. Tämäkin on vallankäyttöä hyvän asian 
puolesta.

Vallankäyttö hyvän asian puolesta ei kuitenkaan ole ongel-
maton. Joskus ihmisellä on paljon valtaa ja silloin kirjoitta-
jien mukaan suvaitsemattomuus on ongelma. Patriarkaalisessa 
kulttuurissa mies, siis aviomies ja isä, on perheen pää. Jos 
hän on suvaitsematon, hänen lapsensa saattavat joutua vai-
keuksiin. Isä ei suvaitse tyttären seurustelua toisen kulttuurin 
jäsenten kanssa. Pojan homous johtaa rangaistuksiin. Mitä 
enemmän on valtaa, sitä vakavampi ongelma suvaitsematto-
muus on. Kunniamurhat ovat tietysti äärimmäinen esimerkki 
suvaitsemattoman ihmisen vallankäytöstä.

Airaksisen ja Gyllingin kirjoitukset ovat teoreettisia poh-
dintoja ja ongelmien kuvauksia, mutta he yrittivät tällä tavalla 
ylläpitää lukijan mielessä edes jonkinlaista alkeellista kuvaa su-
vaitsevaisuuden logiikasta, jotta voisimme keskustella oikeil-
la sanoilla ja oikealla tavalla paheksutuista ja paheksuttavista 
asioista. Hyvä keskustelu edellyttää nimittäin rutkasti tietoa 
ei vain siitä mistä keskustellaan, vaan miten keskustellaan ja 
mitä kielellisiä välineitä käytetään:

”Huonoa keskustelua ei tarvitse suvaita. Hyvän keskus-
telun vaientaminen on suvaitsemattomuutta. Ja keskustelua 
todella tarvitaan, koska niin kovin moni asia tuntuu vaivaavan 
ja ärsyttävän ihmisiä. Toisten ihmisten tapojen, toimien ja 
arvostusten sietäminen on kovan työn takana. Jotkut valit-
sevat välinpitämättömyyden. Mitä se minulle kuuluu, ”yks 
hailee”, kuulee sanottavan. Ahdasmielisyys ja suvaitsematto-
muus ovat huonoja valintoja, mutta niin on välinpitämättö-
myyskin. On tietysti mahdollista kokeille siedätyshoitoa, joka 
tarkoittaa välinpitämättömyyden harjoittelua. Ennen monet 
asiat harmittivat ja vaativat kannanottoa, nyt mikään ei enää 
tunnu miltään.”

Airaksinen ja Gylling ovat oman alansa huippua Suomessa. 
Airaksinen yhteiskuntamoraalin asiantuntijana ja Gylling yh-
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teiskuntaetiikan. Siksi he kirjoittivat kirjan suvaitsevaisuuden 
puolesta, tai oikeastaan suvaitsevaisuuskeskustelun puolesta. 
Mitä meidän pitäisi suvaita, ei ole heistä ainoa meitä vaivaava 
ongelma, vaan myös se miten meidän pitäisi puhua suvaitse-
vaisuudesta on tärkeä kysymys. He kysyvät: pitäisikö suvait-
sevaisuutta ja suvaitsemattomuutta pitää luonteenpiirteinä ja 
hyveinä? Entä liittyykö suvaitsevaisuus tekoihin? Tai miten 
se liittyy valtaan? Oli miten oli, suvaitsevaisuus on heidän 
mielestään itsessään tärkeä arvo monikulttuurisessa avoimes-
sa yhteiskunnassa. Suvaitsevaisuus on silti vaarassa, eikä ole 
lainkaan selvää, mistä uhat tulevat. 

Julkisuudessa harvoin puhutaan siitä, miten suvaitsemat-
tomia itseään suvaitsevina ja muilta suvaitsevaisuutta vaativat 
henkilöt ovat ja millaisen karhunpalveluksen he tekevät su-
vaitsevaisuudelle kieltäessään hyvän keskustelun mahdollisuu-
den linnoittumalla vahvan suojamuurin taakse puolustamaan 
omia arvojaan vastaväitteistä tai muiden mielipiteistä välittä-
mättä. Juuri tätä keskustelua varten taustatiedoksi siitä, mistä 
puhumme, kun puhumme suvaitsevaisuudesta, tämä kirja on 
tehty, jottei lapsi lentäisi pesuveden mukana.
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Onnellisuudesta
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

Suomen ajatus onnellisuudesta on sidoksissa onneen, joka on 
onnenpotku eli onnellinen tapahtuma, jokus yllätys, joskus 
ei. Onnellinen perhetapahtuma on tuttu monissa perheissä. 
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Joskus asianomaiset ovat onnettomia, kun lapsi syntyy vam-
maisena. Me vanhat muistamme vielä, mikä on ”vahinko”, 
mutta ei siitä sen enempää. Surullisia olivat vahingot noina 
aikoina, nuoren elämä muuttui kokonaan ja lakia säätävä 
eliitti sanoi, ettei voi mitään. Sitten tuli pilleri, abortti ja da-
gen-efter pilleri, joten nyt nuorilla on onnen päivät ilman 
iloisen perhetapahtuman pelkoa. Oli miten oli, lottovoitto 
on onni, koska sen saaminen vaatii onnea eli tuuria. Tuuri on 
onnen tuoja, huonolla tuurilla eli huonolla onnella taas pilaa 
elämänsä. Onni merkitsee siis hyvää onnea ja tuuria, joka 
johtaa onnellisuuteen. Toki moni lottovoittaja on onneton, 
kun ei hallitse rahojaan, jotka onnen kaupalla sai haltuunsa, 
mikä on aivan ymmärrettävää.

Englannin kielen sana onnellisuus, siis ”happiness”, on eri 
asia kuin onni, ”luck”. Ero suomen kieleen on aivan selvä. 
Happiness saattaa hyvin merkitä onnellisuutta tunteena ja 
mielentilana. Suomen sanat onni ja onnellisuus eivät viittaa 
samalla tavalla positiiviseen ja halittavaan mielentilaan. Ne 
viittaavat johonkin ihmiselle tapahtuneeseen hyvään asiaan. 
Onnellinen ihminen on siis sellainen ihminen, jolle on tapah-
tunut hyviä asioita. Psykologisesti hän saattaa olla tyytyväinen 
tai tyytymätön, hyvin tai pahoin mielin, miten vain. Mutta 
koska hänelle on tapahtunut hyviä asioita, hänen pitäisi olla 
tyytyväinen – tai onnellinen.

Kielet menevät nykymaailmassa sekaisin. Suomen kieli 
muuttuu koko ajan englannin suuntaan, niin kuin se ennen 
aikaan muuttui ruotsin suuntaa. Nyt psykologi ja yhteiskun-
tatieteilijä, joka tutkii onnellisuutta, tutkii happinessiä, kos-
ka hänen käsitteellinen viitekehyksensä on englanninkielisten 
kirjoja ja tutkimusten mukainen, niihin mukautettu. Taval-
linen ihminen omaksuu helposti englanninkielisen onnelli-
suuden, joka on luontevasti nähtävissä mukavana tunteena. 

Sitten mukaan tulevat vielä filosofit teorioineen, jotka 
eivät vastaa yksi-yhteen mitään arkikielen merkitystä, joka 
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onnellisuudelle on annettu. Aristoteles sanoo jotenkin niin, 
että onnellinen ihminen on mies, varakkaasta ja ylhäisestä 
suvusta, miellyttävä ja kaunis ja politiikassa ansioituva. Tämä 
on sivistyneen ihmisen, vastakohtana barbaari, mitta. Samalla 
se on onnellisuuden mitta. Kuvaus ei vastaa suomen onnen 
ajatusta, paitsi ehkä ajateltaessa elämää suurina arpajaisina, 
joissa tuo Aristoteleen kuvaama mies on voittanut pääpalkin-
non. Onnellisuus tunteena ei ole kuvassa mukana, kukaan ei 
ole kiinnostunut tuon ihanneihmisen tunne-elämästä. Koko 
ajatus on typerä.

Toinen antiikin teoria, ja niistä paras, on onnellisuus mie-
lenrauhana. Kun mikään ei kiusaa ja häiritse, ihminen on 
onnellinen. On siis vältettävä kipua, tuskaa, hämmennystä ja 
ahdistusta. Ei saa haluta liikaa, ponnistella hyvienkään asioi-
den vuoksi eikä ainakaan murehtia menetyksiään. Tuskan ja 
ahdistuksen välttäminen on olennaista, mikään muu ei ole. 
Juuri tätä on elämänhallinta. Ei saa antaa elämän riistäytyä 
käsistä, kun tavoittelee menestystä, vaikutusvalta ja ystäviä, 
mielihyvästä nautinnosta puhumattakaan. Pahinta on nautin-
non tavoittelu, siitä tulee krapula ja itku pitkästä ilosta. Kaikki 
äärimmäiset tunteet ovat vaarallisia. Onni ja onnellisuus ovat 
pahan poissaoloa. Tämä sopii meille vanheneville ihmisille 
varsin hyvin, vaikka vanhan on vaikea olla murehtimatta vai-
voja, nykyisiä ja tulevia, tai olla pelkäämättä kuolemisensa 
tapaa. Kuolemanpelko on muuten kaksi asiaa yhdessä: kuo-
leman ja kuolemisen pelko. Ensimmäinen näistä on turha, 
eihän kukaan unetonta untakaan pelkää, mutta kuolemisen 
tapa saattaa olla miten pelottava tahansa, erityisesti nyt kun 
lakia säätävä ja lainsäätäjää lobbaava eliitti on tuskattoman 
kuoleman kiellon kannalla. Nuorille ei enää tule vahinkoja, 
vanhat kärsivät edelleen. Nuorten mielenrauha on taattu, kos-
ka on meidän vanhenevien vuoro. Palataan tähän ongelmaan 
tuonnempana.

Hauskin, erikoisen ja jossakin mielessä omituisin on näke-
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mys onnellisuudesta hyveenä. Siis hyveellinen on onnellinen, 
eikä kukaan muu kuin hyveellinen ole oikeasta onnellinen. 
Hauska ja erikoinen näkemys, vaikea ymmärtää tänä päivänä, 
mutta kuten sanoin, kaikista filosofista onnellisuuden teori-
oita vanhan ja arvostetuin. Hyveellinen ihminen on hyvä ih-
minen, joka elää ja toimii oikein oloista riippumatta – siinä 
se määritelmä. Kuka ei haluaisi olla onnellinen? 

Eläimellinen ihminen tekee pahoja, tietämättä niitä pa-
hoiksi. Paha ihminen tekee pahoja tietäen mitä tekee, siis 
pahaa. Heikkotahtoinen eli akraattinen tekee pahoja, mutta 
taistelee motiivejaan vastaan. Hän ei haluaisi tehdä väärin, 
mutta heikkotahtoisena ei pysty vastustamaan. Vahvatahtoi-
nen kokee pahan kutsun, mutta voittaa sen, ja tekee oikein. 
Hyveellinen tekee oikein kokematta houkutusta pahaan. Siinä 
koko tarina lyhennettynä.

Otetaan esimerkki. Löydän lompakon kadulta. Valitut 
Palat teki aikoinaan kokeen, jota kutsui minut kommentoi-
maan. Siksi tiedän jotakin tästä asiasta. Lompakoita pudotel-
tiin puistoihin eri Euroopan kaupungeissa. Niissä oli selkeä 
palautusosoite. Katsottiin, mikä on palautusprosentti. Ja ih-
meiden ihme, prosentti on korkein Helsingissä, tuossa van-
hojen Suomi-filmien paheiden pesässä. Olin aika ihmeissäni: 
onko Suomi ja jopa Helsinki rehellisyyden hyveen toteutuma, 
aivan niin kuin suomalaiset uskovat ja haluavat. Entisessä aka-
teemisessa elämässäni opetin etiikan alkeiskurssia ja kysyin, 
mikä on tärkein arvo ja hyvä. Vastaus oli aina sama: rehelli-
syys. Siinä oli jotakin melkein liikuttavaa.

Palataan kadotettuun lompakkoon. Heikkotahtoinen tie-
tää, että lompakkoon ei saa koskea ja jos koskee, vain palautta-
mistarkoituksessa. Mutta houkutus ottaa rahat, on liian suuri, 
ja hän ottaa rahat, ehkä katuen jälkeenpäin. Vahvatahtoinen 
ottaisi mielellään rahat, mutta koska se olisi väärin, ei tee niin 
vaan palauttaa lompakon. Hyveellinen palauttaa lompakon. 
Opiskelijani väittivät hyveellisyyttä jotenkin epäinhimilliseksi 
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ja jopa konemaiseksi. Kun kysyin, kumpi on arvokkaampi 
asenne, hyveellisyys vai vahvatahtoisuus, opiskelijat sanoivat 
aina, että jälkimmäinen on. Vastaus on väärä. Houkutus va-
rastaa on merkki sielun viasta ja ongelmasta, joka pitää kor-
jata. Opiskelijat arvostivat vahvatahtoisen ihmisen sisäistä 
kamppailua ja pitivät juuri sitä arvokkaana, tai jotenkin hie-
nona ja jalona. Näin ei ole, vika kun ei ole jalouden merkki.

Minä ole hyveellinen, ainakin joskus. Jos naisopiskelija jät-
ti käsilaukkunsa pöydälle ja sali oli tyhjä, koinko houkutuksen 
kollata laukku – en todellakaan! Ei juolahtanut mieleenikään, 
mahdotonta edes ajatella. Tämä ei vielä todista hyveellisyyttä-
ni, onpahan vain yksi episodi elämässäni. Tiedän, ettei laukus-
sa ole mitään, mitä haluaisin; entä jos siinä olisi. Hyveellinen 
ihminen on aina ja kaikkialla vapaa pahuuden houkutuksista. 

Lisäksi tulee vaatimuksista suurin: hyveellisellä ihmisellä 
on kaikki hyveet, yksi ei riitä hyveellisyyteen. Esimerkkinä on 
rohkea rosvo, joka on rohkea (hyve) ja epäoikeudenmukainen 
varas (pahe). Tuo ihminen ei ole hyveellinen vaan paheellinen. 
Hyveellinen on oikeudenmukainen ja rohkea, ja vielä paljon 
muuta hyvää ja arvokasta. Hyveellisyyden vaatimus on kovin 
vaativa, kuten huomaamme.

Entä hyveellisyys ja onnellisuus? Jos on hyveellinen, ku-
kaan ei voi moittia, ja jos moittii, on väärässä. Silloin säilyy 
mielenrauha rikkumattomana, joka merkitsee onnellisuutta. 
Keskiajalla Rooman kirkon filosofit esittivät, että hyveen to-
teuttaminen tuottaa mielihyvää. Hyveen vaatimus on mo-
ninainen, joten siihen sisältyy haluamista. Hyveellinen teko 
tyydyttää hyveellisen haluja, ja tämä koetaan onnen tuntee-
na. Tässä tulee vihdoin vastaan onnellisuus tunteena. Kuten 
olemme huomanneet, onnellisuus on paljon muutakin kuin 
tunne. 

Otetaan vielä pieni esimerkki ja mennään sitten eteen-
päin. Hyväntahtoisuus eli benevolentia on kristillinen hyve, 
kreikkalaisille hyväntahtoisuus merkitsi lähinnä hölmöyttä ja 
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melkein pahetta. Joka tapauksessa, oletetaan hyväntahtoisuus 
hyveeksi. Ostat ”Iso numero” lehden kadunkulmassa seiso-
valta Romanian romanilta pelkkää hyväntahtoisuuttasi. Hy-
väntahtoisuutesi takana on huoli ihmisen hyvinvoinnista ja 
siihen perustuva halua auttaa. Nyt autat, joten halusi toteutuu 
oikealla tavalla. Tämän halun toteutuman koet mielihyvän 
sävyisenä ja siksi onnellistuttavana. Kun teet koko ajan vain 
hyviä ja hyveellisiä tekoja, onnellistut ja saatat rehellisesti sa-
noa olevasi onnellinen ihminen. 

Jos erehdyt paheen pariin, koet pettymyksen, joka taas 
vähentää onnellisuuden tunnettasi ja ehkä kannustaa sinua 
hyveeseen. Benevolentian vastakohta on malevolentia, pahan-
tahtoisuus, joka lienee se yleisempi tapa toimia. Mutta jos pa-
hantahtoisuus tuottaa harmia ja ahdistusta tekijälleen, miksi 
niin moni on pahantahtoinen? Jotakin riemua pahuudesta 
tuntuu koituvat pahoille ihmisille. Huomaamme, että on ole-
massa hyvää ja arvokasta onnellisuutta (hyvä ja hyveellinen 
ihminen) ja pahaa ja arvotonta onnellisuutta (paha ihminen). 
Tämä on erottelu, jota ei juurikaan näe tehtävän, en ymmär-
rä miksi. Ehkä erottelun puute johtuu siitä, että onnellisuus 
tunteena on aina hyvä ja haluttava asia. Onnellisuus olisi hyvä 
asia, riippumatta syntytavastaan. Jos onneni lähde on toisten 
kiusaaminen ja sinun toisten auttaminen, onnen tunteemme 
on täysin sama. Oletetaan vielä, että tunteen voimakkuus on 
sama. Olemme siis yhtä arvokkaassa ja haluttavassa tilassa ja 
tilanteessa molemmat, minä paha ja sinä hyvä. Ajatus on omi-
tuinen, eikö olekin?

Onko todella niin, että onnellisuus on hyvä asia riippumat-
ta sen syntytavasta? Uskallan epäillä myönteisen vastauksen 
oikeutusta. Tunne on sama, siinä ei ole eroa; jos tunteessa ei 
ole eroa, missä sitten on? Jostakin tuon eron on löydyttävä, 
muuten onnellisuudesta ei kannata edes puhua. Miten kiu-
saajan onni saattaisi olla sama asia kuin hoivaajan ja auttajan 
onni? En ymmärrä miten tuo olisi mahdollista. Onnellisuutta 
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on arvioitava, ei tunteena, vaan eräänlaisena suhdekäsitteenä. 
Mitä tämä tarkoittaa, sitä selitän juurta jaksaen seuraavassa 
luvussa. 

Nyt pääsemme varsinaiseen aiheeseen, vanhuuteen ja on-
neen, toisin sanoen kysymykseen vanhan onnen ehdoista, siis 
vanhan onnen arvosta ja haluttavuudesta. Vanhakin osaa olla 
onnellinen, mutta kuka haluaisi vanhuuden onnena, ellei ole 
vanha. En enää palaa pahaan onneen, se kun ei kuulu tämän 
kirjan pääteemoihin. Mutta onnen arvon punnista kuuluu 
ydinkysymyksiin, ja joskus tuntuu, että vanhuuden onnel-
lisuus on huonoa onnellisuutta – kuka sitä haluasi kokea. 
Eräässä mielessä vanhakaan ei halua kokea vanhuuden onnea, 
ellei hän halua olla vanha. Tosin hänen on pakko kokea van-
huuden onnellisuus, jos hän ylipäänsä haluaa olla onnellinen. 
Hän on vanha, hänellä ei ole mahdollisuutta muuhun. Paha 
ihminen pystyy kokemaan vain pahaa onnellisuutta, vanha 
vain vanhan onnellisuutta, tässä on asian ydin. 

Pahan ihmisen onnellisuus on paha asia; miten on van-
huuden onnellisuuden laita, ei se paha asia ainakaan ole. 
Missään tapauksessa vanhuus ei ole onni, siis iloinen sattuma 
elämän kulussa, niin kuin iloinen perhetapahtuma tai lot-
tovoitto. Vanhuus on aivan varmasti taakka, jopa onnetto-
muus, joka kaikille niille lankeaa, joilla on onni olla elossa 
vielä viidennenkymmenennen syntymäpäivänsä jälkeenkin, 
tai ehkä tänään tuo luku on kuusikymmentä. Viisikymppinen 
pystyy vielä teeskentelemään nuoruutta ja vireyttä, paitsi ettei 
kukaan työnantaja siihen usko, ja lääkäri alkaa tehdä outoja 
kysymyksiä. 

Olen esittänyt, ettei onnea saa pitää yksinkertaisena tun-
teena. Onnellinen ihminen on aina suhteessa maailmaan, yh-
teiskuntaan ja muihin ihmisiin. Hän on oman elämäntilan-
teensa vanki, ja tuo tilanne muuttuu koko ajan. Ihmiset ovat 
enemmän ja vähemmän hyveellisiä. Toiset ovat onnekkaampia 
kuin toiset: lottovoittajat ja syöpäkroonikot kulkevat vierek-
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käin kadulla, eikä toista erota heti toisesta. Molemmat ker-
tovat olevansa onnellisia, ei siinä mitään, he sanovat. Mutta 
ei tilanne niin yksinkertainen ole, vaikka hyvä tunne olisikin 
olemassa. Jotkut ihmiset ovat onnekkaita, jotkut onnettomien 
olojen ja sattumien viattomia uhreja. Yksiin ei käy onnen lah-
jat, sanotaan ja tarkoitetaan, että toisille sattuu pahoja asioita, 
toisille hyviä. Tunne onnekkaita ja tunsin onnen hylkäämiä, 
jotka yleensä ovat jo haudassa. Vanheneminen merkitsee juuri 
tätä: onnen puute on liian helposti kuolemaksi. Pelissä jää 
Musta Pekka käteen. Elämä on joka tapauksessa onnenpyörä 
ja arpajaiset, joissa joitakin onnistaa joitakin ei. Nuoret tuskin 
tietävät mikä on onnenpyörä, se tivolien laite, iso värikäs pyö-
rä, jota pyöräytettiin, ja joku sitten voitti jotakin rihkamaa. 
Rulettia pelaavat nykyään, joka on tietysti vaarallista ja siksi 
jännittävää, ja saman asian kaksi versiota ovat molemmat, ru-
letti ja onnenpyörä – ihmiselämän symboleita. 

Paras on ihmisen olla ajattelematta onnellisuutta. Olen 
tästä aivan vakuuttunut. Miksi pilata elämänsä kyselemällä, 
olenko minä onnellinen ei en. Jos olen rehellinen, joudun joka 
tapauksessa sanomaan, etten ole onnellinen. Tai ehkä ajattelen 
onnellisuutta niin lepsulla tavalla, että onnellisuuskin on yhtä 
lepsua, arvotonta ja mitätöntä. Mutta kuka sanoo, että onnel-
lisuuden pitäisi olla jotakin kestävää ja suurenmoista. Nuoret 
menevät naimisiin siinä ajatuksessa, että tämä meidän rak-
kautemme on suurenmoisen ja arvokaan onnen huipuntuma 
ja me olemme yhdessä onnelliset elämämme loppuun saakka. 
Ajatus on tietysti naurettava, jos sen ottaa vakavasti. Eihän 
sitä kukaan vakavasti ota, koska kyseessä on vain romanttisen 
rakastumisen rituaalin sovinnainen piirre. Kuuluu sanoa ja 
kokea näin ja siis näin myös koetaan. Kahdessa viikossa tuo 
onni kuitenkin loppuu. Alkaa kolmikymmenvuotinen sota ja 
tulee itku pitkästä ilosta. Onneksi avioero on tehty helpoksi: 
nimet vain paperiin ja sitten uutta ikuista onnea etsimään. 
Arvoton onni on nuortenkin harmina. Kuka vanha viitsisi 
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enää kokea moista turhaa turbulenssia elämässään? Seksi oli 
tietysti nuorena kivaa ja jännittävää, mutta hetken hurmio 
oli sitten helposti pitkä harmi. Mieliteko on aina mieliteko 
ja hyvä kun sen saa unohtaa, tai ainakin siirtää muistojen 
kultaiseen galleriaan.

Puhutaan nyt kuitenkin onnesta ja onnellisuudesta, kun 
niin moni kokee aiheen tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Mutta 
kuten sanoin, parasta olisi unohtaa koko asia ja alkaa elää 
oikeaa elämää, sellaista, jossa harmit ja ilot ovat limittäin ja 
lomittain. On toinenkin syy jatkaa onnellisuuden ajatuksen 
parissa, nimittäin, selvittää kuinka ajatella oikein onnellisuu-
desta turvautumatta tuohon typerään psykologiseen mieliku-
vaan onnesta tunteena, joka kaikilla on yksi ja sama arvokas 
ja arvostettu, koettu mielentila. Olen ajatellut asiaa kym-
meniä vuosia ja tehnyt kaikkeni, että saisi onnen ajatuksen 
selkiytymään mielessäni. Olen kirjoittanut aiheesta nipun 
akateemisia tutkimuspapereita ja julkaissut ne eri foorumeil-
la – harrastus se on sekin. 

Mutta nyt uskallan vihdoin panna paperille suomen kie-
lellä, mitä ajattelen asiasta. Tässä tulee onnellisuuden filoso-
fiaa selkokielellä. Asia ei ole vaikea ymmärtää, mutta takaan 
että kehittely on vaatinut aikaa ja tupakkaa, niin kuin ennen 
sanottiin, silloin kun vielä sai polttaa. Amfetamiinia ennen 
käyttivät, sen kanssa, kun jaksoi pitkään, mutta nyt lakia 
säätävä eliitti on kieltänyt tuon aineen. Suomalaiset kirjai-
lijat joivat punaviiniä ja viinaa, mutta filosofia nuo juomat 
eivät auta. Tänään taitelijat eivät edes ehdi dokata, kun aika 
menee apurahahakemusten tekoon. Sigmund Freud otti 
kokaiinia, ja ideat kypsyivät niin eteviksi, että hän on vuo-
sisatansa (1900-luvun alku) merkittävimpien ajattelijoiden 
joukossa. Nyt hän olisi vankilassa. Niin muuttuu maailma, 
Eskoseni. Toivon, että itse pystyn muuttamaan maailmaa 
parempaan suuntaa, ainakin uusi onnellisuuden teoriani 
tähtää siihen. 
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Kohtalonyhteys
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Voi (tavallaan?) väittää, että Suomella ja Norjalla on ollut sekä 
yhteispohjoismaisessa historiassa sydänten ja ajatusten välinen 
”kohtalonyhteys”, mikä on joskus ollut toiselle voitoksi ja toi-
selle tappioksi, kummankaan niin haluamatta. Yksi tällainen 
”kohtalonyhteys” on ollut rauhankysymys itsenäistymisen 
alkuvuosikymmeninä ja sota sekä siihen joutuminen II ms:n 
aikaan. Rauhanidealismia Suomessa edusti pieni kommunis-
tien ryhmä. Norjassa sitä edustivat sekä vasemmistososialistit 
että etenkin ylioppilasnuoriso, jonka puheenjohtajana toimi 
vuonna 1938 dosentti Halvard M. Lange, joka kutsui Suo-
men rauhanoppositioon kuuluvan tunnetun edustajan, kan-
sanedustaja Cay Sundströmin Osloon puhumaan Pohjolasta 
sodanvaaran edessä ja hyvien ihmisten kollektiivisesta vastuus-
ta estää edessä mahdollisesti häämöttävä suursota. 

He molemmat uskoivat sinisilmäisesti vielä vuotta ennen 
II ms:n puhkeamista, että yhdistämällä voimat sodanlietso-
jia vastaan sota olisi vältettävissä ja Pohjolan pienet valtiot 
voisivat turvata siten olemassaolonsa, jos vain rauhanomaiset 
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vallat liittäisivät voimansa yhteen, ja kaikki hyökkäysaikeet ja 
sotasuunnitelmat kilpistyisivät niiden ylivoimaan maailmalta 
puhaltavaa pahaa vastaan. Hitler oli kuitenkin suunnitellut jo 
valmiiksi monen maan surkean tulevaisuuden kohtalon. Poh-
jois-Eurooppa ja erityisesti Pohjoismaat näyttelivät Hitlerin 
näissä suunnitelmissa tärkeää roolia, missä Ruotsin Kiirunan 
malmikuljetusten turvaaminen ja kuljettaminen Saksaan ke-
säisin Luulajan sataman ja talvisin Narvikin sataman kautta 
oli yksi sodan tärkeimpiä huolto-operaatioita. 

Tanskaa ja Norjaa vastaan 9.4.1940 käynnistetty hyök-
käys sekä Suomen jatkosota 22.6.1941 täydensivät Hitlerin 
kuristavaa haarukkaotetta pohjoisesta, joka ulottui Norjan 
länsirannikolta Bergenistä aina Neuvostoliiton Petroskoihin 
ja Pohjanmereltä Jäämerelle. Koska suomalaisille ei ole ihan 
selvää mitä tämä ”kohtalonyhteys” käytännössä tarkoitti, olen 
valinnut tähän kolme erilaista, erilaisista näkökulmista, kirjoi-
tettua kirjaa valaisemaan asiaa monelta eri kantilta; ”Hitlerin 
Pohjoinen rintama – Saksan armeijan operaatiot Norjassa ja 
Suomessa” (Minerva 2013) -kirjan on kirjoittanut englanti-
lainen Emmy-palkittu historioitsija  Bob Carruthers, ja siitä 
millaista sota on tavallisen vastarintamiehen silmin katsot-
tuna norjalaisen Gunnar Sönsteby ”Vastarintamies n:o 24” 
(Gummerus 1962)-kirjan sekä Norjan lehdistöstä sodan ja 
vihollismiehityksen aikana kertova Per Johansenin ”Me eläm-
me – sittenkin!” (Kustannustalo Helsinki 1945).

Gunnar Sönstebyn kirjan kaksi kiinnostavinta lukua ovat 
”Laskuvarjolla Skrim-tunturille sekä ”Natsien arkisto kaapa-
taan”. Jo heti kirjan alkusivuilta käy selväksi ”sydänten ty-
kittävä kohtalonyhteys” maidemme välillä, kun hän kertoo, 
miten Suomen talvisota sai heidät, nuoret koululaiset näke-
mään Norjan aseman vakavammassa valossa. Eräänä päivänä 
hän tapasi tytön, joka oli hänen luokkatoverinsa. Tyttö kysyi 
heiltä heti, mikseivät he olleet ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi 
ja lähteneet Suomeen?” Gunnar Sönstebyn kirjan alkusanat 
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on kirjoittanut Norjan entinen puolustus- ja oikeusministeri 
sekä korkeimman oikeuden jäsen Jens Chr. Hauge, joka ke-
huu tuloksena olevan ”tavalliset mitat ylittävä teos”:

”Sönsteby oli v. 1940 nuori ylioppilas. Hän taisteli Hans-
teenin hiihtokomppaniassa Nordmarkassa. Vastarintaliikkees-
sä hän oli mukana ensi hetkestä. Hän työskenteli maanalaisen 
lehdistön tehtävissä ja osallistui salaisen järjestön, Milorgin, 
toimintaan. Hänestä tuli jo hyvin varhaisessa vaiheessa eng-
lantilaisten erityinen luottamusmies miehitetyssä Norjassa ja 
hän teki sodan ensimmäisen vuoden aikana monta matkaa 
Oslon ja Englannin Tukholman-lähetystön välillä saksalaisten 
sulkeman rajan poikki. Vuonna 1943 hänet kutsuttiin Eng-
lantiin ja koulutettiin siellä vastarintaliikkeen myöhempiin 
tehtäviin. Saman vuoden syksyllä hän palasi Norjaan ja suo-
ritti jo ennen vuoden loppua kokonaisen sarjan uhkarohkeita 
tuhoamistehtäviä, toimi kotijoukkojen keskusjohdon yhtenä 
päällikkönä ja ns. Oslon ryhmän epävirallisena, mutta itseoi-
keutettuna johtajana. Numero 24:tä muodostui suorastaan 
käsite ja hänellä oli kotirintaman salaisessa verkossa avain-
asema.”

Bob Carruthers aloittaa kirjansa ”Hitlerin Pohjoinen rin-
tama” muistuttamalla lukijaa ns. Skandinavian dilemmasta eli 
Englannin ja Saksan välisten suhteiden merkityksestä elämän 
ja kuoleman kysymyksenä myös näille maille, halusivatpa he 
sitä tai eivät, sillä mikäli nämä kaksi maata, joista toisella oli 
ylivoimaiset meri- ja toisella ylivoimaiset maavoimat, julis-
taisivat sodan toisilleen, Skandinavien maiden asema olisi 
erittäin tukala – omaksuivatpa ne minkä linjan hyvänsä, nii-
den tilanne olisi uhkaava ja voisi päätyä katastrofiin, kuten 
kävikin, ihan kuten Suomellekin. Kirjasta selviää, millainen 
kohtalonyhteys maillamme oli sodan syttymisen aikaan. 

Norjalla oli jo I ms:sta ikäviä kokemuksia, kun britit oli-
vat vaatineet elokuussa 1918 Norjaa miinoittamaan Kar-
möyn-saarten lähistöllä olleen vesialueen. Norjan suojaiset 
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vuonot houkuttelivat Saksan merivoimia, sillä niiden suo-
jista alukset pystyivät murtautumaan avomerelle mistä päin 
Norjan rannikkoa tahansa hyökkäämään vihollissaattueiden 
kimppuun. Saksan Norjan suurlähettiläs oli ulkoministerin 
kehotuksesta antanut ”selkeästi mutta ystävällisesti” ilmoi-
tuksen Saksan II ms:n sytyttyä kunnioittavansa Norjan it-
senäisyyttä, mikäli se pysyy puolueettomana. Britit viestivät 
auttavansa Norjaa, jos ”maa olisi liittoutuneille myötämieli-
nen rautamalmiasiassa ja joutuisi tämän vuoksi saksalaisten 
kostoiskun kohteeksi”.

Pian tuli Saksan sodanjohdolle selväksi, ettei sotaa brittejä 
vastaan voiteta mereltä käsin, missä briteillä oli ylivoima, ellei 
Saksa saisi vähintäänkin tukikohtia aluksilleen Trondheimista 
ja Narvikista. Joulukuussa natsi-Saksan korkeinta poliittista 
ja sotilaallista johtoa Berliinissä tavannut Norjan fasistijohta-
ja Quisling korosti saksalaisille Norjan strategista merkitystä 
sodassa Isoa-Britanniaa vastaan ja ehdotti muodostavansa 
Norjaan saksalaismielisen hallituksen. Ehdotuksen mukaan 
hän kappaisi vallan saksalaisten avulla, minkä jälkeen hänen 
hallituksensa pyytäisi virallisesti avukseen Saksan armeijan. 
Hitler hylkäsi Quislingin suunnitelman nousta valtaan puo-
lueineen Norjassa epärealistisena. Sen sijaan Quislingin oli 
oltava puolueensa kanssa valmiina auttamaan Saksaa, kun bri-
tit pakottaisivat Saksaa suojaamaan kulkureittejään Norjaan.

Suomen talvisodan tapahtumat vaikuttivat saksalaisvastai-
sen mielialan voimistumiseen Norjassa mutta samalla myös 
paradoksaalisesti sinetöivät Norjan kohtalon natsien kynsis-
sä. Britit yrittivät taivutella Norjan hallitusta sopimukseen 
operoidakseen Norjan aluevesillä. On yllättävää lukea Car-
ruthersin kirjasta, ettei Hitler ollut vielä vuodenvaihteeseen 
mennessä lyönyt lukkoon mitään lopullista suunnitelmaa 
Norjan suhteen. Hitlerin kiinnostus Norjaa kohtaan alkoi 
kasvaa vasta, kun liittoutuneet suunnittelivat huhujen ja sa-
nomalehtikirjoitusten mukaan puuttumista Suomen tilan-
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teeseen – tässä karmaisevin maidemme välinen historiallinen 
kohtalonyhteys. 

Saksan ensisijainen tehtävä oli Norja-politiikassaan estää 
Ison-Britannian interventio Skandinaviaan sekä Itämeren 
alueelle, turvata rautamalmin saanti Ruotsista sekä hankkia 
meri- ja maavoimille tukikohtia brittejä vastaan tehtäviin 
hyökkäyksiin, ja siksi hän valmisteli operaatio Weserubun-
gin nimellä tunnettua Norjan maihinnousua. Näin syntyivät 
käytännössä ne ajatukset ja tapahtumat, jotka johtivat Nor-
jan valloittamiseen. Norja oli tärkeä nimenomaan merisodan 
menestyksen turvaamiseksi brittejä vastaan. Hitler sijoittikin 
heti 28 sukellusvenettä Narvikin, Trondheimin, Bergenin ja 
Stavangerin edustalle. 

Bob Carruthers kirjoittaa, että vaikka Suomen ja Neuvos-
toliiton allekirjoitettua rauhansopimuksen 12. maaliskuuta 
1940 Moskovassa operaatio Weserubung laitettiin hetkeksi 
jäihin, niin osa sukellusveneistä lähti matkaan jo pääjoukko-
jen lähtiessä myöhemmin. Osa sotilaallista johtoa alkoi pitää 
Weserubungia tarpeettomana, koska saamaan aikaan toteutta-
va operaatio Gelb sitoi brittiläiset ja ranskalaiset maa- ja ilma-
joukot. Länsirintamalla käytiin 10. toukokuuta 1940 saakka 
valesotaa, minkä aikana vapaat kädet muualla omannut Saksa 
valloitti lopulta Norjan. 

Carruthersin mukaan erillisenä sotilasoperaationa toteu-
tettu saksalaisten Norjan miehitys oli ehdottomasti onnistu-
nut, hyvin suunniteltu ja taitavasti toteutettu sotatoimi, Saksa 
vain sortui hänen mielestään samoihin virheisiin, jotka tulivat 
myöhemmin aiheuttamaan sen tappion. Yksi syy siihen oli 
kirjoittajan mukaan myös Saksan alunperin suunnitteleman 
”rauhanomaisen miehityksen” epäonnistuminen vihatun 
Quislingin aiheuttaessa ”alusta lähtien kiusallisia tilanteita”.

Kolmas kirja, Per Johansenin”Me elämme – sittenkin!” 
kertoo lehtimiehen elävällä tyylillä Norjan lehdistöstä sodan 
ja vihollismiehityksen aikana, ja siitä tärkeimmästä sekä sym-
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bolisesta kohtalonyhteydestä, mikä maidemme vapaan sanan 
edustajilla on suhteessa totuuteen ja ihmisten mielien muok-
kaamiseen, kun pelissä ovat isot panokset – eli estää profee-
tallisesti nykyajallemme ”valheen esiinmarssi”- Johansenin 
kirjan toisen luvun mukaisesti. 

Kirja alkaa dramaattisesti siitä, kun toimituksessa alkaa 
kaukokirjoituskone aikaisin aamupäivällä naputtamaan Nor-
jan Sähkösanomatoimiston (Norsk Telegrambyrå- NTB) tie-
dotetta Englannin ja Ranskan ministerien käynnistä ulkomi-
nisteri Kohtin luona aamulla kello 5, joka oli ilmoittanut, että 
samana yönä oli Norjan aluevesille kolmeen kohtaan laskettu 
miinakenttä saksalaisen laivaliikenteen lopettamiseksi Nor-
jan rannikolla – toisin sanoen siis malmin viennin estämi-
seksi Ruotsista Saksaan. Saksalainen 80-100 aluksen laivasto 
oli nähty Tanskan Belteissä matkalla pohjoiseen mutta vielä 
tässäkään vaiheessa norjalaiset eivät usko Saksan hyökkäyk-
seen, ennen kuin ovat silmätysten itse tapahtuneiden edessä. 
Huhtikuun 9. päivän tapahtumista huokuvat läpi hämmen-
nys, mielenmasennus, lamaannus, sekasorto ja toivottomuus. 
Näin kuvailee lehdistön reaktiota kirjassaan Johansen, joka 
itse kirjoittaa, ettei koskaan tule unohtamaan sitä tummaa 
raskasta kuljetuskonetta, joka ylittäessään hänen talonsa hipoi 
vieressä kasvaneita honkien latvoja lipuessaan esiin harmaassa 
aamunsarastuksessa, ja sen jyrinä vaimeni kuin kylläisen ja 
tyytyväisen eläimen. Johansenin mielestä pelottava hirviö oli 
kuin ”menneiden aikojen sisilisko”.

Johansen lukee miehityspäivän aamulehdestä irvokkaan 
mainoksen ”Ottakaa romantiikasta vaari! Älkää koskaan anta-
ko ihmisten inhota Teitä kainalohien takia. Käyttäkää Taboo-
ta kahdesti viikossa niin olette turvassa”. Toimittaja irvailee 
huomioilleen lehdelle, minkä tulisi olla virallisen selityksen 
mukaan oman aikansa kuvastin. Toisaalta se toteutuu hänen 
mielestään kahdellakin tavalla huhtikuun 9. päivänä: peili an-
taa sekä vääristetyn ja ylösalaisen, että samalla myös ilmeisen 
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oikean kuvan. Johansen ei tunne itseään oikein vakuuttuneek-
si, ikuinen epäilijä ja irvileuka kun on jo ammattinsa puo-
lesta. Seuraavaksi hän lukee mainoksen ”Falcon on ratkaisut 
pulman, kevään suuri Falcon-uutuus on käänettävä takki”, 
ja ymmärtää tahallisesti väärin ilmoituksessa olleen jonkin 
syvemmän aavistuksen siitä, että ”takki olisi ehkä käännet-
tävä?” Takinkääntäjiä oli kuitenkin ennakoidusti vähän. Sitä 
enemmän itsepäisiä ja omaan asiaansa uskovia toimittajia, 
joita kuolema korjasi runsaan sadon Norjan lehdistössä uu-
den järjestelmän aikana sillä, arviolta 4/5-osaa koko maan 
lehdistöstä likvidoitiin. Uudeksi valtakunnan ykköslehdeksi 
tuli Quislingin pää-äänenkannattaja ”Fritt Folk”.

Oslolaisista lehdistä lakkautettiin kommunistipuolueen 
lehti ”Arbeideren” kesällä 1940 samalla kun puolue hajotet-
tiin, huolimatta Johansenin mielestä siitä, ettei lehti kuulunut 
niihin, jotka omaksuivat vaativan asenteen miehittäjiin näh-
den. Myös työväenpuolueen ”Arbeiderbladet” lakkautettiin ja 
riippumaton, vapaamielinen ”Tidens Tegn” ilmoitti olevansa 
pakotettu lopettamaan. Vasemmistoradikaalinen ”Dagbladet” 
lakkautettiin väliaikaisesti ja myöhemmin lopullisesti. Samoin 
kävi oikeistolehti ”Morgonbladetin” Muista oikeistolehdistä 
suurimpaan eli Aftenposteniin asetettiin natsijohto. Johansen 
kuvailee, miten puoli vuorokautta sodan syttymisen jälkeen 
ilmestyvällä päivälehdellä oli kaksi pääkirjoitusta. Toisen ai-
heena oli ”Turvallisuutemme ja tulevaisuutemme”, joka käsit-
teli lehden omaa puoluetta ja sen politiikkaa, toisen otsikkona 
oli ”Mira”:

”Se käsitteli bergeniläistä ”Miraa”, joka viimeisellä mat-
kallaan Englannista Norjaan oli kahdeksan kertaa joutunut 
saksalaisten lentokonehyökkäyksen kohteeksi. Saksalaiset 
yrittivät parhaansa surmatakseen mahdollisimman monta 
aluksen 107 matkustajasta. ”Tällainen sotamoraali on tuskin 
omiaan lisäämään kunnioitusta hyökkääjiä kohtaan”, kirjoi-
tettiin artikkelissa saksalaisten sotilaiden marssiessa samaan 
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aikaan hoilaten kaduilla. ”Asiain kehittyessä tähän suuntaan 
on kaikkien puolueettomien maiden ryhdyttävä lähempään 
yhteistyöhön kyetäkseen puolustamaan oikeutettuja etujaan”, 
kirjoitti lehti edelleen luottavaisesti.”

Samaan aikaan Johansen istui kellarissa turvassa kollegoi-
densa kanssa odottamassa ”Vaara ohi”-merkkiä. Sitä ei tullut 
vaan turvaa hakevien lukumäärä kasvoi nopeasti moneen sa-
taan kellarissa poliisipatrullien tuodessa koko ajan lisää. Ja 
kun he palasivat pikkuhiljaa maanpinnalle huhujen varjoisasta 
maailmasta, he kuulivat radiosta, miten Oslo-vuonossa oli ha-
vaittu vieraita sota-aluksia ja Oslo pimennettiin varovaisuus-
toimenpiteenä. Eivätkä he tienneet alkaessaan puhelimitse 
metsästämään tietoja sodan kestäneen jo kaksi ja puoli tuntia. 

Uutiset olivat virhemarginaaliltaan tätä luokkaa ”Kristi-
ansand on määrätty pimennettäväksi”, vaikka todellisuudessa 
kaupunki oli jo valloitettu ja norjalaissatamakaupunkien yössä 
paloi laivoja, kuului pamauksia ja räjähdyksiä, jotka vapisut-
tivat maata ja saivat taivaan ja meren loistamaan yhtenä liek-
kimerenä. Johansen raportoi kaiken keskeltä, miten pilvistä 
ilmestyy suuri kone ylittäen matalalta Nesodlandetin pudoten 
vieläkin alemmaksi. Samalla hetkellä lentää talon keskiosan yli 
Johansenin suurin koskaan näkemä taistelukone. Huhtikuun 
9. päivän lehdet julkaisevat myös kuuluisan NTB:n tiedot-
teen, jonka se on saanut ulkoministeriltä itseltään:

”Lopuksi ministeri sanoi, että meidän on vain toivottava, 
ettei tilanne kestäisi kovin kauaa, ilmoittaen samalla, että yöllä 
annetaan yleinen liikekannellepanomääräys...”

Lehden jonkun sivun alaosassa on vielä pieni ilmoitus, 
missä kerrotaan saksalaisten katkaisseen Drammensveinin 
Fornebon kohdalta ja takavarikoineen ohittavat autot. ”Vihol-
linen marssi aamupäivällä Drottningsholmsvägenille. Tilasi 
linjaa numero 62 liikennöivän auton ja lakkautti numeron 
11 Ängsbybanenilla. Ohittaa nyt Friedhemsplanin matkallaan 
keskustaa kohti”. 
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Kennedyn 
puheopissa

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Norjalaissukuisen Ted (Theodore C.) Sörensenin legendaa-
rinen ura Kennedyn puheenkirjoittajana alkoi irlantilaisille 
katolilaisille lähes Amerikan itsenäisyyspäivän, 4. heinäkuuta, 
veroisesta juhlasta, Pyhän Patrikin päivän puheesta vuonna 
1954 kestäen aina Kennedyn salamurhaan saakka yhdeksän 
vuotta myöhemmin. Sörensen jaksoi aina muistuttaa puhei-
denpitäjiä siitä, ettei tekstin kelpoisuuden takana ollut suin-
kaan se, miltä se näytti silmissä, vaan miltä se tuntui korvissa. 
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Ted Sörensen kirjoittaa Kirjassaan ”Kennedy” (Tam-
mi 1965) etteivät hän ja Kennedy olleet kohdatessaan pu-
heenkirjoittamisen tai -pitämisen ammattilaisia vaan hyvin 
kaukana molemmat siitä. Terveellä maalaisjärjellä ja hyvillä 
hoksottimilla varustettuina he olivat avoimin mielin valmiita 
oppimaan kokeiltuaan ensin tehdä yhdessä satoja enemmän 
tai vähemmän epäonnistuneita ja kaavamaisen tylsiä ja mi-
täänsanomattomia puheita, matkiessaan muiden politiikkojen 
ja puheoppaiden ja sitaattikirjojen vihjeitä sisällyttää puheisiin 
aina jotain ylevää, vaikeaa ja omaa erinomaista sivistystaus-
taansa alleviivaavaa muuta yleistä kauniisiin kääreisiin käärit-
tyä mitään sanomatonta roskaa.

Sörensenin kirjoituksista ja kokemuksista paistaa läpi 
Roomassa mainetta puheopistaan saaneen espanjalaissyntyi-
sen Quintilianuksen vaikutus, joka uskoi toisin kuin Cicero, 
jonka mielestä hyvä puhuja syntyy älystä ja kyvystä. Quinti-
lianus, jonka pääteos 12-osainen ”Institutio Oratorio (löytyy 
myös kaukolainalla englanniksi)” tekee hänen tunnetuimman 
lauseensa käskyksi kaikille hyväksi puhujiksi aikoville: ”Sydän 
tekee hyvän puhujan”. Quintilianus uskoi näet, että hyväk-
si puhujaksi kasvetaan. ”Hyvä puhuja on henkilö, jolla on 
edellytyksiä ajatella ja kyky muotoilla nuo ajatukset.” Hyvä 
puhuja on siis Quintilianuksen mielestä parhaiden ajatusten 
ajattelija, joka löytää näitä sanoja lausuessaan sopivan tavan 
lausua ne kauniista ja vaikuttavasti. Quintlianus poikkeaa 
myös siinä Cicerosta, että hänen mielestään puhujan ei kan-
nata paljastaa rakennettaan ja kertoa etukäteen, mitä tule-
man pitää, jolloin kuulijalla ei olisi enää mitään jännitettävää. 
Hyväksi puhujaksi hänen mielestään opitaan kolmen tason 
kautta; puheen mallien, huolellisen lukemisen ja harjoitta-
malla ex tempore-puheita. Quintilinanukselle hyvän puheen 
lopun piti olla mieleen jäävä ja riittävän selkeä, että siitä olisi 
jäänyt tahdottu jälkimaku myllertämään kuulijan päässä kuin 
mainos tehden hänestä lopulta puhujan toiveiden mukaisesti 
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orjamaisen alttiin puhujan hänelle esittämille toiveille. Niin 
oli alussa Kennedynkin laita. Hänen uransa ensimmäiset 
puheet olivat asiallisesti ja asiantuntevasti kirjoitettu, mutta 
niistä puuttui se jokin tunneälynväläys, mikä avasi sydämet 
ja minkä vasta Ted Sörensen toi mukanaan lahjaksi ja myö-
hemmäksi Kennedyn menestysreseptiksi vuonna 1953 Pyhän 
Patrikin päiväksi Kennedylle kirjoittamassaan puheessa - tai 
sitä samaa mitä Quintilianus tarkoitti sillä, kun hän väitti 
lyhyiden ex tempore-puheiden kykenevän parhaiten heijas-
tamaan puhujansa minuutta. 

Sörensen kuvailee yksityiskohtaisen tarkasti kirjassaan, 
miten vakavasti Kennedy otti puheidensa rakentelun ja hy-
väksi puhujaksi kouluttautumisen. Sörensen ja Kennedy ovat 
yhdessä kääntäneet kaikki kivet mitä retoriikan maailmassa 
Aristoteleen klassikkoteoksen ”retoriikka” lisäksi löytyy, ja 
löytäneet yhteisen matkansa aluksi Ciceron mainion nuo-
ruudenteoksen ”De inventione”, joka on tarkoitettu tällaisten 
matkojen evääksi löytämään oikeita ajatuksia ja se tie, jota 
pitkin nöyrän puhujan on kuljettava tullakseen ensin hyväksi 
ja lopuksi parhaaksi kaikista. Yksi esimerkki Kennedy-kirjas-
sa on kuitenkin tahallisesti tai tahattomasti joko Sörensenin 
itsensä tai Kennedyn melkein suoraan poliittisten puheiden 
mestarien ja mainioiden Sotakronikka I ja II-teosten kirjoit-
tajan, vuonna 1950 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajalta, sir 
Winston Chuchilliltä selvästikin lainattu ja hieman mukailtu 
poliittiseen propagandaan mukailtu suuren yleisön tarpeisiin 
jälkipolvia hurmaamaan ns. ”tarkoituksenmukainen valemuis-
to”. Sörensen kertoo kirjassaan tunteja kestäneistä puheiden 
(siinä olisi opeteltavaa nykypoliitikoille) harsimisesta työllä ja 
vaivalla kokoon, ihan kuin siihenkin olisi tarvittu Churchillin 
parhaan sloganin mukaisesti: verta, hikeä ja kyyneleitä, niin 
kuin Sörensenin mukaan joskus tarvittiinkin. Sörensen väit-
tää, ettei yksikään puhe ollut koskaan hermostuttanut Ken-
nedyä niin kuin hänen lyhyt esiintymisensä demokraattien 
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humoristisena puhujana Gridiron-klubin päivälisillä vuonna 
1958.”Hänen tilaisuudessa pitämänsä kymmenen minuutin 
puhe oli tulos useita tunteja kestäneestä aineiston keruusta ja 
sitä oli koeteltu moneen ”asiantuntijaan”. 

Sörensen oli huomannut tutkiessaan Kennedyn puheita 
jälkeenpäin: välihuomautukset olivat aina valmistettuja teks-
tejä tehokkaampia. Tilannetaju teki vasta puhujasta puhuja-
tilanteessa mestarin.

Ymmärrämme hyvin mitä sellaista Ted Sörensen oivalsi, 
jota muut sen ajan melko keskinkertaiset ja kaavoihinsa kan-
gistuneet ”asiantuntijat” eivät Sörensenin ja Kennedyn suu-
reksi onneksi oivaltaneet. Sörensenin mukaan Kennedyn pu-
hekikat olivat yhtä yksinkertaisia kuin hänen puheensa olivat 
lyhyitä. Ne olivat joskus niin lyhyitä, ettei niihin mahtunut 
sen ajan tyypilliseen tapaan liikoja yleistyksiä, kliseistä, moni-
mutkaisia vertauksia tai turhia tunteellisuuksia. Siksi ne toi-
mivat kuin nyrkki silmässä. Kennedy suosi omissa puheissaan 
keskitietä välttäen ääripäitä. Hänen oma äänensä oli yksitoik-
koinen ja sanojen paino oli yllättävän usein väärissä kohdissa. 

Jos kuuntelette Youtubesta hänen puheidensa sarjaa, niin 
huomaatte asian itse omin korvin ja silmin varsin pian. Huo-
maatte pian myös sen hämmästyttävän seikan, ettei Kennedy 
tavallisesti käyttänyt puheissaan muiden sen ajan poliitikko-
jen tapaan täytesanoja, mikä oli yleensä huonojen puhujien 
helmasynti - ne maakuntapolitiikan jonninjoutavat piirisarjan 
raasut reppanat, jotka joutuvat ajatuksen katkettua hakemaan 
tankkaamalla näitä itselleen tyyliin ”hauki on kala”- turvaa, 
etteivät näyttäisi yleisönsä silmissä eksyneiltä koiranpennulta, 
niin kuin ne raukat usein näyttävät, menettäessään kokemat-
tomuuttaan tai silkkaa typeryyttään oman puheensa suggestii-
visen ytimenhallinnan (asioiden ja sanottavansa muistaminen 
oli klassisessa retoriikassa sama kuin kirkas äly ja sen perinne 
tuli kaukaa jo antiikin Kreikasta), alkaen sen jälkeen tankata 
vain konemaisesti vahanuken tavoin puheenkirjoittajan kir-
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joittamaa puhetta juuri niin, kuin sitä ei pitäisi missään ni-
messä puhua, heittäen näin puheistaan viimeisenkin lämmön 
harakoille. 

Silloin herää kysymys, mitä järkeä on ylipäätään puhua, 
jos se ei herätä kuulijassa puhujan tavoitteiden näkökulmas-
ta tarkoituksenmukaisia tunnetiloja? Vuosien saatossa Ken-
nedystä ja Sörensistä kasvoi Quintilianuksen tarkoittamalla 
tavalla harjoittelun tuloksena legendaarisia mestareita pu-
heenkirjoittamisen ja - pitämisen vaikealla saralla muutamaa 
kultaista sääntöä käyttämällä, joita Sörensenin kirjaa lukiessa 
voi helposti poimia Kennedyn puheita koskevien kappaleiden 
lomasta. Ne olivat hieman typistäen quintilianismeja nyky-
päivään sovellettuina: ”A. Lyhyet puheet. B. Lyhyet lauseet. 
C. Lyhyet sanat. D. selkeä rakenne. E. Eikä mitään turhia ja 
itse puhetta häiritseviä selityksiä. Kennedylle hyvän puheen 
lauseiden ja kappaleiden tuli olla sellaisia, että ne yksinkertais-
tivat itse puheen pääsanomaa ja selvittäen korostivat sitä myös 
sivulauseissa. Kennedy näet inhosi ylitse muiden monisanai-
suutta ja mahtipontisuutta.

Tätä Kennedyn ja Sörensenin opettamaa esimerkkiä maa-
gisesta ex tempore-tilanteessa syntyvästä sanottavan ja kielen 
yksikertaisesta teeskentelemättömyydestä, mikä menee ta-
vallisesti yleisöön kuin häkä niin Amerikan pohjoisen vaalit 
ratkaisseissa tasapaino-osavaltioissa, kuin muikkujen kera 
Kuopion torilla - silloin kun ei tarvitse sietää kännissä itseään 
ja savolaisuuttaan vuolaasti ylistävää persjalkaista ja Tyko Sal-
lisen Mirri-maalauksen siannenän omaavan demarikirkkoval-
tuutetun omahyväistä luentoa kristinuskon ja sosialidemo-
kratian vuosisataisesta luterilaisesta kohtalonyhteydestä. Juuri 
niitä Kennedyn ja Sörensenin inhoamia turhia ylisanoja, joilla 
ei ole mitään vastinetta missään todellisuudessa, ja typeryydes-
sään ovat juuri sitä pinnanalaista mielen vastaliikettä, mistä 
liikkuvat äänestäjät syntyvät ratkaisemaan nykyjään vaalit 
kuin vaalit galluppien ja politiikkojen suureksi kauhuksi.
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Lähiöisoäiti 
siveyden sipulina

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Tasan vuosi sitten 2019 maaliskuun Kirkko -ja kaupunki-leh-
den facebook-sivuilta saimme lukea piispanvaalit Teemu Laa-
jasalolle hävinneen ”lähiöisoäitinä” itseään mainostavan enti-
sen yliopistollisen kristillisen auktoriteetin, Jaana Hallamaan 
kirjoituksesta kirjailijanimimerkki E. L. Jamesin vuonna 2011 
julkaistusta, miljoonapainoksina levinneestä kirjasta ”Fifty 
Shades of Grey”. 

Se on hänestä yksinkertaisen kertomusrakenteen varassa 
etenevä viihteellinen, kirjallisesti vaatimaton kuvaus erilaisista 
sadomasokismia, alistamista ja sitomista sisältävistä eroottisis-
ta fantasioista. Jaana Hallamaa kirjoittaa nimimerkillä ”lähi-
öisoäiti” - mikä olisikaan luotettavampaa ja hellyttävämpää? 
Mummo ei varmasti pervoile, hän haluaa lukijansa ymmär-
tävän rivien välistä. 

Mutta kun puhutaan esimerkiksi S&M maailmasta, isoäi-
din mietteet ovat oudosti asemoituja itse aiheen kanssa. S&M 
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isoäiti on outo ajatus, vaikka olen varma, että monet heistä 
ovat isovanhempia. Seksi kuuluu kaikille, myös vanhemmille 
ihmisille, koska seksin rajat ovat kaukana ja katto korkeal-
la. Millaista olisi seksi täydessä valossa? Kaikki seksi meidän 
kulttuurissamme on harmaalla alueella, niin tukahdutettua 
seksuaalisuus on, kiitos kristillisten opettajiemme. Miten ih-
meessä vetää raja oikean ja väärän seksin välille? Puhummeko 
pervoilusta vai mistä? Kristityt ovat aina olleet kaikkea seksiä 
vastaan, joten se siitä. Mikä on se oikea laji seksiä, joka on 
valosta syntynyt? Halu on heistä aina pahasta.

Hallamaa väittää, että vääränlainen seksi on syntistä, pa-
heellista ja jopa rikollista; hän kirjoittaa, ”yleistyykö alistava 
ja kumppania fyysisesti ja psyykkisesti vahingoittava seksi?” 
Toisen vahingoittaminen on rikos, alistava seksi taas saattaa 
olla konsensuaalista, esim. orjasopimukset kahden aikui-
sen välillä. Monesta juuri alistaminen on kivaa, mutta vain 
seksileikkinä. Kipu tekee seksissä hyvää yllättävän monelle. 
Kaikilla on omat fetissinsä, sanoo tuntemani psykiatri, myös 
naisilla ja todennäköisesti myös ”lähiöisoäidillä”, vaikka hän 
antaa ymmärtää toisin. 

Naisten alistamine kuuluu juuri sille patriarkaatille, jota 
kirkko on tukenut kaikkina aikoina. Nainen vaietkoon seu-
rakunnassa. Seksissä naisilta ei ole kysytty mitään: raskaana ja 
paljain jaloin on nainen kohdallaan. Kirkon olisi hyvä siivota 
oma pihansa ensin, ennen kuin moittii muita. Hallamaan 
tapainen eliitti kyllä pärjää. ”Tunnemme viehtymystä myös 
haitalliseen, eivätkä nautinnon ja hyvää tekevän rajat osu yk-
siin. Mielihyvä saa keskittymään huonoihin asioihin”, mitä 
tähän rimanalitukseen enää sanoisi? 

Hallamaa tuomitsee mielihyvän tavoittelun, ilman mie-
lihyvää ei ole seksiä, siis Hallamaa tuomitsee kaiken seksin, 
aivan kuin huomaamattaan. Mitä jos kirkonmenot ja rukous 
tuottavat mielihyvää? Tietysti moni meistä tuntee mieltymystä 
haitalliseen, kuten tupakkaan, viinaan ja ankaraan vittuiluun, 
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mutta mitä tällä on tekemistä nautinnon ja hyvää tekemisen 
rajojen kanssa. Joskus teemme pahaa, joskus hyvää, joskus 
nautimme, joskus kärsimme. Ja sitten on seksiä, joka joskus 
on hyvää, joskus ei. Mutta miten seksuaalinen nautinto hae-
taan ja miten se saadaan, on asia erikseen. 

Hallamaa voisi sanoa suoraan olevansa huolestunut rais-
kauksista, mutta niin ovat kaikki vastuulliset kansalaiset riip-
pumatta siitä, kuinka himokkaita ovat muuten. Kunnon kris-
tittyjen makuuhuoneissa tapahtuu myös kummia. Papit ovat 
pedofiileja siinä missä muutkin ja vähän enemmänkin. Miten 
pärjää pedofiili pappi pääsiäisen kovassa valossa? Onko ho-
mous todella pahe? Mitä todella tapahtuu rippikoululeireillä? 
Ovatko kiihkeät lahkolaiset myös siveitä ihmisiä? Vapauttaako 
usko seksin orjuudesta? Hallamaa sorkkii ampiaispesää. Niitä 
on lähiöissä.

Olisi hyvä, jos Hallamaan tapaiset siveyden sipulit pääsi-
sivät eroon perverssin teemasta ja uskosta, että kaikki seksi ja 
siihen liittyvä nautinto vahingoittavat ihmistä. Seksi on vain 
seksiä, tarve, jota hoidellaan monin eri tavoin. Jos vahingoit-
taa toista, poliisi hoitaa asian. Jos vahingoittaa itseään, on 
paras mennä psykiatrille hoitoon. Muut sitten hakevat nautin-
toaan omalla tavallaan, joka herra paratkoon ei kuulu miten-
kään muille eikä erityisesti siveyspoliiseille tai tiukkapipoisille 
kovan linjan konservatiivisille kristityille kuten Päivi Räsäsen 
ja Tapio Puolimatka sekä Jaana Hallamaa.

Kaikki näitä kolmea yhdistää ”manikealaisuus” ranska-
laiskirjailija Andre Maulrauxin romaanihenkilö Carcian 
tarkoittamalla tavalla, jonka mukaan hän oli manikealainen 
erotuksena intellektuellista, joka oli sävyjen, asteiden laatu-
jen ihminen; häntä kiinnostaa totuus sinänsä ja ilmiöiden 
moninaisuus. Mutta mitä Jaana Hallamaa ajattelee seksistä ja 
omasta suhtautumisestaan siihen nyt, kun vuosi on kulunut 
ja hän on vanhentunut jatkuvien taivasrukouksien siivittämä 
tavallisena lähiöisoäitinä? Miksei hänestä kuulu mitään?
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Nykyvanhuudesta
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

On omituista, ristiriitaista ja paradoksaalista, että ikääntyvien 
ja ikääntyneiden – vanhoista ei enää ole niin väliksi – pi-
täisi elää hirveän vanhoiksi ja kuitenkin eliniän kasvun ai-
heuttamien kasvavien kustannustekijöiden vuoksi hoidosta 
ja hoivasta tingitään koko ajan. Pitää elää pitkään, mutta ei 
aiheuttaa lisäkustannuksia on outo mantra, joka on osaltaan 
aiheuttamassa hoivapommia. 

Elä vanhaksi ja elät yhä kurjemmin, on outo vaatimus-
pari. Ihanteena on, terveenä hautaan, mutta vasta kun olet 
oikein vanha. Ennen saatettiin sanoa, olet vanha ja kuolet 
luonnollisen kuoleman, jota nykyään kukaan ei koe. Kirjois-
sa sanotaan ja televisiossa kerrotaan, ettei Afrikan savanneilla 
yksikään eläin, norsuja lukuun ottamassa, koe luonnollista 
kuolemaan. Heikentynyt yksilö menee vahvojen ravinnoksi, 
kuten luonnon kiertokulussa tarkoituksenmukaista on. 
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Tieteellis-teknologinen yhteiskuntamme on kehittänyt 
tästä teemasta oman muunnelmansa: kukaan ei kuole luon-
nollista kuolemaa, koska sellaista ei lääketieteen näkemyksen 
mukaan ole; kuolemalla on aina syynsä ja puuttumalla tuohon 
syyhyn lääketieteen keinoin ihminen voitaisiin pelastaa. Ihmi-
nen siis kuolee lääketieteen voimattomuuden ja kykenemät-
tömyyden vuoksi. Jos lääketiede olisi kehittyneempää, hänen 
elämäänsä pystyisi jatkamaan. Yksi mahdollisuus on käyttää 
keinotekoisia osia, keinosydäntä, -maksaa ja -munuaisia. 
Tieteiskirjallisuuden keinoin on kuvattavissa maailma, jossa 
vaurioituneet aivotkin pystytään jotenkin korvaamaan. Kuo-
leva on aina potilas, siis lääketieteen piiriin kuuluva tapaus. 
Hän ei ole luonnollisesti kuoleva ihminen. Hän on tapaus ja 
potilas, noita sanoja kannattaa maistella suurelle huolella ja 
antaumukselle. Mitä ne kertovat ihmiselämän lopusta?

Joka tapauksessa, jokainen kuolema on lääkärin käsissä ja 
lääketieteen varassa, eikä lääkäri niin vain hellitä. Hoitotah-
to on paras olla olemassa, jos haluaa vähentää kärsimystään 
lopun aikaan, ja sen tahdon on oltava seikkaperäinen. Miksi 
ei hoidettu, vaan jätettiin kuolemaan? Joskus on paras vain 
kuolla, pääsee vähemmällä. Kyllä lääkäri tekee, kun vain saa 
tilaisuuden. Ja moni hoito on kuin hienostunutta kidutusta.

Jokaisella suomalaisella on velvollisuus elää niin pitkään 
kuin suinkin, koska kansanterveysjärjestelmämme kansainvä-
linen maine on kyseessä. Kreikkalaiset päättivät valehdella es-
tottomasti. Luin kansanterveystilastoja joskus parikymmentä 
vuotta sitten. Kreikkalaiset miehet elivät pitempään kuin suo-
malaiset, eivät tarvinneet lääkäripalveluita ja raportoivat vain 
vähän vaivoja Suomeen verrattuna. Suvaitsin ihmetellä tätä 
asiaa, kun olin juuri ollut Ateenassa tutkijanvaihdossa ja näh-
nyt millaista siellä on. Hampaattomat ukot kittaavat kahvia 
kahvilassa ja polttavat kaikki tupakkaa, taitavat ottaa vähän 
viiniäkin, tai olutta tai ouzoakin, siis sitä muikean makuista 
anisviinaa. Ranskalaisten pastis on muuten paljon parempaa, 
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jos nyt ylipäänsä sietää voimakasta aniksen makua. Sitten 
luotettavista lähteistä minulle paljastettiin, että kreikkalaisten 
tilastot ovat sepitteisiä, siis yhtä hyvin talouden ja terveyden 
alalla. Kreikan talous sortui noiden valheiden paineesta, mut-
ta ne hampaattomat ukot Ateenassa juovat edelleen kahvia ja 
polttavat tupakkaa. Retsina on muuten hyvää. Se on pihkalla 
maustettua valkoviiniä ja sellaisena maailman vanhin säilyn-
yt viinin laji. Antiikin kreikkalaiset maustoivat viininsä eri 
tavoin, koska viini hapettui helposti ja tuli pahanmakuiseksi. 
Suomalaisia viinan maustamisen reseptejä on tuhansia, alkaen 
sipuliviinasta. Pontikka on pahan makuista sellaisenaan. Mut-
ta mikään mauste ei poista metanolia, ja siinä ongelma onkin.

Kuinka hyvä Suomalaine terveydenhoitojärjestelmä on. 
Järjestelmän edustajat tietysti kehut itse-ään – ei kannata 
uskoa. Järjestelmä on niin huono, että perusremontti tarvi-
taan juuri nyt. Ideana on vahvistaa hallintoa, jolloin hallinto 
hoitaa ihmisen hyvin ja halvalla. Suomi on kansainvälisessä 
vertailussa sijalle 31 tai sinne päin. Ranska on paras ja Italia 
toinen. Kreikka on sijalla 14. Italialaiset ja kreikkalaiset eivät 
tilastoista piittaa. Heille tilastointi ei ole kuvailua ja faktoja, 
vaan sen kertomista, miten he oikeastaan haluaisivat asioi-
den olevan. Muuta pohjoismaat ovat Suomea edellä, paitsi 
Tanska. Ei näihin tilastoihin kannata liikaa luottaa, mutta ei 
Suomen sijoittuminen ole mikään ylpeyden aihe. Kannatta 
myös katsoa terveydenhuollon kustannuksia, siinä Suomi on 
sijalla 1, ainakin arvovaltaisen The Lancet -lehden mukaan. 
Suomalaiset sanovat, että teemme halvalla erinomaista tulosta. 
Maallikko kysyy: Ovatko tulokset todella niin erinomaiset? 
Miksi sija 31? Miksi systeemi on suuren kokonaisremontin 
tarpeessa, vain siksikö, että kuolevan poliittinen puolue Kepu 
saisi maakuntansa ja uuden mallin avulla lisää valtaa maaseu-
dulla? Miksi panna enemmän rahaa hallintoon? Ei kai hallinto 
ketään hoida? Miksi terveydenhuollon rahat ovat aina lopus-
sa? Jos järjestelmä on halpa, siihen voi hyvin laittaa lisää ra-
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haa? Ei kai halpuus ole rikkaassa maassa erityinen kehumisen 
aihe? Miksi vanhat, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja 
muut hädänalaiset on uhrattu talouden Molokille? Me kaik-
ki suomalaiset tiedämme systeemin olevan romu. Hoitoon 
ei pääse, ellei mene yksityiselle tai työterveyteen. Lääkärien 
diagnostiikkataidot ovat vitsi. Laajat ihmisryhmät vammai-
sista vanhoihin ovat heitteillä. Maaseudulla ei ole lääkäreitä. 
Hoitajat vaihtavat alaa. Yksityinen puoli on varakkaan tuki 
ja turva, muista kuka välittää? Kuten Veikko Vennamo sanoi: 
Kyllä kansa tietää. En ole kenenkään kuullut kehuvan, paitsi 
niiden, jotka ovat tiukassa tilanteessa saanee apua ja tukea 
hyviltä sairaanhoitajilta. Sellainen ei ole se helsinkiläinen, 
joka vastaisi yleiseen verenmyrkytykseen kuolevan vanhan, 96 
vuotta, tyttären vihaiseen vaatimukseen kivunlievityksestä: Ei 
täällä ketään kuoliaaksi lääkitä, käänsi selkänsä ja käveli pois. 
Kun vuoro vaihtui yöllä, se kivunlievityskin onnistui. Siinä 
oli kyseessä klassinen hyvän ja pahan taistelu. Mummi kuoli, 
koska hänen tilansa ei ollut parannettavissa. Mutta turha näitä 
anekdootteja on kertoa; niitä jokaisella riittää omasta takaa, 
kertomuksia hyvästä ja pahasta. Pahasta saisi vain olla vähän 
vähemmän kerrottavaa. 

Seuraavassa hallinnon edustajan mielipide asiasta (YLE 
nettiuutuset, 27.6.2018).

Hyvyys ja laatu tulevat monista asioista. Ne tulevat siitä, 
että ihmisiä sairastaa ja kuolee vähemmän, ihmiset pääsevät 
terveydenhuollon palveluiden piiriin, ovat tyytyväisiä palve-
luun ja että palvelut on tuotettu kustannustehokkaasti. Kun 
otetaan nämä kaikki huomioon, Suomi pärjää parhaiten, 
kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
Neurokeskuksen toimialajohtaja Atte Meretoja. Meretoja 
kuuluu tutkimuksen tehneeseen Global Burden of Disease 
-tutkijaverkostoon.

Tätä kommenttia sopii ihmetellä. Hallinnon näkemys 
asiasta on kuin poliitikkojen puheet, uskoo, ken uskoo. Mik-
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si systeemin tarvitsee täysremontin juuri nyt? Jos oikein ru-
masti sanoisi, yllä olevat on valeuutinen. Mikä on lattiatason 
työntekijöiden näkemys terveyskeskuksista, entä asiakkaiden? 

Suomen tilastot eivät valehtele. Suomalainen tilasto on 
niin rehellinen, että ihan hirvittää, ja se puhuu karua kieltä. 
Seuraavaksi tietopaketti Duodecimilta, aina luotettavalta ja 
terveysviisautta edustavalta tietäjältä (https://www.terveys-
kirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01025#s1):

Ihmisen keskimääräinen elinikä on jatkuvasti kasvanut. 
Kivikauden ihmisen arvellaan eläneen keskimäärin 20 vuot-
ta. Antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten elinikä tunnetaan 
hautalöydösten perusteella kohtalaisen hyvin ja se näyttää 
olleen hieman alle 30 vuotta. 1700-luvun lopussa Euroopan 
asukkaat elivät keskimäärin 35–40 vuotta, 1900-luvun alussa 
jo noin 50 vuotta. Sen jälkeen kehittyneiden maiden elinajan-
ajanodote on nopeasti kasvanut, mutta monissa kehitysmaissa 
se on edelleen alle 55 vuotta.

Käytössämme ovat täsmälliset tiedot suomalaisten keski-
määräisestä eliniästä ja sen alueellisista vaihteluista 1700-lu-
vulta asti (ks. kuva 1). Vuonna 1751 vastasyntyneen miesten 
elinajanodote oli noin 35 vuotta ja naisten hieman alle 40 
vuotta. Elinajan odote kääntyi kasvuun vasta suurten nälkä-
vuosien jälkeen 1870-luvulla, ja oli itsenäisyyden alkuvuosina 
miehillä noin 45 ja naisilla noin 50 vuotta.

Ennen viime sotia suomalaiset olivat yksi Euroopan sai-
raimmista kansoista. Sen jälkeen väestön terveys on jatkuvas-
ti parantunut. Kun suomalainen mies eli 1940-luvun alussa 
keskimäärin noin 55 vuotta, on miesten elinajan odote tänään 
yli 78 vuotta. Naisten elinajanodote on pidentynyt lähes yhtä 
paljon, 62 vuodesta lähes 84 vuoteen. Miesten ja naisten yh-
teinen elinajanodote oli vuonna 2016 hieman yli 81 vuotta, 
kun se Ruotsissa oli noin 82 vuotta. Pisimpään elävät tällä 
hetkellä japanilaiset, joiden elinajanodote on yli 84 vuotta.

Maailmanlaajuisessa vertailussa suomalaiset kuuluvat 
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tänään vauraiden ja terveiden kansakuntien pieneen jouk-
koon. Näissä maissa tarttuvat taudit ovat harvinaisia, lapset 
ovat terveitä ja ihmiset elävät pitkään. Tarjolla on kattavat ja 
korkeatasoiset terveyspalvelut, joita suurin osa kansalaisista 
voi ja pystyy käyttämään. Suomalaisten ruotsalaisia lyhyempi 
elinajanodote johtuu sepelvaltimotaudista, onnettomuuksista 
ja väkivallasta, jotka ovat meillä yleisempiä kuin muualla Län-
si-Euroopassa. Diabetesta on poikkeuksellisen paljon, mutta 
syöpäkuolleisuus on sen sijaan yksi Euroopan pienemmistä.

Suuret väestöryhmien väliset terveyserot ovat suomalai-
nen erityisongelma. Koulutukseen, tulotasoon ja ammattiin 
liittyvät terveyserot ovat eurooppalaisittain suuria. Naiset 
elävät lähes kuusi vuotta pitempään kuin miehet. Itä- ja Poh-
jois-Suomen kansalaisten terveys on huonompi kuin länsi- ja 
eteläsuomalaisten. Väestöryhmittäiset terveyserot eivät ole su-
pistuneet, vaikka näiden erojen pienentäminen on ollut yksi 
Suomen terveyspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista.

Siinä luettavaksi selkeää sanomista. Tässä yhteydessä pro-
fessori Pekka Puskan nimi nousee mieleen, ei siksi että on 
kotoisin Vaasasta, vaan siksi että teki aikoinaan suurtyön itäi-
sen Suomen kansanterveyden parantamiseksi. Luin hiljattain 
uutisen, jonka mukaan itäisen ja läntisen Suomen väliset kult-
tuurierot ovat yhtä suuret kuin Italiassa pohjoisen ja etelän 
välillä – ja ne ovat todella merkittävät. Tämä saattaa olla totta, 
koska Vaasalainen Joensuussa on outo lintu. Itäsuomalaiset 
jaksavat välittää Länsisuomen epäystävällisistä ja tylyistä ih-
misistä. Ei ihme, että terveyserojakin löytyy.

Suomalaiset elävät pitkään, tuonne kahdeksankympin tie-
noille ja sitten kuolevat pois itsestään sen suurempaa numeroa 
tekemättä. Vanha on nöyrä ja tietää miten kuuluu olla, elää 
ja kuolla. Minulle tokaisi lastenpatologi joskus, kun ihmette-
lin niin ahdistavaa ammatinvalintaa: ”Ihmisiä kuolee kaiken 
ikäisinä. Niin se tietysti on. Mutta kahdeksankymmentä on 
korkea luku ja jos se siitä vielä nousee, niin miten sitten käy, 
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kun vanhat vaativat hoivaa, hoitoa ja kaikkinaista huolenpi-
toa. Miten Suomen talous sen kestää. Jos ihminen on töissä 
65-vuotiaaksi, ja kuolee 90-vuotiaana, jokainen osaa laskea 
mitä tämä tarkoittaa tuottavuuden kannalta. Ensin (muka) 
opiskeluja, sitten itsensä etsimistä, laiskottelua, matkustamista 
ja yleistä sekoilua nuoruuden villin vapauden nimissä tuon-
ne 30-vuotiaaksi ja vähän päällekin, sitten tuottavaa työtä 50 
ikävuoteen asti, eli kaksikymmentä vuotta, sitten viisitoista 
vuotta hankaluuksia työssä, kun on jo liian vanha uudistu-
maan ja oppimaan muuttuvan työelämän muuttuvia oloja 
ja oppimaan uutta tietotekniikkaa. Eläkkeelle kun on 65 ja 
sitten vain odottelee kuolemaa kaksikymmentä viisi vuotta. 

Tämän kaavan mukaan laskien suomalainen tekee oikeasti 
ja maksimaalisesti tuottavaa työtä kaksikymmentä vuotta ja 
odottaa kuolemaa kaksikymmentä viisi vuotta. Yhtälö on il-
meinen, eikä se silti kestä tarkastelua. Rahaa jää puuttumaan 
hyvinvointivaltion yhteisestä kassasta. Keneltä jää saamiset 
saamasta, kenen edut ovat kadoksissa, kuka unohtuu ja miksi? 
Vastaus on ilmeinen: he, jotka ovat yhteiskunnan kansainvä-
lisen maineen lipunkantajia, vanhimmat vanhat. He istuvat 
kotona odottamassa kuolemaa. Silloin he muuttuvat tilaston-
tekijän ylpeydenaiheeksi. Lehdistössä nuoret, kaikkitietävät, 
kaikkiosaavat toimittajat toistelevat, että ikääntyneet juovat 
aina liikaa. Miksi sanoa liikaa? Kuolee pian viinaan, miksi ei 
kuolisi viinaan? Siksi että tilastoihin tulee tahra. Kaatuilee ko-
tona ja vieraissa. On sitten paikattavana sairaalassa. Kauheaa! 
Vanhana ei kuulu juoda, ja vaikeammaksi juominen käykin, 
kun keho ei enää jaksa kamppailla krapulan kanssa. Palaamme 
vielä tähän holhoamisteemaan tuonnempana.

Tarjoilen seuraavaksi ajatuskokeen, joka kumoaa väitteen 
siitä, että keskimääräisen eliniän odote tulee noustessaan koh-
tuuttoman kalliiksi. Väitän, ettei näin tarvitse käydä.

Ajatellaan, että välillä 70-80 ikävuotta keskimääräiset hoi-
tokulut ovat X rahaa. Nyt elinikä nousee 90 ikävuoteen. Nou-
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sevatko kulut kaksi kertaa X:n suuruisiksi? Kulut olisivat siis 
2X, koska ensin ihmisiä hoidetaan 80-ikävuoteen asti ja sitten 
siitä vielä kymmenen vuotta lisää 90-ikävuoteen. Näin ei tar-
vitse käydä, koska ihminen, joka elää 80-vuotiaasta 90-vuo-
tiaaksi eli 10 vuotta enemmän kuin ennen, on ilmeisesti ter-
veempi 80-vuotiaana kuin ne, jotka kuolevat 80-vuotiaana. 

Miksi he muuten eläisivät niin paljon pitempään? Ko-
konaiskustannukset eivät siis ole 2X vaan sitä pienemmät. 
Eliniän pidentyminen ei siis aiheuta kohtuuttomia lisäkustan-
nuksia. Vielä on huomioitava, että tilanteessa, jossa eletään pi-
tempään, kaikki ikääntyvät ikäluokat ovat terveempiä ja siksi 
myös halvempia kuin ennen. Näin kustannuksissa päästään 
selvästi alle summan 2X. Tässä ajatustavassa ei ole mitään 
spekulatiivista tai filosofista, koska todentuu tai ei todennut 
sitten, kun eliniän odote nousee 90 tienoille. 
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Ehkei nyt sentään 
queerkalevala

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Mikä tärkeintä: katsokaa maailmaa sen jälkeen entistä avoi-
memmin silmin”. Näin päättää tunnettu filosofian tohtori ja 
taidehistorioitsija Harri Kalha uutuuskirjansa ”Sukupuolen 
sotkijat-queerkuvastoa sadan vuoden takaa” (Parvs 2019 - 
mietin oliko kustantajan nimessä painovirhe ja olisiko sen 
pitänyt olla Pers- tai Perv?) ensimmäisen luvun ” Kenkälaa-
tikko josta kasvoi koko kirja”-luvun ja samalla minua alkaa 
epäilyttää - ja huomaan olevani muutaman kymmenen mi-
nuutin pikaluennan jälkeen valitettavasti oikeassa - kyseessä 
olevan ”sokeroitu selitysmalli tätimäiselle sormenheristykselle 
niille muille, jotka eivät vielä tajua meitä muita”- lässytykselle 
oikein oppikirjojen mukaan, mikä on aina osattu naamioi-
da opettavaiseksi tarinoinniksi paremmasta tulevaisuudesta 
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kirjoittajan tarkoittamalla tavalla kuin pelastukseksi kaikille 
muille ei-muille, jos vain uskaltaa nähdä asiat juuri sillä ta-
valla kuin kirjoittaja ne näkee kuten Platonin, jonka mukaan 
ihmisellä oli himosielu eli ruumiilliset halut. 

Halusielu oli taas eteenpäin vievä ylpeyden ja itsekun-
nioituksen motivaatio, ja järkiselu sielun ”filosofikuningas”, 
joka yksin kykeni päättelemään tälle kaikelle yhdessä parhaan 
mahdollisen elämän. Ja niin kirjoittaja äkkää Berliinin kirppa-
reita kumppaninsa kanssa huh-hellettä kesällä kierrellessään 
eräästä postikortista ”tuon naikkosen olevankin miekkonen” 
ja koko elämän kestänyt queertaivaan ihmettely saa siivet al-
leen niin, että tässä on sitten sen (itse)rakkauden TULOKSE-
NA MEIDÄN IHMETELVÄKSI VUOROSTAAN TEHTY 
PEILI - huhhuijaa miten meitä huijataan!

Queerkalevala on ehkä hieman markkinahenkistä liioitte-
lua kustantajan toimesta kylmän laskelmoiden tulevia myyn-
tikäyriä ylöspäin odotellessa queertaidehistorioitsija Harri 
Kalhan uutuuskirjasta, mutta kirja on hyvä eikä se yritäkään 
olla syvällinen tai snobistinen (enää ei tosin queerteorioilla voi 
niiden yleisen tunnettavuuden - kiitos näiden alansa uraauur-
tavien harrikalhojen- voi brassailla - eikä se siinä onnistuisi-
kaan kun se ei sitä ole vaan enemmänkin queerformalistinen 
hakien tuttua ja turvallista, nykynäkökulmasta jopa jollain 
tapaa rasittavan imelää selvitystä sille, miksi voi olla juuri niin 
pehmeä ja naisellinen olematta verbaalista sitä – ikään kuin 
kääntäen muiden keksimät ja väärin käyttämät sanat kuvaa-
maan omaa itseään ja niiden jäljiltä jotain muuta, mitä itse 
ja ne toiset ovat, tarpeellinen ja jatkaa sitä iloisesti queer-teo-
riaa kaikelle kansalle popularisoivaa linjaa ”katseesta”, mitä 
Kalha on tehnyt palkintojen kera koko pienen tutkijanikänsä 
queerkirjoillaan koko 2000-luvun. Ja seuraavaksi ajanhenkeen 
sopiva quuermainos ala Harri Kalha:”P.S. Kun kerran meillä 
ollaan avioliitto ja adoptioasioissa jo voiton puolella, lienee 
aika viilata myös translaki ajanmukaiseksi?”
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Kalhan kirja käsittelee viime vuosisadan alun ”Belle Epo-
que”-ajan uutta mediaa eli kuvapostikortteja ja nimenomaan 
niiden queerversioksi kutsumiaan tapauksia, joiden kuva-
maailmaa hän kuvailee proosalliseksi kutkuttavaksi ja kum-
malliseksi missä ”mahdottoman ja mahdollisen rajapinnalla 
viihtyvä visuaalinen viestintä läikehti arvaamatonta alitajun-
nanvirtaa.” Heti alkuun pitää tunnustaa kirjan läpi selailles-
sani, etteivät minun nauruhermoni kutkuilleet Kalhan tapaan 
väkinäisiä ja asetelmallisia Kalhan valitsemia ”hullunkurisia 
queerkuvakortteja” katsoessani, vaikka olen tunnetusti persu 
piruilulle, mustalle huumorille ja kaikille ”Väärän kuninkaan 
päivien” hassutteluille. Päinvastoin minua alkoi haukotuttaa 
ja kyllästyttää niiden pullea typeryys ja kuvista läpipaistava 
autuas typeryys ja eräänlainen vaihtoehdottoman tympeyden 
irvikuva, joka silmissäni välkkyy kirjaa selatessani, sillä se 
unohtaa Herakleitoksen todistaneen maailman olevan täynnä 
vastakohtaisuuksia; sekä hyvällä että pahalla oli välttämätön 
paikkansa maailmassa.  Jokin muukin tässä kirjassa ei silti 
vakuuta minua ja lyhyen selailun jälkeen tajuan mikä. 

Se on syrjässä olevien ikuinen halua selittää itsensä ensin 
keskustaan, ja sen jälkeen muuttua itse siksi kaikeksi mitä 
he aikoinaan marmattaessaan ulkonurkissa vastustivat vain 
vastustamisen vuoksi. Jos queerhistoria - samaan aikaan kun 
tiedämme, että suuri osa queer-maailmasta ja sen ihmisistä 
pysyy pimennossa, vaikka Pride-kulkue näyttäisi pyrstö keik-
kuen kulkevansa kaikkien puolesta - typistetään kirppareil-
ta löydetyksi historialliseksi sukupuolipeliksi ala hameessa 
viihtyvä ja vahvasti meikattu Musta Pekka tai vastaavasti 
Leenaksi joka olikin Paavo, se menettää täysin Harri Kalhan 
kirjan tarjoamien suppeiden kuvakertomusten vesittämänä 
kiinnostuksensa siihen toiseen salassa olevaan ja ei kuvatta-
vaan queermaailmaan, mikä minua kiinnostaa enemmän kuin 
tuhat valehtelevaa kuvaa ja siksi olen väärä ihminen sanomaan 
mitään enempää tästä kirjasta, jonka salaperäinen viehkeys ei 
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avaudu minulle vaan saa voimaan lievästi sanottuna pahoin.
Kirjassa on muutama hyvä kuva ja aihemaailma, jotka ovat 

lajissaan jotain erinomaista suurta ja ainutkertaista, kuten 
estraditaitelija Gerhard Fareren peilikuva, jossa peilistä nä-
kyy draq-taitelija naisena ja kuvan toisessa puolessa miehenä 
sekä valokuva jostain rintama -tai sotavankiteatterista muuten 
koko kirja on täynnä pulleaa feminiinisyyttä kukkakulisseissa, 
ja yllättävän monet kuvattavat tyypit, niin naiset kuin miehet 
ja siinä välillä liikkuvat näyttävät edesmenneen halvan täti-
huumorin inhotulta (homo: etuliite on ehkä homo-sanan vää-
rinkäyttö-anteeksi) homokabaree-hahmo Sirkka Tälliltä alias 
harrastajanäyttelijä Pertti Kinaselta. Kirja en selvästikin tehty 
näille sekä laajalle muulle feminiiselle sukupuolirooliporukal-
le sukupuolitieteilijä Xavier Maynen (1909) sanat mottona: 
”Uranialainen (saks.homomies) on yleensä siisti ja huoliteltu; 
hän kultivoi feminiinistä makumaailmaa harrastaen ruuan-
laittoa ja koruompelua ja sen sellaista. Hän rakastaa koruja 
ja ornamentteja, joko kauniita ja arvokkaita tai sitten pelkkiä 
helyjä esteettisestä koulutustasostaan riippuen.

Aika paksua tekstiä, sillä kirjan sisältö aina nimeä myöten 
”Sukupuolen sotkijat” on harhaanjohtaja ja kiusallista luetta-
vaa sekä katseltavaa ei-feminiiniselle, pulleista vaaleanpunai-
sista muodoista kiinnostumattomille - saati sitten tavalliselle 
mattimeikäläiselle, joka on queer mutta ei halua olla sellainen 
normikummallisuus, joka mahtuu mittaan, täyttää muodilli-
suudet ja viihtyy toisten samanlaisten kanssa pullantuoksui-
sessa onnen auvolassa ilman epäilystä siitä, että kaikki olisi 
hyvin, ja, jota häiritsee näennäiseen mukavuuteen ja help-
pouteen alleviivattu akateeminen nirsoilu ja minä olen hyvä, 
nuo muut mitä lienevät nokannostelut. Otan tässä tarkastelun 
lähtökohdaksi Alt-husserin esseen ”Ideologia ja ideologiset 
valtiokoneistot”, jota on alettu kutsua IVK-esseeksi vuodelta 
1971, esittämän ideologioiden peilimäisen rakennemallinsa, 
mikä on lähellä tunnettua Cramscin ajatusta. Althusser ver-
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tasi käsitystään ideologiasta Freudin käsitykseen alitajunnasta 
eli ideologia esittää niitä mielikuvia, joita yksilöllä on omista 
todellisista elinehdoistaan, mutta todellisuus jää kuitenkin 
piiloon. 

Juuri tästä on kysymys myös tässä karamellipaperiin kää-
rityssä queerfeministisessä kirjassa, joka ei anna mutta ei on-
neksi otakaan mitään sen kummempaa, kunhan vain esittää 
Harri Kalhan ja hänen yliopistohengenheimolaistensa haluan 
manifestoida omaa sukupuolinäkemystään ja tapaansa sulkea 
oma erinomaisuutensa semanttiseen umpioon pitääkseen häi-
ritsevät tunkeilijat pois näkyvistä.

Harmoniset kuvat on tehty kaikkea muuta kuin harmoni-
sessa tilassa. Aina on joku, joka ei pidä niistä. ne ovat vaaral-
lisia ja ehkä se ainoa kerta, kun kuvassa mukana oleva saa olla 
se, mitä haluaa tai luulee haluavansa olla. Kuvat valehtelet on-
nellisuudesta tavoiteltavana tilana, vain jos saat olla sitä mitä 
kuvittelet olevasi. Tämä ei ole syytös mutta ei puolustuskaan.

Monen mielestä ”Sukupuolen sotkijat” on osa sitä pakko-
feminisaatiota, jota meille syötetään nykyisin hieman liikaa 
persu - yms. vihollisia ärsyttämään, kunnes heidän mittan-
sa on täynnä. Myös kuuluisan identiteettien tutkija Stuart 
Hallin kommentit tukevat tätä käsitystä. Pitäisi olla hieman 
varovaisempi. Sitä paitsi tämä porukka on sulkenut kaiken 
muun itsensä ulkopuolelle. Ensimmäiseksi totuuden, mikä 
unohtuu aina sotia aloitettaessa ensimmäisenä. 

Mielenkiintoista on se, etteivät he tunnu ymmärtävän 
Hallin väittämää siitä, että feminismi kiinnostui Alhusserin 
peilimallista, koska kysymys siitä, kuinka yksilöt tunnistavat 
itsensä mies- tai naispuolisiksi, samoin kuin heihin kohdistu-
va vaatimus tunnisti itsensä jommallakummalla tavalla. Juuri 
tämä näytti olevan Hullin mukaan perustavassa suhteessa nii-
hin epätasa-arvon ja alistamisen muotoihin, joita juuri femi-
nismi pyrki alkuperäisessä tarkoituksessaan muuttamaan mut-
ta ei enää kykene, kun lapsi on heitetty pesuveden mukana.
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Puna-aateluus 
velvoittaa

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Suomessa syntyi 60-luvulla oma erikoinen kirjallisuuden-
lajinsa - juuri ennen television ja sähköisen uutisvirran läpi-
murtoa – poliittinen muistelmakirjallisuus, missä varsinkin 
työväenliikkeen parissa työskennelleet oman aikansa johtavat 
keulakuvat pesivät puhtaaksi omaa mainettaan ja mollaisivat 
surutta toisiaan, vaikka haudan takaa Albert Edelfeltin kuului-
san ”Kaarle herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista”-taulun 
tapaan miten vain halusivat omista toimistaan ja tarkoituspe-
ristään paksua pajunköyttä lasketellen. Sylvi-Kyllikki Kilven 
(o.s. Sinervo) - joka omin sanoin ”astui työväenliikkeeseen 
ajankohtana, jolloin vanha työväenliike ja parastaikaa kahteen 
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puolueeseen rikkoutuva toiminta vielä osittain kulkivat käsi 
kädessä (lisäksi 1920 astui järjestötoimintaan mukaan ihmi-
siä, jotka vapautuivat vankilasta. 

Laihtuneina ja alakuloisina he istuskelivat Kilven mukaan 
sen jälkeen työväenlehtien toimituksissa ja työväentaloilla 
kertoen kokemuksiaan ja koettaen saada elintilaa ja työtä uu-
sissa olosuhteissa) - kolmisosaiset 60-luvun puolivälissä KK:n 
laakapainon, eli vahvasti oikeistososialidemokraattisen ja Tan-
nerin jalanjälkiä kulkeneen Kulutusosuuskuntien keskusliiton 
(Tammi kuului samaan kustannusrenkaaseen) julkaisemat 
muistelmat ”Sörnäisten tyttö Päiväkirja” (1963) ja ”Sörnäis-
ten tytön vaellusvuodet” (Tammi 1965) sekä ”Sörnäisten tyt-
tö politiikan pyörteissä” (Tammi 1966)  on osa tätä pitkälle 
80-luvun alkuun jatkunutta ilmiötä, mutta ehdottomasti sen 
parhaimmasta, ja ehkä - onneksemme- myös totuudellisem-
masta päästä, kuten kohdassa, missä hän ensimmäistä kertaa 
tajuaa olevansa yhtä jahdattu epäkansalainen valkoisen Suo-
men hampaissa kuin kaikki muutkin, niin vapaalla jalalla kuin 
vielä vankiloissa olevat punaiset, kun rouva Hollander juoksee 
hänen luokseen kauhusta suunniltaan varoittamaan Sylvi-Kyl-
likkiä polisiin varjostavan häntä: ”Hänen kätensä vapisivat 
ja ajattelin, että metsästäjien ajamilla eläimillä oli varmasti 
samanlainen vauhko ilme. Kauhu valtasi mieleni. Hävitin 
kaikkia hallussani olleiden kirjeiden alkuperäiset tekstit. Aa-
mulla kuulin Hannes Mäkiseltä, että Suikkanen oli pidätetty.”

Ensimmäinen kirja on tehty Sörkan, Kallion ja Vallilan 
alkuperäisasukkaille tai sellaisille heidän jälkeläisilleen, jotka 
tuntevat vetoa menneiden aikojen haikailuun, sillä Sylvi-Kyl-
likki kertoo näistä maisemista, joita hän kutsui silloiseksi poh-
joiseksi Helsingiksi:

”Tunnen pohjoisosan Helsinkiä, Sörnäisen, koti – ja syn-
nyinkaupungikseni. Haikein mielin ajattelen vieläkin kaunis-
ta Vaasankatua. Jokaista rakennusta, lukuun ottamatta joitain 
Pelinin ja Jäppisen kauppiaan taloa, reunustivat kadun puolu-
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eiset aitojen suojaamat puutarhat. Sireenien, pihlajien ja tuo-
mien tuoksu kuului alkukesän tunnelmiin, kun paljasjaloin 
kuljin kivettömällä tiellä ja väistin ajopelejä.”

Vallila, Sörkka ja osia Kalliostakin oli tuolloin vielä hä-
märää laitakaupunkia, jonne ilta-aikaan ei kukaan itseään 
kunnioittava porvarisluokan jäsen uskaltanut astua jalallaan, 
ellei sitten kyseessä olleet muilta piilotellut salaiset paheet, 
viina ja maksulliset naiset tai korttipelit ja tanssiminen. Kal-
lio, Alppila, Vallila olivat tuohon aikaan niin maaseutua, että 
Kilvenkin isoäiti hoiteli Vaasankatu 14:ssa kukka- ja vihan-
nespenkkejään. 

Isä oli tullut Helsinkiin Laihialta levysepän oppiin tullut 
Eevertti Prinkki, jonka nimi kirkonkirjoissa 1880-luvulla 
muutettiin Edvard Brinkiksi. Isä muutti sukunimensä vuonna 
1905 Sinervoksi. Äiti Alma Erika Wallenius oli synnynnäinen 
Sörkan tyttö, jonka vanhemmat olivat muuttaneet Helsin-
kiin Hämeenlinnasta. Kirja on kiinnostavaa luettavaa kaikille 
niille, joita nuo ajat, ihmiset ja se mitä mistäkin ajateltiin ja 
millaista heidän elämänsä oli, ei muuten ja siksi keskitymme 
tässä kirjoituksessa Sylvi-Kyllikki Kilven muistelmien toiseen 
ja kolmanteen osaan.

Kilpi osaa kirjoittaa nasevasti toisessa muistelmansa osassa 
ehkä siksi, että ensimmäisenä yhteisenä joulunaan Turun Rau-
nistulassa (missä minäkin olen hetken aikaa asunut) hän sai 
Eino-mieheltään lahjaksi Gustav Mattssonin ruotsinkieliset 
pakinakokoelmat. Sylvi-Kyllikki itse arvelee hienovaraiseksi 
syyksi sen, että ”Hän kai tahtoi opastaa minua kirjoittamaan 
hyviä pakinoita”. Sylvi-Kyllikki alkoi käsittää vuoden 1919 
lopulla juuri tuolla hetkellä Turussa työväenliikkeen jakaan-
tuneen kahteen eri suuntaan, mutta ei leiki ajatuksella, miksi 
kaikki kävi kuten kävi Suomessa, vaikka hänen mukaansa 
ilmassa tuntui monella tavalla kosketus Venäjälle paennei-
siin, joista toisia kaivattiin ja toisia parjattiin työväentalojen 
kiihkeissä väittelyilloissa, missä vastakkain oli usein työväen-
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liikkeen uusjaon mukaisesti vasemmistolaiset - sosialistiset ja 
oikeistolaiset - noskelaiset mielipiteet. 

Turussa maltillisilla oli enemmän vaikutusvaltaa puoluejär-
jestöissä, mutta nuoriso-osastot olivat Kilven mukaan yleensä 
”äkkijyrkkien” hallussa ”demokraattisen mielenlaadun” puut-
tuessa lähes tyystin. Kaksikymppinen (pitää muistaa, että 
nuoret saivat astua esille – oli eräänlaisen sukupolvenvaih-
doksen aika - vanhempien ollessa vankileireillä tai muuten 
toimintakyvyttöminä) Sylvi-Kyllikki ollut vielä ihan selvillä 
omasta maailmankatsomuksestaan, vai kirjoittaako hän vain 
sen jälkiviisasteluna pedatakseen itselleen selityksen paikkaa 
omaatuntoa rauhoittaakseen siihen, miksi vaihtoi puolta? 

Työläiskodin perintönä hän oli omaksunut käsityksen, 
jonka suurin osa hänenlaisiaan nuoria jakoivat tuona aikana, 
että sosialismin avulla saataisiin todennäköisesti tai ehkä hie-
man parempi yhteiskunta, kuin silloin vallassa oleva kaikkine 
epäkohtineen oli. Sisällissodan jälkeinen valkoinen terrori oli 
tehnyt hänet katkeraksi ja kasvattanut hänen vihaansa yli äy-
räitten porvareita kohtaan. Turkuun tullessa hän ei ollut vielä 
käsittänyt, että työväenliikkeessäkin oli valittava joku suunta 
sen palvelukseen ryhdyttäessä – mieluiten hän olisi halunnut 
olla valitsematta puolta ollen vain ”epämääräisesti sosialisti”. 

Lyhyen Turun kauden jälkeen Eino jätti paikkansa Turun 
Sanomissa. Hänet valittiin päätoimittajaksi Raumalla kolme 
kertaa viikossa ilmestyvään sosiaalidemokraattiseen sanoma-
lehteen samalla, kun vaimo lähti toimittajaksi naapurikau-
pungin sosiaalidemokraattiseen sanomalehteen. Oli aika va-
lita vihdoin puoli. Eino yritti saada häntä myötämieliseksi 
sosiaalidemokratiaa kohtaan etsiessään porvarillisen toimit-
tajamaailman jälkeen omaa, muodostumassa olevaa tietään 
kohti skandinaavisen työväenliikkeen rakentavaa maailmaa. 

Sydäntä kylmää kun lukee muistelmien sivuilta miten 
vanhat toverit syyttivät häntä petturuudesta tai miten joku 
vanha toveri oli kadonnut iäksi ajaksi Stalinin vainoissa Neu-
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vosto-Venäjällä. Kilven matka käy Turun, Porin ja Tampereen 
demarilehtien kautta Helsinkiin. Poriin savuttuaan 20-luvun 
alussa, hän kuvaa miten hätkähti kolkkoa kaupunkinäkymää, 
kun molemmin puolin Hämeenkatua näkyi surkeita raunioi-
ta, pystyssä törröttäviä mustuneita savupiippuja sisällissodan 
pommitusten ja katutaistalujen jäljiltä. Hänen muistelmistaan 
paistaa läpi myös sattuman oikullisuus ja tilanteet tulevat, kun 
tulevat-ilmiö – ei niille kuten ei voi elämällekään panna ko-
vin pitkään hanttiin. Työläiset elivät kuluttavassa arjessa vailla 
kunnon tietoa siitä, miksi kaikki tapahtui niin kuin tapah-
tui, ja miksi Suomessa ei tuntunut toimivan edes alkeellinen 
demokratia hienoista sanoista ja vakuutteluista huolimatta 
millään tasolla. 

Vasta myöhemmin on käynyt selväksi yksi mahdollinen 
selitysmalli ja syy miksi suomalaisten demokraattinen mie-
lenlaatu ei ollut vielä kehittynyt eurooppalaiselle yleiselle ta-
solle ja jyrkkä vastakkainasettelu, viha sekä puhumattomuu-
den kulttuuri jyrkensivät lisää kriisien tullen vastakkaisten 
väestöryhmien välejä – näin ymmärrämme miten pitkälliset 
vaikutukset voi olla jollain ajatuksella, sanalla tai teolla muu-
tamankin sadan vuoden päähän tai kokonaisen kansan kohta-
loon, sillä kun katsoi historiassa hieman taaksepäin, huomasi 
Ruotsin kuningas Kustaa III tehneen suomalaisille varsinai-
sen epädemokraattisen karhunpalveluksen kääntämällä kellot 
taaksepäin ja kaappaamalla itsevaltiaasti todellisen vallan itsel-
leen ja hyväksyttämällä 1772 uuden hallitusmuodon - se oli se 
jarru mikä esti demokratian kehittymisen pitkään, sillä se oli 
Suomessa voimassa yli sata vuotta kauemmin kuin entisessä 
emämaassa Ruotsissa, estäen myös orastavan demokraattisen 
mielenlaadun syntymisen aina vuoden 1918 äkkirysähdyk-
seen saakka. 

Saadaksemme selville tämä ”orastava demokraattinen 
mielenlaatu” Sylvi-Kyllikin kirjoitusten suhteen hänen ku-
vaamastaan ajasta ja ihmisistä, pitää arvailla tekstien välistä 
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muistelmissa kuvattujen henkilöiden todellisia aikomuksia 
ja uskomuksia, sitä, mitä he piilottelivat ja mitä eivät sano 
ja miksi tekevät näin samalla, kun pitää yrittää kurkistaa yli 
olevaisen heidän aikomustensa ja uskomustensa edellytyksiin 
mentaliteettihistorian keinoin, mikä ei voi vain kertoa, mitä 
lähteet kertovat, sillä lähteet eivät kerro tai sano mentalitee-
tistä yhtään mitään; sen sijaan lähteet voidaan selittää olet-
tamalla ja identifioimalla identiteetti; tämä on tärkeää siksi, 
että vanhakantainen poliittinen historiantutkimus tuottaa 
vain kuollutta ja keinotekoista järjellisyyttä sinänsä absurdiin 
poliittiseen tendenssikirjallisuusmaailmaan eli näihin muis-
teluihin ja ”elämänkertoihin” liittyen – joista osan voisi heti 
ilmestyttyään kärrätä suoraan kaatopaikalle - näihin omahy-
väisiin itsekehukirjoihin, joita elämänkerroiksi tai muistel-
miksi totuutta rakastavien kiusaksi kutsutaan jostain ihme 
kumman syystä.

Kilpi tekee muistelmiensa toisessa osassa selvän pesäeron 
lukijan onneksi tähän, jo siihen aikaan kyseenalaista kunniaa 
ihmisten mielissä ja puheissa niittäneeseen tendenssikirjalli-
suuteen, onnistuen toimittajan nasevalla ja lyhyttä ilmaisua 
lukijaystävällisesti viljelemällä piirtämään huikean ajankuvan 
omin silmin nähtynä ja koettuna heti vuoden 1918 traagisten 
tapahtumien jälkeen aina 60-luvulle saakka niin, että asiasta 
kiinnostunutta lukijaa hykerryttää joka sivulta esiin pomppi-
vat uudet näkökulmat ja terävät havainnot sekä ajankohdasta, 
asioiden välttämättömyydestä ja tapahtumien toteutumisesta, 
ja erityisesti monessa liemissä kiehuneista ristiriitaisista ihmi-
sistä, jotka joko pyristelivät kohtaloaan – tai millä nimellä 
väistämättömyyttä nyt sitten kunkin omaksuman maailman-
kuvan mukaan kulloinkin kutsutaan – vastaan turhaan ja 
siksi tuhoutuen siinä sivussa tuhoten omat ihanteensa sekä 
ystävänsä. 

Ehkä siksi muistelmat eivät häiritsevästi hypi silmille, vaik-
ka muistelija tunnustaa heti ensimmäisessä työpaikassaan toi-
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mittajana turkulaisessa Demokraatti-lehdessä olleensa aluksi 
poliittisesti jyrkkä ja luokkatietoinen. Tässä onkin muistelujen 
tärkein mutka; Kilpi kuvaa aikaa sekä omasta henkilökohtai-
sesta näkökulmasta, kuuluihan hän perhesuhteiltaan itseoi-
keutettuna työväenliikkeen poliittiseen ja sivistykselliseen ns. 
puna-aateliin, joka alkoi muodostua heti vanhan työväenliik-
keen jakaantumisen jälkeen. 

Mutkainen on se tie, mitä kautta hän kulkee kiemurrel-
len alkupiisteestä elämänsä loppupisteeseen monen ihmisen 
ja tapahtuman kautta; kirjan mielenkiintoisinta luettavaa 
ovatkin juuri siksi hänen piirtämänsä tarkat kuvat sosiali-
demokraatteina vanhan työväenliikkeen aikana tunnetuista 
ns. ”ryömäsläisistä”, joihin Sylvi-Kyllikkin kuului, onnistuen 
houkuttelemaan mukaan porvarillisen taustan omanneen 
ja kovana tannerilaisena 1920-luvulla tunnetun miehensä, 
sotien jälkeisen ajan SDP:n pää-äänenkannattajan Suomen 
Sosialidemokraatin päätoimittajana toimineen Eino Kilven, 
siitä huolimatta, että: 

”Kansanedustaja Valentin Annala, lempeäeleinen vanhus, 
nuhteli minua oikein surullisena. Miksi sinun piti etsiä sulha-
nen porvarillisista piireistä? Hän mainitsi kirjapainon latojista 
erään, joka muka olisi ollut rakastunut minuun ja olisi ollut 
luotettava puoluetoveri. Laihialta tuli kansakoulun alaluokilla 
olevan pikkusiskon haparoivin kirjaimin tekstattu kirje, jossa 
kysyttiin, onko totta, että aioin mennä lahtarin kanssa naimi-
siin. Useimmat nuorisoliittolaistoverit suhtautuivat minuun 
viileästi. He olivat alunperinkin epäilleet herraskaista, koulua 
käynyttä tyttöä. Kunnon Hannes Mäkinen koetti keskustella 
periaatteellisesti kihlauksestani ja sen seurauksista. Luokka-
taistelu olisi tarvinnut minua.”

Sylvi-Kyllikki ei jätä kiveä kääntämättä kuvatessaan poliit-
tisia tovereitaan, joista ajan myötä ja erityisesti SKDL:n muo-
dostamisen jälkeen, vuonna 1945 tuli hänen, kommunistien 
ja maailman hegemoniavaltaa silloin hinnalla millä hyvällä 
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hamunneen Neuvostoliiton arkkivihollisia, kuten Väinö Tan-
nerista, josta hän piirtää aidon ja rehellisen tuntuisen työväen-
liikkeen patriarkan henkilökuvan, osaten nähdä muista hänen 
poliittisista vihollisistaan poiketen myös Tannerin ansiot sekä 
tärkeän merkityksen, kuten myös se, että Tanner, joka itse 
kuului vanhaan työväenliikkeeseen, ja oli sydämeltään työvä-
enliikkeen mies kiireestä kantapäähän, vaikka muuta hänestä 
yritettiinkin julkisuudessa väittää: 

”Miksi pengon yli neljänkymmenenvuoden takaisia asioi-
ta? Koska Väinö Tannerista on tullut erityisesti porvarillisen 
Suomen ihailema poliitikko ja vasemmiston taholta parjataan 
arvoisaa yli 80-vuotiasta kunniatohtoria enemmän kuin mil-
loinkaan ennen. Oma aikamme ei osaa vielä arvioida sellaista 
erikoislaatuisat persoonallisuutta kuin Tanner inhimillisine 
ominaisuuksineen on ollut. Hänen ansioitaan ja erehdyksiään 
katsellaan ahtaasti vain hetken näkymistä, niin kuin niillä ei 
olisikaan perspektiivejä niin menneeseen kuin tulevaisuuteen. 
Eräs huomattava neuvostolainen sanomalehtimies kysyi mi-
nulta keväällä 1964, mistä johtuu Väinö Tannerin jatkuva 
kansansuosio. Vastasin: hänen henkilökohtaisen rohkeutensa 
vuoksi ja siitäkin syystä, että äärivasemmiston taholla hauku-
taan vanhaa miestä. Antakaa hänen jo olla rauhassa. Väinö 
Tanner on ollut käytännöllinen poliitikko, niitä, jotka ratkai-
sevat asioita juuri sen hetken taustaa vastaan, ja lisäksi mies, 
jolla on erikoiset lahjat taloudellisten kysymysten järjestelyssä, 
mutta vähäinen ulkopoliittisessa ajattelussa. Hänen oikeuden-
tajussaan ei ole ollut mitään vikaa, sen sijaan hän on tehnyt 
erehdyksiä arvioidessaan oman suoraviivaisen näkemyksensä 
mukaan kanssaihmisiään. Hänen huono ihmistuntemuksensa 
on luultavasti aiheuttanut paljon ikävyyksiä.”

Kukaan aito kommunisti – puhumattakaan vanhoista bol-
sevikeista, joita ärsyttivät erään paljon toistetun ”city urban 
legendan”- mukaan Tannerin mensivikki -jutut – eivät voineet 
sietää Tanneria. Tanner oli hieman samanlainen kommunis-
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tinpaljastaja, kun eräässä Monthy Python sketsissä kinkku-
leipä on juutalaispaljastaja, niin voimakkaasti kommunistin 
sisään oli syötetty sen ykkösvihollisena pitämä Neuvostoliiton 
inhoama ja porvarien käyriksi tuomittu Tanner. 

Sylvi-Kyllikki Kilven – kerran demari, aina ilmeisesti de-
mari - kirja osoittaa paitsi hänen aidolle humanistiälykölle ja 
kirjailijalle kuuluvan empatiakykynsä kuten myös sen, että 
hänessä asui ehkä sittenkin sisällä sydämessä se sama vanha 
tannerilainen vanhan työväenliikkeen ajan käytännöllisyyden 
ja järkevyyden ymmärrys siitä, että vain yhteen hiileen pu-
haltamalla sorretut pääsisivät lopullisesti eroon sortajistaan. 
Sylvi-Kyllikki Kilpi kertoo koruttomasti kuin sosialistisen 
realismin läpitunkema proosajournalisti päiväkirjamaisessa 
sepostuksessaan tapaus tapaukselta ja hetki hetkeltä oman 
elämänsä tapahtumien kautta kaiken sen, minkä joutui itse 
sekä näkemään että kokemaan siitä lähtien, kun joutui epä-
onnistuneen punakapinan (tannerilaiset sosiaalidemokraatit 
kutsuivat sitä kansalaissodaksi ja kommunistit Luokkasodaksi, 
porvarit taas vapaussodaksi, ja nykyiset ”puolueettomat” his-
torioitsijat – onkohan edes sellaisia? - sisällissodaksi) pakene-
maan punapakolaisena keväällä 1918 isänsä synnyinseuduille 
Pohjanmaalle suoraan Valko-Suomen kuumana käyneeseen 
ytimeen Vaasan kylkeen. 

Ongelma Sylvi-Kyllikki Kilven ajoittain jopa intiimeiksi 
muuttuvia muistelmia lukiessa on se, että vastaus hänen esittä-
miinsä kysymyksiin voi olla mitä vain, herättäen uuden kysy-
myksen: miksi hän ajatteli näin tai näin yleisesti ajateltiin – vai 
ajateltiinko? Kysymys on siksi tärkeä, että myös Sylvi-Kyllikki 
Kilven oma mentaliteetti rakentuu suhtautumisesta tai asen-
noitumisesta inhimillisen olemisen eri ulottuvuuksiin, paljas-
taen samalla inhimillisen olemisen erilaisen mentaalisen puo-
len, antaen samalla myös meille lukijoille luvan lukea rivien 
välistä löytääksemme ne merkitykset, jotka joko tahallaan tai 
ajan tapojen mukaan, tahattomasti, ovat liimautuneet jonne-
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kin näkymättömälle seinälle meidän näkö- ja ymmärryskent-
tämme ulottumattomiin.

Sylvi-Kyllikki Kilven kuvaamasta vasemmistomentaliteetin 
selvittämisessä on tärkeä saada selville mihin muihin usko-
muksiin hänen esittämänsä uskomus on yhteydessä vai onko 
se tuulesta temmattuna ei mihinkään? Tai miten paljon voi 
olettaa, sortumatta yliampuviin kaunisteluihin ja suoranaisiin 
paronivonmuchenhausenismeihin, sellaista, mikä ei suoraan 
näy menneisyyden jäänteissä, eli miten selvästi tutkittavien 
ihmisten olisi ne ilmaistava, sillä toimittajana en ole koskaan 
uskonut painettuun ”tahalliseen historialliseen väärinymmär-
rykseen” sanaan ainoana, ja etenkään ”tärkeänä” totuudellise-
na ns. varmana lähteenä. 

Skinner kehottikin ottamaan avuksi lähtökohdaksi sen, 
mitä ihmiset itse sanoivat niistä.  Skinnerin mukaan heidän 
käsityksiään ei saanut sivuuttaa pelkällä olankohautuksella, 
vaan oli pyrittävä ymmärtämään tutkimiensa ihmisten käsi-
tyksiä asioista, vaikka se mahdollisesti olisikin vaikeaa ja veisi 
paljon aikaa. Skinner myös muistutti menneisyyden ihmis-
ten edellyttäneen, että uskomusten täytyi olla ainakin jossain 
määrin johdonmukaisia; he eivät voineet yhtä aikaa hyväksyä 
ja hylätä jonkin toteamuksen totuutta, sillä jos mitään us-
komusten välistä johdonmukaisuutta ei olisi, ei uskomusten 
selvittäminenkään olisi mahdollista. 

Tämä mielessä ensimmäisessä osassa tulee jo hyvin esille 
ajan tunnelma, ihmisten mieltymykset ja pakkomielteet, jul-
kisen manipuloinnin ja propagandan häikäilemättömyys ja 
valtio+yleiset totuudet vastaan ihminen-vapaus kuusi nolla 
hegeliläisen valtio on asetettava aina ihmisen edelle-politiikan 
eduksi. Sosiaalidemokratia muotoutui tunnetasolla kuitenkin 
vahvasti samalle kristilliselle, ja usein valitettavasti myös sen 
ankarimmalle moraalipohjalle, luterilais-calvinistiselle, joten 
voimme nostaa syyttävän sormen myös suomalaisen työväen-
liikkeen sisällä vallinnutta jäykkäniskaisuutta vastaan Augus-
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tinusta, joka seurasi 300-luvun muotia ja kääntyi kristityksi 
edetäkseen virkaurallaan. 

 Kilpi kertoo tässä muistelmiensa toisessa osassa tästä erään 
esimerkin. Ruotsinkielinen vapaaherra ja maltillinen sosiaali-
demokraatti, Nils Robert af Ursin, joka oli SDP:n edeltäjän, 
Suomen työväenpuolueen ensimmäinen puheenjohtaja ja nä-
kyvä hahmo yksikamarisen eduskunnan alkuvuosina, opetti 
klassillisia kieliä ruotsinkielisille lukiolaisille ja myöhemmin 
suomenkielisille, ei osallistunut punaisten toimintaan koska 
oli jo puolivälissä seitsemääkymmentä, mutta kirjoitti helmi- 
ja maaliskuussa turkulaisen Sosialisti-lehden alakertana Suo-
men työväenliikkeen historiaa kehottaen pari päivää ennen 
punaisten kukistumista Suomen kansaa sovintoon. Valkoisten 
päälliköt pitivät häntä siksi yhtenä punapäälliköistä. 

Ursin pakeni muiden punajohtajien tavoin Venäjälle mut-
ta palasi takaisin jo vuoden 1922 alussa. Poissaolevan hänet 
tuomittiin menettämään virkansa. Kolmenkymmenenkolmen 
opettajavuoden jälkeen hänelle ei myönnetty eläkettä ennen 
kuin Tannerin johtama sosiaalidemokraattinen vähemmistö-
hallitus sen vuonna 1927 päätti myöntää. Pientä opettajan 
eläkettä hän ehti nauttia vain 9 vuotta ennen kuolemaansa 
vuonna 1936. 

Tällaisesta luihin ja ytimiin menevästä mielivaltaisesta 
kiusaamisesta kostomielessä oli kysymys koko 1920-luku 
valkoisten uhman - joka oli syntynyt ajan hengen mukaisesti 
nietzscheläisen elitismin pohjalta. Suomessa kansallisen radi-
kalismin ja oikeistolaisen ideologian juuret lähtivät 1800-lu-
vulta, jolloin kirkko asettui vastustamaan liberalismia yhdessä 
maaseudun vanhoillisten kanssa samalla kun ruotsinkieliset ja 
nousevat liikemiespiirit asettuivat kannattamaan uudistuksia 
- voimakkaimpina päivinä, asia, mikä sisuunnutti työväen-
liikkeen selviytymään hammasta purren ja haaveilemaan siitä 
(koston?) päivästä, jolloin he olisivat vallassa oikaistaakseen 
vääryydet ja muuttaakseen maailman heille paremmaksi pai-
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kaksi elää. 
Aika on rajua ja niin on myös ajan propaganda sekä por-

varillisissa että sosiaalidemokraattien omissa sanomalehdissä. 
Tuntuu kuin sisällissotaan jatkunut kansankiihotustyö olisi 
vain saanut itse sodasta ja sen seurauksista lisää vettä myllyyn-
sä haukkua toinen toisiaan povarit ja työläiset, silloin kahdek-
si vastakkaiseksi voimaksi mielletyt kansanryhmät. Huhuista 
huvittavin oli helmikuussa 1920 levinnyt huhu siitä, että 
O.W. Kuusinen olisi murhattu Pohjanlahden jäällä. 

Asia aiheutti jopa eduskunnassa välikysymyksen ensimmäi-
senä allekirjoittajana itse Tanner, paljon lehtien provosoivia 
pääkirjoituksia puolesta ja vastaan sekä työväestön keskuudes-
sa lukuisia spontaaneja vastalauseita. Sylvi-Kyllikin porilainen 
demarilehti yhtyi kuoroon. Sen mielestä Kuusisen murha ”oli 
kaikkein häpeällisempiä murhia, joilla valkoinen Suomi on 
ikuistanut itsensä”. Murha ei ollutkaan lopulta muuta kuin 
huhu. Kilpi siteeraa ”ilmeisesti itse kirjoittamaansa” eli omaa 
nimimerkkiään Kaisa-Liisaa, joka kirjoitti asiasta maaliskuun 
8. päivänä lehteen pakinan otsikolla ”Kalpeitten miesten hen-
genvaarallinen asema”: 

”Kaikki kalpeat, heikkorakenteiset miehet ovat kuusisia. 
Varsinkin ne, jotka lukevat sanomalehtiä. Oravaisissa on 
murhattu yksi sellainen. Sillä oli valkoiset pehmeät kädet. 
Puhelahjaansa se käytti hämmästyttävän sujuvasti ja lakitunte-
musta miehellä näytti olevan. Kun ei ollut suomalaisia lehtiä, 
luki hän ruotsalaisia. Miestä vaivasi kroonillinen sanomaleh-
tinälkä. Hän oli Oravaisissa työn etsinnässä ja kantoi sahaansa 
kepin nenässä, minkä mainitun paikkakunnan asukkaat omin 
silmin saattoivat havaita. Koska sahaa ei ole tapana kantaa 
samalla tavalla kuin pikkupojat ongella saamiaan salakoita, 
herätti mies asukkaissa sekä ihailua että ihmettelyä. Kaikesta 
päättäen hän oli omintakeinen persoonallisuus. Muta sitten 
ilmestyi paikkakunnalle suojeluskuntapäälliköitä ja samanta-
paisia herroja. Ja se kalpea mies katosi. Kerrotaan että hänen 
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ruumiinsa löydettiin myöhemmin jäältä. Tunnemme syvää 
myötätuntoa ja sääliä kaikkia kalpeita, heikkorakenteisia mie-
hiä kohtaan. Varsinkin jos he harrastavat sanomalehtiä ja ovat 
seuranneet valtiollisia tapahtumia. Heidän kohtalonsa on piir-
retty kalpeisiin kasvoihin. Sillä he ovat epäilemättä kuusisia.”

Tästä tekstinpätkästä näemme, miten mestarillisesti Kilpi 
piruilee vallassa olevalle pöyhkeälle itseriittoisuuden umpioit-
tamalle isänmaallis -kristilliselle uholle, osoittamalla todeksi 
Thomas Hobbesin ajattelun mukaisesti elämän jatkuvana 
taisteluna vallasta Amerikan retoriikan isänä pidetty John 
Whiterspoonin oppeihin nojaten, sanomalla suoraan niin 
kuin asiat ovat, tai miltä ne hänen silmissään näyttivät ole-
van. Suoraa ja osuvaa puhetta toimittajalta, joka on nähnyt, 
miten pedon sydän sykkii ja mitä se syö pysyäkseen hengissä, 
sillä koko punaiselta Suomelta kielletty ja piilossa oleva val-
koinen Suomi eli voitonhuumassaan koston suloista aikaa, 
ja aktiivisia työläisiä seurattiin vapaa-ajalla niin selvästi, ettei 
heille jäänyt epäselväksi ketkä heitä tarkkailivat ja miksi. Kilpi 
kertoo pakinoissaan eläviä esimerkkejä tästä mm. miten työ-
läinen, joka kantoi sanomalehdessä työpaikalle mennessään 
sanomalehteen käärittyä kahvipulloa, pidätettiin, koska luul-
tiin paketissa olevan pommin. 

Nykyisin yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla koossa 
erilaiset yhteiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, työttö-
myys ja ilmastokatastrofit. Ennen vanhaan juttu oli sama, 
kuori vain toisenlainen. Yhteisen vihollisen pitäminen lähellä 
ja siitä muistuttaminen oli elintärkeä yhtenäisyysside, siksi täl-
lainen jatkuva propagandasota kahden toisilleen vastakkaisen 
luokkaryhmän kannalta oli molempien ryhmien elinehtojen 
takia oleellista hieman samalla tavalla kuin aikoinaan Suo-
messa kylätappelut naapuripitäjien kanssa ylläpitivät kylien 
yhteishenkeä. 

Epäily, pelko ja vainoharha ulotettiin kaikkiin ja kaikkeen 
mahdolliseen, jotta sosiaalidemokraatit olisivat peloissaan 
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antaneet periksi valkoisen ylivallan edessä. Kilpi kertoo lisää 
esimerkkejä siitä, miten: ”Eräs nuoriso-osastolainen kirjoitti 
toisella paikkakunnalla olevalle osastolaiselle saapuvansa sinne 
tavarat tullessaan. Seurauksena oli, että ennen kuin hän oli 
päässyt lähtemään kotikaupungistaan, olivat poliisit hänen 
kimpussaan. He tahtoivat päästä osalliseksi tavarasta, joka 
heidän suureksi mieliharmikseen oli vain rekisteröimislo-
makkeita.”

Pitää taas muistuttaa hyvin kerrottujen tarinoiden äärellä, 
että olemme osaavan toimittajan kynämanipulaation alaisia 
emmekö voi olla täysin varmoja siitä, olivatko asiat toisin, 
kuin hän antaa meille ovelasti ymmärtää vai jotain siltä väliltä, 
sillä kaukana Kilven viljelmässä tyylissä ovat vielä ne myöhem-
mät konsensuksen ajat, jolloin poliittisen historian professori 
L.A. Puntila pystyi lausumaan kuuluisat sanansa todellisesta 
sananvapaudesta, jossa ei ole sijaa vihapuheelle, propagandalle 
ja totuutena markkinoidulle höpöpuheelle: ”Julkisuus on de-
mokratian terävämpiä aseita, emmekä saa antaa sen missään 
vaiheessa eikä minkään syyn vuoksi tylsistyä. Sananvapaus 
meillä on; oikeus pitävien tietojen mahdollisimman nopeaan 
saantiin on varmistettava. 

Niiden oikealla käyttämisellä on lujitettava demokratiaa ja 
siinä vaikuttavien ryhmien keskinäistä luottamusta ja yhteis-
työtä.” Sylvi-Kyllikki Kilven hienosti kirjoitettuja muistelmia 
lukee kuin mentaalihistoriallinen salapoliisi yhtä odottavan 
jännittyneenä mitä seuraava sivu paljastaa sellaista, joka on 
jäänyt virallisen historiankirjoituksen latteiden tylsyyksien 
varjoon. Se, että saamme sieltä ongittua jotain ei-tavallista saa-
lista ihmisten ilmoille, on hänen itsensä ansiota, sillä Kilven 
kirjoitusten taustalla vaikuttaa antiikin aikana vakiintunut 
käsitys historiallisesta tiedosta omalaatuisena tiedon ja tie-
tämisen muotona, missä yhteisössä elävät ihmiset tarvitsevat 
yhteistä muistia, jonka tehtävä on jatkuvuuden – ei pelkästään 
muutoksen – osoittaminen kaiken sen vaikean käsitteellisen 
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hallinnan keskellä, jossa meidän kaikkien on aika ajoin elet-
tävä tahdoimmepa me sitä itse tai emme – siksi siis tämä uusi 
sodanjälkeen syntynyyt teollisuudenhaara – suomalaisen työ-
väenliikkeen muistelmat on vieläkin sekä ajankohtainen että 
tarpeellinen.

Yksi tällainen sekaannusta aiheuttava asia on mentaliteetin 
ja maailmankuvan käsitteet, sillä juuri kukaan ei tiedä mitä 
ne oikeastaan tarkoittavat ja miten ne toimivat. Mentaliteet-
tihistoria on kuitenkin tärkeä, sillä se keskittyy erittelemään 
suhtautumisen tai asennoitumisen käsitteellisiä edellytyksiä 
ja niiden muutoksia. Ihmiset muuttavat/joutuvat olosuhtei-
den pakosta selviytyäkseen muuttamaan jatkuvasti/pakosta 
suhtautumistaan elämiseensä, olemiseensa ja oloihinsa. His-
toriallinen mentaliteetti on tietylle yhteisölle tiettynä aikana 
ominainen ajattelun ja tuntemisen sisältöjen sekä tapojen 
kokonaisuus, jota on luettava oivaltaen rivien väleihin pii-
lotettuja saloja. 

Mentaliteettihistoriaa tulkitsemalla huomaamme, että 
asiat, jotka ovat tiettynä aikana ja tietyssä kulttuurissa mah-
dollisia ka kiistattomia tai itsestään selviä, eivät ole sitä jonain 
toisena aikana ja jossain toisessa kulttuurissa, koska mentali-
teetti, asioihin suhtautuminen muuttuu, ja sen myötä käsitys 
siitä, mikä on myös moraalisesti koherenttia, kuten pitkän 
vuosisadan aikana Ranskan Suuresta vallankumouksesta 1789 
I. maailmansodan päättymiseen 1919 murtuneen vanhan ro-
manttisen maailman ideaalit ja idealismi, sekä ne kahden hen-
kisen navan väliset jännitteet, jotka muovasivat silloin vielä 
muodissa ollutta ehdotonta mustavalkoista maailmankuvaa 
palkitsevasta hyvästä ja syyllistävästä pahasta, ja olisi tuskin 
enää sellaisenaan edes romantisoituna mahdollista nykyaikai-
sen huolettomalle vapauden hengelle.

Mentaliteettihistoria on enemmän kuin aatehistoria, jossa 
askaroidaan eliitin tai yksittäisten ajattelijoiden intellektuaa-
listen konseptioiden parissa. Mentaliteetit muuttuvat jat-
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kuvasti ja synnyttävät toisistaan ristiriitaisia mentaliteetteja. 
Mielenkiintoista näissä prosesseissa ovat poliittisen kielen lu-
kutavat, joissa sanavarasto ja ilmaisutavat muodostavat men-
taalisen varustuksen, joka omalla tavallaan määrittää ajattelu-
tapojen lisäksi myös tuntemista, kuten Sylvi-Kyllikki Kilven 
omalakisessa muistelmasarjassa. Tuntemisen tapa taas käsittää 
automatisoituneet arvoarvostelmat, joiden kautta valikoituu 
se jokapäiväinen asioiden tarkastelutapa, tiedostamaton suh-
tautuminen asioihin. 

Olen omaksunut tässä kirjoituksessani tekstikritiikin eli 
kyseenalaistan kaikki mahdolliset auktoriteetit ja rikon tabut 
vastaan ”tendenssihistoriakirjallisuuden” itsekehuun piilot-
tamat valheet, mikä tarkoittaa sitä, että epäilen aina auto-
maattisesti kaikkia kirjoitettuja tulkintayrityksiä selittää asiat 
päinvastoin, kuin mitä ne ovat - todellisuudessa itselleen par-
hain päin. Tuntemisen sisältöön eivät kuulu vain tunteet vaan 
myös tunteminen. Ajattelun sisältöön taas kuuluvat yleisesti 
pätevät ja tietoisesti omaksutut eettiset näkemykset, jotka 
on tunnistettavissa keskustelusta. Kokonaan eri asia on se, 
voidaanko todellisuudessa ”demokraattisesta mielestä” edes 
puhua suomalaisten mentaalihistoriaa tukittaessa ennen ja 
nyt? Suomi oli ja on edelleenkin vähämerkityksetön periferi-
nen joutomaa jossain Euroopan laidalla, josta kukaan ei ollut 
silloin sen enempää kiinnostunut, ja jonka ainoa kiinnostava 
sekä hieman merkityksellinen asia oli pitkä raja myöhemmin, 
ei ennen vuotta 1809 Suomen sodan loppuessa Ruotsi-Suo-
men armeijan suomalasirippeiden hortoillessa hajanaisina 
Uumajassa tietämättä, mikä oli heidän kotimaansa ja mihin 
he menisivät. 

Riitaisten suomalaisheimojen välinen yhteistyö ja kansal-
listunne olivat ihan toista kuin esimerkiksi esi-isieni Norjassa, 
jossa ”demokraattinen mieli” näytteli merkittävää roolia kan-
sakunnan yhteisessä taistelussa oman maansa ja kulttuurinsa, 
sekä ennen kaikkea vapauden ja demokratian puolesta 1814 
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Wienin tanssivan kongressin jäljiltä, jolloin Napoleonin hä-
vittyä valtaan palanneet Euroopan taantumukselliset kruu-
nunpäät panivat Itävallan ruhtinas Metternichtin toimesta 
vastaiskuna vallankumouksille luun kurkkuun, jähmettämällä 
koko maanosan taantumuksen surkeaan kurimukseen lähes 
vuosisadaksi. 

Nuijasota, nälkävuodet ja vuoden 1918 mielivaltainen val-
koinen terrori sekä erityisesti vuoteen 1919 jatkunut ahdista-
van päällekäyvä valkoinen propaganda, painoivat syvän jäljen 
suomalaiseen kollektiiviseen purnausmentaliteettiin tyyliin 
”ei kannata edes yrittää, sillä herra se on herra helvetissäkin”. 

Ei ihme, ettei Talvisodan henkenä tunnettua propagan-
daylistystä ole koskaan aiemmin tunnettu Suomen historiassa 
muuta kuin niiden keskuudesta, jotka siitä puhuivat ja siihen 
uskoivat, sillä kansallistunnetta ei ollut – ei ainakaan sellaista 
kun se oli Helsingin pienen herrajoukon poliittisissa päiväu-
nissa, koska suomalaiset oli alistettu jo kolmikymmenenvuo-
tisessa sodassa 1618-1648 ruotsalaisylimystön ”tykinruuaksi” 
eli kaikkien sotien eturintamassa sodan ensimmäisiksi ja pa-
kollisiksi uhreiksi. 

Sen jälkeen puheet ”yhtenäisestä kansasta” on osattu ottaa 
kansan keskuudessa kiertävissä tarinoissa osana ovelaa mani-
pulaatiota, joka ei kosketa muita kuin niitä, joiden vapautta 
riistämällä saadaan aikaan toisten, hieman parempien kansan-
kerrosten vapaus eli se, jotka maksavat kaiken omalla vapau-
den- ja hengenmenetyksellään. 

Tämä sama ongelma koskettaa koko kansaa, myös Kilven 
kuvailemaa punaista kansanosaa, vaikkei hän demokratiavaje 
-ongelmasta suoraan puhukaan sen oikealla nimillä. Sisäis-
tetty herruus, heikko minäkuva ja myönteisten esimerkkien 
puuttuminen sekä vasemmistohegeliläinen valtion ylikorosta-
minen ja ”punasnellmannilainen perseennuolenta”, ovat syitä 
sille miksi demokraattista mieltä ei ollut eikä löydy vieläkään 
työväenliikkeen itsensä sisältä, sillä yleensähän siitä on puhe 
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mistä puute. 
Demokratiavaje on edelleenkin se suurin este, miksi va-

semmistopuolueet makaavat vielä gallup -ojissa kykenemättä 
nousemaan sieltä entisaikojen suuriksi vaikuttajiksi ja miksi 
uusi sukupolvi liikkuvia äänestäjiä vierastaa heitä. Katsokaa 
nyt vaikka demokratian irvikuvia eli saklaista ay-liikettä, jossa 
ei ole koskaan ollut manipuloinnista vapaita jäsenvaaleja. Jos 
olisi vaikka nyt ensimmäistä kertaa tämän savijaloilla seisovan 
jättiläisen historiassa, persut olisivat suurin ryhmä ja vihreät 
toisiksi suurin, vasemmistopuolueiden jäädessä yhdessä alle 
puoleen ja häviävän ajan myötä koko ay-liikkeestä verta ime-
mästä pahaisen punapunkin tavoin. 

Myös tämä on kiinnostavaa Kilven kirjassa, koska sitä ei 
ole, vaikka sen vaistoaa tekstien alta juuri sinä punaisena lan-
kana eli kaiken selityksenä, jota hän ei ole valmis punomaan 
yhteen vaan jättää sen lopullisen pyykinpesun 2020-luvun 
historismista vapautuneelle vapaalle älylle: järjestöistä tuli jo 
1919 suljettuja yhden totuuden ja ryhmän nyrkkejä vähem-
mistöjä ja valtausta yrittäviä kommunisteja vastaan. Hän ei 
siitä varsinaisesti puhu eikä anna ymmärtää asian olevan niin 
tai näin, mutta kaikki mitä hän kirjoittaa muistelmissaan viit-
taa vahvasti epädemokraattisen järjestögangsterismin kuolon-
suudelmaan koko vasemmistolaisuuden päälle vuoden 1918 
tapahtumien jälkeen eivätkä taistelut tähän jääneet: koko 
1920-luvun kommunistit yrittävät vallata demarijärjestöjä 
huonolla menestyksellä. 

Sodan jälkeen ns. ”kuutoset kavereineen” melkein onnis-
tuivat saamaan huijatuksi SDP:n SKDL:n alle Neuvostolii-
ton talutusnuoraan, ja 50-luvun rajut järjestösodat hajottavat 
jälleen kerran emopuolue SDP:n ja ammattiyhdistysliikkeen 
repien rikki sekä järjestöjä että ihmisiä hamaan katkeruuteen 
saakka monen sukupolven verran vain Yrjö Kallisen uskaltaes-
sa varoitellessa tällaisen seurauksista avoimesti, mutta häntä 
ei kuunneltu, koska häntä pidettiin vähintäänkin kyseenalai-
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sena, jopa homona, koska Kallinen oli kasvissyöjä eikä ryy-
pännyt ja omasi filosofisesteettisiä maailmanajatuksia, jotka 
eivät olleet tuolloinkaan kovassa huudossa SAK:n poliittisena 
siipenä toimineessa SDP:ssä. Juuri tästä ”mentaalihistorialli-
sesta perspektiivistä” on kysymys myös tässä artikkelissa mo-
nella tapaa, jolloin ihmisten näkymättömät toiveet, ajatukset 
ohjaavat historian kulkua eikä päinvastoin. Kun lukee asiasta 
kirjoitettuja tekstejä, ei voi välttyä toivomasta, että tällaiset 
uudenlaiset tulkinnat ja käsitykset asioiden tärkeydestä taval-
lisen ihmisen näkökulmasta, ja nimenomaan hänen merki-
tyksestään itse tapahtumille, muuttaisivat tätä todellisuutta 
piirun verran totuudellisempaan, ja ehkä sitä kautta tavallista 
ihmistä historiassa ymmärtävään inhimillisempään suuntaan 
laajemminkin puhuttaessa elämää suuremmista asioista, jota 
vain tapahtuvat ja tempaavat mukaansa kaikki siinä elävät 
tahtoivatpa he sitä itse tai eivät. 

Sylvi-Kyllikki Kilven muistelmat ovat enemmän kuin pai-
nonsa arvoista kultaa. Ihan kuin hän itse yrittäisi kysyä vaik-
kei voi, ei osaa tai halua, rivien välistä hätähuutona, millaisia 
nämä ajatukset ja toiveet ovat olleet ja miten ne ovat kautta 
vaikeiden aikojen muovautuneet ja levinneet ”vapausajatte-
luna” joukossa, joka oli kaikkea muuta kuin vapaa ja valmis 
tekemään lopulta kaiken mahdollisen ettei vapaus missään 
muodossa koskisi heitä itseään leipäpapin tavoin, toistamal-
la tyhjää mantraa jonkun tosiasian velvoittavuudesta men-
nä yli ja tuhota totuus, jos se oli jonkun heidän johtajansa 
vakuuttelujen mukaan tarpeellista itse asian edistämiselle ja 
kokonaisedulle? Juuri tätä maailmankuvan tiedostamatonta 
ulottuvuutta kutsun ”mentaalihistoriaksi”, mistä muodos-
tuu tietoisena ulottuvuutena maailmankatsomus, mikä taas 
selittää kokonaisen joukon yhdessä hakemaa selitystä omille 
toiveilleen ja ajatuksilleen. Se on myös kaava, millä Kilpi vas-
taa itse esittämiinsä kysymyksiin ovelan huomaamattomasti 
unohtaen tahallisesti puhuvansa vastoin parempaa tietoa it-
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seään vastaan.
Entä moderni mieli ja se nykyinen huoleton vapauden-

henkäys, mikä länsimaita ja myös Suomea on koskettanut? 
Milloin se alkoi Suomessa? Maailmalla se alkoi vuodesta 1923 
mutta Suomessa sen voidaan alkaneen vasta sen jälkeen, kun 
vahvaa valtiota kannattanut Urho Kekonen vuonna 1934 
julkaisi kirjansa Demokratian itsepuolustus ääriliikkeitä vas-
taan mahdollistaen myöhemmän sovun maan teollistami-
seksi yhdessä sosialidemokraattien kanssa tai tällä aikavälillä 
1934-1951, kun Mannerheim kuoli Sveitsissä vuonna 1951. 
Saklaiset katsovat sen alkaneet ns. Tammikuun kihlaukses-
ta 1940, jolloin työnantajaleiri ensimmäistä kertaa tunnusti 
Talvisodan yhtenäisen hengen pakottamana työntekijät ta-
savertaisiksi kumppaneiksi. Joidenkin mielestä se alkoi vasta 
kuuluisasta yöpakkashallituksesta 1958, kun eduskuntavaali-
en suurimmaksi puolueeksi noussut SKDL jätettiin kylmästi 
hallituksen ulkopuolelle NL:n painostusyrityksistä ja seurauk-
sista välittämättä suomalaisten osoittaessa NL:lle ensi kertaa 
sodan jälkeen kuuluvansa sittenkin länteen eikä itään, kuten 
painonsa verran vähäistä totuutta osoittanut YYA-sopimus. 
Joidenkin mielestä vasta Suomen herääminen Kekkosen uu-
delleenvalinnan turvaamiseksi järjestetyn Novosibirskin la-
vastuksen jäljiltä vuodelta 1961 teki maastamme ”modernin 
länsimaisen ajattelun läpitunkeman valtion” siihen oleellisesti 
kuuluvan epäilyn, vastustamisen ja voiman osoituksena. Tätä 
kysyy samannimisessä kirjassa myös tohtori Hannu Rautkallio 
eli tilasiko Kekkonen NL:n johdolta nootin varmistaakseen 
uudelleenvalintansa?

Näistä asioista ei Kilven muistelmat mainitse sanakaan – 
valitettavasti, sillä olisi ollut jännittävä lukea miten hän katsoi 
asioita sekä sisältä että ulkoa ”ymmärtäen tietynlaisen selitteel-
lisen pakon sanelemana yleisen edun vaatineen häntä aatteen 
hurmoksen sisällä eläneenä puna-aatelin korkea-arvoisena ja 
vaikutusvaltaisena jäsenenä puhumaan tietyllä tavalla tietyistä 
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asioista”. 
Ensimmäisessä muistelmansa osassa  Sylvi-Kyllikki Kilpi 

täyttää mentaalihistorialliset laatukriteerit - erityisesti mitä tu-
lee tuntemiseen ja niihin yleisiin eettisiin kysymyksiin, jotka 
vaikuttavat vanhan työväenliikkeen kehitysoptimismin, hyvän 
kierrättämisen ja toisistaan hyvää uskovasta toiminta-kulttuu-
rista yleiseen hyvään uskovaan yltiöidealismiin - sekä sen ta-
kana vaarallisesti kurkkineesta naiviista augustinolaisuudesta, 
ja lopulta kaiken alleen mädättäneestä ”jesuiittamoraalista” 
suomalaisen vasemmistolaisen työväenliikkeen kovin eripu-
raisessa ja särmikkäässä keskinäisessä vuosisadan kestäneessä 
nahistelussa ja tukkapöllytyksessä. Sylvi-Kyllikki Kilven muis-
telmien yksi tärkeä tehtävä on herättää eloon mennyttä ja 
unhoon jäänyttä aikaa ja sen ihmisiä, antamalla heidän näke-
myksilleen ja olemiselleen todistusvoima, siinä psykohistori-
allisessa muutosprosessissa, joka oli myös alkulaukaus nykyi-
selle vapaudenajalle ennen persudiskurssiivin ilmaantumista 
näkökenttää pilaamaan väkinäisesti hymyilevinä tappajina, 
jos 1800-luvun lopun kansanvalistus loi pohjan myönteiselle 
kollektiiviselle ajattelulle, ja vuoden 1918 tapahtumien jälki-
hoito taas vastavoiman vanhakantaiselle autoritaarisuudelle, 
oli suomalaisen työväenliikkeen suuren tarinan nousu, uho 
ja tuho täysin ennalta-arvattavissa jo toimittaja Sylvi-Kyllikki 
Kilven viileän rauhallisten muistelmien ensimmäisestä osasta, 
luoden pohjan pienten tarinoiden ja elämäntapakysymysten 
esiinmarssille 2000-luvun alusta, mikä on muovannut maa-
ilmannäkemystämme enemmän, kuin mitä 1900-luvun suu-
reksi menestystarinaksi kutsuttu työväenliikkeen tarina sen 
koko olemassaolon ajan huolimatta esimerkillisestä taistelus-
taan alistetun kansanosan taloudellisen ja poliittisen vapauden 
puolesta.

Toisessa osassa ”Sörnäisten tytön vaellusvuodet” (Tammi 
1965) Kilpi kuvailee elämäänsä ja suomalaista työväenliikettä 
1920-luvulla. Sörkan tyttö on palannut takaisin punapako-
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laisuudesta isänsä kotiseuduilta ja pyrkii arvostetun Suomen 
Sosialidemokraatin toimittajaksi ilman mitään kokemusta, 
mikä kertoo tytön kunnianhimosta sekä rohkeudesta ja yl-
tiöoptimismista – ominaisuudet, jotka häntä kannattelevat 
vielä pitkään elämässään, ja nostavat hänet henkisesti siihen 
moraaliseen puna-aateliin, jonka yksi merkittävimmistä edus-
tajista hän oli koko sen jälkeisen elämänsä eräänlaisena työ-
väenliikkeen henkisenä ilmentymänä ja omatuntona aikana, 
jolloin työmies löi toista työmiestä moukarilla takaraivoon 
ymmärtämättä omaa yhteistä etua kuin ikuinen vanharaama-
tullinen Kain ja Abelin veljessota. Suomen työväenluokka ei 
ollut antanut periksi. 

Toivo eli ja lyhyen lamaannuksen jälkeen jo vuonna 1919 
järjestötoimintaa viriteltiin kaikkialla Suomessa. Juuri tässä 
työssä Sylvi-Kyllikki halusi olla mukana. Samalla juopa kan-
salaissodan hävinneiden punaisten ja Tannerin johtamien 
maltillisten sosiaalidemokraattien välillä näkyi jo selvästi so-
siaalidemokraattisissa lehdissä, joista monen radikaalimman 
sekä sotaan osallistuneen mielestä kirjoiteltiin liian kriittisesti 
punaisia syyllistäen, ”kuin nuoleskellen vihattuja lahtareita”, 
oikeistolaisia äärilaitoja myötäilevästi vakuutellen heitä hei-
mosotainnostuksensa aallonharjalla, ettei punainen työväestö 
uusien maltillisten johtajiensa johdolla enää koskaan nousisi 
kapinaan valkoisia herroja vastaan pistimet ojossa ja nyrkit 
pystyssä yhtä typerinä ja valmistautumattomina kuin muuta-
man humupään toimesta olivat erheellisesti tammikuun 27. 
päivänä 1918 tehneet.

Sylvi-Kyllikki Kilpi sai pakit silloiselta Sosiaalidemokraatin 
päätoimittajalta, Hannes Ryömältä, joka pysytteli sisällisso-
dan ulkopuolella mutta lääkärinä auttoi punaisia haavoittu-
neita, ja jonka poika Mauri Ryömä menee myöhemmin nai-
misiin Sylvi-Kyllikin kuuluisan runoilijasisaren, Elvi Sinervon 
kanssa, ja joiden pojalle hän antoi turvan ja suojan siihen 
asti, kun vankilassa sodan aikana kommunistitoimintansa 
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takia istuneet vanhemmat aikanaan pitkin hampain vapau-
tettiin. Hannes Ryömä antaa Sylvi-Kyllikille kuitenkin hyvän 
neuvon, minkä ansiosita hän löytää itselleen kelpo miehen. 
Sylvi-Kyllikki haki ja sai paikan turkulaisesta Demokraatista, 
ja miehen silloin porvarillisessa Turun Sanomissa toimitta-
jana työskennelleestä Eino Kilvestä, josta tulee luokkatietoi-
sen, räiskyvän ja henkevän vaimonsa suosiollisella tuella ensin 
maltillinen tannerilainen sosiaalidemokraatti ja myöhemmin 
sosiaalidemokraateista vasemmalle kurkottava näkyvä sosialis-
ti sekä yksi johtohahmoista II:sen ms:n jälkeen perustetussa 
SKDL:ssa. 

Mentaalihistoriallisesti Kilpi kuvaa osuvasti ajan kipeän ja 
turmiollisen hengen, miten hävinnyt, nöyryytetty ja osin lähes 
orjuutettu työväenluokka oli koko ajan peloissaan ja jännit-
tyneenä äärioikeiston suunnitelmia ja hyökkäyksiä vastaan. 
Voittajien puolueellinen oikeus (on ehkä väärä sana: tuomio-
istuimet) kävi jatkuvasti tekaistuin syin oikeudenkäyntejä 
punaisia vastaan tehden tikusta asiaa kiusallaan niin että se 
tikku sattui ja teki kipeää eikä vaalitaisteluja saanut käydä va-
paasti ilman, että virkavalta tai äärioikeiston ammattikiusaajat 
mellakoitsijoineen olisivat käyneet kovaäänisesti senkkaa pu-
naisten nenistä ottamalla rähinöimässä, uhkailemassa ja usein 
myös hakkaamassa henkihieveriin niitä harvoja punaisia, jot-
ka olivat uskaltautuneet pelotta saapua vaalitilaisuuksiin. 

Sylvi-Kyllikki Kilpi kertoo olleensa jo kouluvuosistaan 
saakka ”taisteluasenteessa ympäristössään esiintyneitä mie-
lipiteitä vastaan” niinpä hän oli luonnollisestikin ainoa Tu-
run Demokraatin toimittaja, joka ei taipunut ulkopuolisen 
painostuksen alla protestoidakseen bolsevikkeja vastaan. 
Myöhemmin hän porilaisessa sosiaalidemokraattisessa Uusi 
Aika-lehdessä hän huomasi asioita, jotka kohottivat Tanne-
rin arvoa hänen silmissään. Muistelmat kertovat ”kaikkien 
henkilökohtaisten ja henkilöpaljastusten lisäksi” myös voi-
makastahtoisesta ja päättäväisestä taistelijasta, joka ei antaisi 
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helpolla periksi edes isommankaan välttämättömyyspakon 
edessä. Loppu kirjasta onkin muistelmia politiikan isom-
mista pyörteistä ja tätä seuraa hengästyttävä lista Suomen 
työväenliikkeen merkkihenkilöitä – kuten arvoituksellinen 
Edvard Valpas, ja on lajissaan jo siksi innostavaa luettavaa 
asiasta enemmän, myös ei-työväenliikkeen historiasta muu-
ten, kiinnostuneille, sillä on Kilven muistelmia lukiessaan 
tuntuu kivalta huomata vanhan työväenliikkeen hyvän yti-
men, ihmisläheisen humanismin ja toisista välittämisen ol-
leen voimissaan vielä sisällissodan jälkeen, vaikka se katosi jo 
20-luvun lopulla kovien keskinäisten taistelujen myötä enää 
koskaan palaamatta takaisin.

Kolmannessa muistelmien osassa ”Sörnäisten tyttö poli-
tiikan pyörteissä” (Tammi 1966) Sylvi-Kyllikki Kilpi pääsee 
aluksi vauhtiin kertomaan siitä näkyvästä roolista, mikä hä-
nelle suomalaisessa työväenliikkeessä oli 1930-luvulla sekä 
vaikutusvaltaisen Eino-miehensä rinnalla että lukuisten ystä-
vyys- ja läheisten perhesiteiden kautta yhtenä ns. puna-aatelin 
tärkeimmistä jäsenistä. Mutta sitten muistelmat lässähtävät. 
Ehkä syynä on se, että kaksi edellistä on tyhjentänyt jo pajat-
son ja kerronta alkaa tuntua puuron syömiseltä, ja tarinat liian 
tutuilta viehättääkseen enää uutuudellaan. Kolmikymmenlu-
ku aloitti Kilpien avioliiton toisen vuosikymmenen ja silloin 
alkoi myös aatteellisesti lujempi työtoveruus, vaikka he eivät 
aina ajatelletkaan poliittisista asioista aivan samalla tavalla. 

Einosta oli tullut jo 1930-eduskuntaavaleissa kansanedus-
taja sekä tamperelaisen Kansan Lehden päätoimittajuuden 
jälkeen vuonna 1932 Suomen Sosiaalidemokraatin päätoimit-
taja Helsinkiin. Vuosi kolmekymmen oli kovaa aikaa työväen-
liikkeelle. Ensin eduskunta hyväksyi kommunistilait ja sitten 
äärioikeisto alkoi harjoittaa taas terroria sosiaalidemokraatte-
ja kohtaan. Monia näkyviä demaripoliitikkoja kyyditettiin, 
hakattiin ja istutettiin pakolla paljain persein kusiaispesissä. 
Kaksi ensimmäistä vuotta olivat vaikeat, mutta taistelutahto 
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alkoi nousta sosiaalidemokraattien riveistä ja työväestö alkoi 
panna hanttiin. Mutta väkivalta oli järkyttävän yleistä eikä 
kansanedustajiakaan siltä säästetty. Kilpi kertoo miten vuoden 
1929 valtiopäivien sosialistisen työväenpuolueen edustajien 
kohtalo oli traaginen. ”Osa heistä istui vangittuna Tammisaa-
ressa, osa oli kyyditetty lapualaisten toimesta Neuvostoliit-
toon, eräät niin raakalaisesti pahainpideltynä, että esim. ka-
jaanilainen kaupanhoitaja Kalle Meriläinen jäi invalidiksi ja 
niin heikkokuntoiseksi, ettei elänyt kauan Neuvostoliitossa.” 
Muistelmat ovat hyvää luettavaa niille untuvikoille maailma 
pahuuden ristiaallokoissa, jotka eivät tiedä millaista ahdistavaa 
kaulapantaa vanharaamatullinen agraariajan Koti, Uskon ja 
Isänmaan hurmahenkiset oikeistoheppulit kuten ”tunnetusti 
kristillismielinen sisäministeri Manner – nimitys oli lainattu 
Suomenmaasta – suhtautui niin suopeasti työväen rauhallisiin 
mielenosoituskulkueisiin, että ne kiellettiin kirkkoaikana.
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Isä-Nitro
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Voi miten viaton ja naiivi sekä varomattoman holtiton Mitro 
repo on viitatessaan tahallisen huolettomasti asioihin, jotka 
ovat joko tabuja tai joihin liittyy salakavala kaksoismerkitys 
siitä huolimatta, että hän kirjoittaa kaunisti ja koskettavasti 
kuin nykypäivien Homeros konsanaan. Heti kirjansa ”Ajatuk-
sia elämästä, työstä ja uskosta” (WSOY 2008) ensi sivuilla hän 
sortuu saarnaamiseen eli puhumaan tylsiä latteuksia rahasta, 
kun hän ääri-individualisti ja kaikkea muuta kuin yhteisen 
tavoitteen puolesta joukkuepelaaja, muistuttaa lukijaansa sii-
tä, miten joukkuepeliin liittyy aina muitakin tärkeitä asioita, 
kuin taito pelata teknisesti mahdollisimman hyvin. Joukkue-
peliin tarvitaan, aivan oikein, juuri sitä mistä hän kirjoittaa ja 
mitkä tärkeät ominaisuudet häneltä itseltään tyystin puuttu-
vat: tsemppiä ja yhteishenkeä:

”Elämän ja työn joukkuepelissä tarvitaan oikeaa fiilistä, 
oikeita tyyppejä, oikeissa tilanteissa ja paikoissa.”

Oikeat paikat ja tilanteet eivät ole ongelma yhden miehen 
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joukkueelle eli itselleen isä-Mitrolle vastaan muu paha maa-
ilma - todellisuuksien ja näennäisyyksien välinen vastakohta 
- antaen näin tahtomattaan suunnan ja merkityksen loppu-
tulemana itse muodon omalle kohtalolleen hieman samalla 
epätoivoisen raastavalla, kuolemanpelko suussa maistuvalla, 
tavalla mitä Jean-Paul Sartre tarkoitti sanoessaan koko Jean 
Genetin tuotannon perustuvan jatkuvaan varuillaanoloon:

”Näennäisyyden, joka on alinomaa joutumassa hyväksy-
tyksi todellisuutena, on alinomaa paljastettava perimmäinen 
epätodellisuutensa”. 

Ei niin, ettei hän eläisi omaa elämäänsä, vaan että elämä 
itse elää hänessä sitä elämää, mikä on oikeaa elämää ja kuu-
luu vain yksin hänelle. Ja koska tämä elämä elää itse todella 
hänessä, hän järkeilee jaksavansa elää, vaikka hänen veljensä 
ei jakanutkaan elää omaa elämäänsä omien rajattomien toi-
vottomuuksiensa nujertamana. Ja koska hän omien sanojensa 
mukaan pelkää kuolemaa, on hänellä entistä suurempi roh-
keus elää todella. Isä-Mitrossa ja Jean Genetissä on muutakin 
yhteistä kuin tämä silmänkääntötemppuna teatteria varten 
käännetty arvojärjestelmä, jossa näennäisyys tarjoaa hänelle 
hänen ainoan todellisuutensa, ja kätketystä pahasta tulee hä-
nen korkein hyveensä. Molemmat tarkastelevat elämissään 
kokemiaan ja näkemiään ikään kuin ulkopuolelta, vaikka ovat 
sen sisällä - harvinainen lahja, jota ei ole kaikille tyhmille tup-
pisuille suotu; vain omiensa monta kertaa ja ainaisesti hylkää-
mä voi elää niin katkeransuloisena polttoaineenaan ikuinen 
kosto koko ajan kaikille mielessään.

Maailma on isä-Mitrolle kuin Genetin Parveke-näytelmän 
bordelli, missä hän voi eläytyä kuvitteellisiin henkilöihin en-
sin pulleana pikkupoikana ja arkkipiispan henkilökohtaise-
na ystävänä, sitten pappina ja lopuksi marttyyrinkruunulla 
europarlamenttiin ratsastaneena tähdenlentona, jonka tip-
puminen vaaleissa ja lähes 60.000 äänen menetys oli sekin 
parhainta perverssiä poliittista performanssia ala isä-Mitro, 
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jonka uusi tuleminen jossain yllättävässä käänteessä on oven 
takana odottamassa yllätyksenä. Mutta kirjassaan hän on 
luvattoman ja ärsyttävän lepsu jo alusta lähtien ”tätimäisillä 
sössötyksillään (kirjan lopussa ovat sitten kai lapsena Hangon 
aurinkoisissa kesissä maitolitraksi tai pyöreä kuin pallo ni-
mitellyn äiti-Mitron maittavat kakkureseptit pyhän voitelun 
kera) koko homma menee peittelemättömäksi itsekehuksi ja 
satuiluksi jo alkumetreillä, ja lukijaa alkaa puuduttaa ja kyl-
lästyttämään hänen kainostelematon superlatiivisössötyksensä 
oman erinomaisuutensa lumovoiman edessä: 

”Rohkenenko kertoa, että meidän joukkue pärjäsi yleen-
sä niin loistavasti, että pelin loppupuolella joukkueemme 
tähti neuvoi minua jäämään aivan paitsiorajalle odottamaan 
syöttöä, jonka sitten myös sain. Sain sen tarjottimella siitä 
huolimatta, että oli täysin epävarmaa, saisinko pistettyä sen 
maaliin. Mutta meilläpä oli varaa jopa tuhlata tilanteita. Me 
olimme niin hyviä!”

Isä-Mitro on sen jälkeen yrittänyt elää ja metsästää kautta 
kiven ja kannon uudelleen tämän saman tilanteen etuoikeu-
tettuna ortodoksieliitin jäsenenä, jonka kotona kävivät kaikki 
mahdolliset korkeat kirkolliset auktoriteetit kehumassa pik-
ku-Mitroa (jotka hän valitettavasti otti totena eikä sellaisena 
kuin ne pitäisi ottaa, tavanmukaisina kohteliaisuuksina) tai-
vaisiin, niin että hän kokee epäonnistumisensa elämässään ja 
työssään jälkikäteen joutumisena likaisen pelin uhriksi, sellai-
sen jossa ei tunnusteta rehtejä sääntöjä eikä hänen epäilemättä 
valtavaa lahjakuuttaan.

Isä-Mitro paljastaa miten vasta nyt kun hän on kirjan 
kirjoittamisen aikaan 11-vuotta sitten lähestymässä viiden-
kymmenen vuoden ikää, hän tuntee vasta itsensä kutakuinkin 
aikuiseksi, jos nyt vieläkään, ja painottaakin pitävänsä aikui-
suutta illuusiona. Omasta mielestään se on hämmentävää, 
koska häntä pidettiin nuorena pikkuvanhana, koska hänellä 
oli valtava pätemisenhalua ja tarve esittää arvokkaiden auk-
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toriteettien ympäröimänä viisaampaa ja harkitsevampaa kuin 
mitä oli apinoimalla esikuviaan niin puheenkäytössä kuin 
sanoissakin.

Tässäkin tapauksessa hän yrittää väenväkisin tunkea lu-
kijan mielikuvaikkunaan suusanallisesti hänet naisia intohi-
moisesti rakastavana ja palvovana heteromunkkina, jota sitoo 
kuitenkin munkinvalaan kuuluva selibaatti, vaikka todellisuu-
dessa hänen ”naisrakkautensa” on samaa haaleaa kliseeluokkaa 
kuin hänen rakkautensa ”Neitsyt”, joka ei ollut todellisuudes-
sa neitsyt, Mariaa kohtaan. Turhanpäiväisten eleiden narreis-
ta surullisen kuuluisin on tämä selän takana ”taliaivoiseksi 
pallinaamaksi” kutsuttu etnisten oikeaoppisten ortodoksien 
sukuun kuuluva isä-Mitro, joka on saanut suositussa televisio-
hupailusarjassa Putous uudeksi nimekseen isä-Nitro.

Hänen ongelmansa on se, ettei hän suostunut jäämään 
hänelle varattuun rooliin sovinnaiseksi ja alistuvaksi sivuo-
sanesittäjäksi ortodoksisaippuadraamassa nimeltään ”Uspen-
skin ihme”, ja ettei hän osannut tai halunnut salata omaa 
itserakkauttaan ja muita halveksivaa ylemmyyttään maan 
järkkyessä hänen allaan Dostojevskia lainatakseni juostessaan 
villin suosionsa hulluina vuosina hikinen kalju kiiltäen suu 
punaviinistä muikeana ympäri Suomea luennoimassa etupääs-
sä vanheneville ja työn raskauttamille naisille elämän mielestä 
ja elämänhallinnasta sekä työssä jaksamisesta.

Isä-Mitron ongelma on myös hänen ylivertainen älyk-
kyytensä muihin ortodoksipappeihin verrattuna. Lisäksi hän 
osaa julkisuuspelin ja on onnistunut tuotteistamaan itsensä 
ja luomaan itse luomalleen kuvalleen itsestään oman käyvän 
markkinahinnan saman aikaan, kun tavallisten huivipäisten 
karjalaismummojen tietämys dogmeista ja kaanonista on yhtä 
suuri kuin piispojen ja pappien kuvitelma omasta kaikkitietä-
vyydestään sekä jumalallisesta oikeudesta totuuden selittelyyn 
siitäkin huolimatta, että heidän koulutuksensa ja abstraktien 
totuuksien tasonsa on heikko.
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Isä-Mitrosta sanotaan, että noille älynlahjoilla, jossa loistaa 
ikävästi poissaolollaan emotionaalisesti värittävä vaikutus, hän 
on vähintään sata vähä-älyistä huivipäisten karjalaismummo-
jen kanssa pikkuleipiä syövää maalaispappi Leoa, ja pääsisi 
helposti metropoliitta Arsenin päiväunena pitämäksi Kons-
tantinapolin patriarkaksi, jos ei olisi niin prinsessanherkkä, 
malttamaton ja ärsyttävä, ällö ja turhamainen kuten älyköt 
ja nerokkaat persoonallisuudet usein ovat mestarisalapoliisi 
Hercule Poirotin ärsyttävään sipsuttelutapaan. Tässä kysei-
sessä tapauksessa on jotain enemmänkin draamanäytelmien 
traagisista ihmisistä ja heidän mahdollisuuksistaan, ja vain 
mahdollisuuksistaan ”tietoisessa teatterissa” epätoivoisena 
yrityksenä säilyttää välimatka henkilön ja naamion välissä. 
Tällaiset ihmiset pilaavat kaiken itse yrittäessään itsepintaisesti 
luoda oma todellisuutensa ja säilyttää se vielä väenväkisin.

Mutta ei. Isä-Mitro ei ole maltin ja tolkun miehiä, hänen 
itselleen valitsema todellisuuden särmikäs muoto ei ole kes-
kusteleva ja kuunteleva, vaan manipulatiivinen öykkäröinti, 
minkä ravisteleva tehtävä on järkyttää ja kapinoida annet-
tua elämää vastaan; tämä muotopuoli on niin vahva, että se 
vie mennessään ja hukuttaa lopulta hänet sen syövereihin. 
Isä-Mitrosta olisi voinut tulla arkkipiispa, jos hän ei olisi 
joutunut ristiriitaan oman identiteettinsä kanssa ja pelannut 
pelinsä toisin huolimatta räiskyvästä persoonastaan, sillä hän 
kuuluu oikeisiin ortodokseihin etnisen rajakarjalaistaustansa 
takia ja ymmärtää hyvin vielä isiensä osaamaa Karjalan-kieltä 
sen lisäksi että selviää korkeilla pisteillä molemmista kotimai-
sista, kreikasta ja latinasta sekä puolenkymmenestä muusta 
eurooppalaisesta kielestä.  

Oikeastaan järjen ja intohimon väliseen kuiluun itsensä 
hukanneen isä-Mitron pitäisi olla diplomaatti tai jonkun 
ison firman viestintä- ja pr-päällikkö, sillä hän on oikeassa 
elementissään ilman valtaa drinksulasi kädessään hauskuutta-
massa mummoja ja muuta hameväkeä sopivasti seminaarien 
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ruokatauoilla ennen iltaohjelmien alkua. Isä-Mitro on hyvin 
oikukas ja todistaa luonnevikaisella käyttäytymisellään todeksi 
ainakin sen, että ihmisten käyttäytyminen on usein ristiriidas-
sa hänen alistettujen toimintojensa kanssa.

Mutta hän on myös sitä mitä muut eivät ole: erittäin lahja-
kas mies monella eriskummallisellakin alalla eikä muiden kes-
kinkertaisimpien ortodoksipappien mieliharmiksi ole jättänyt 
kynttiläänsä vakan alle ilmaistessaan irvokasta toiveikkuutta 
hänelle tyypillisellä megalomaanisella tavalla oman erinomai-
suutensa keskellä kateellisten kollegoidensa suureksi mielihar-
miksi. Isä-Mitro osaa hurmata ihmiset huolimatta siitä, että 
tekee sen omaan tyypilliseen teatraaliseen liioittelevaan tapaan 
ääntä värisyttäen yrittäessään saada siihen vanhojen aikojen 
virallista ja etäistä sävytystä ja omaan narisevaan homoääneen-
sä hieman lisää miehekkyyttä. On vaikea sanoa, uskooko hän 
todella jumalaan (tai mikä se on hänelle?) vai onko se vain 
papillisen suvun pappi-pojan pakollista kauraa. Tosi harvoin 
pappissukujen lapset itse ovat uskovaisia tai kirkollisissa virois-
sa, ellei heillä ole isä-Mitron tapaan ollut sellainen käsitys, että 
tie on kirjaimellisesti auki taivaisiin.

Tai näkeekö hän itsensä jumalan vai Saatanan viitekehyk-
sissä vai sellaisena kun ”oikeasti on” tai haluaisi olla sellaisina 
harvoina hetkinä, kun hän ei ole humalassa? Sama kysymys 
pätee myös kysymykseen ”oikeasta jumalasta”. Jotta hän voi 
pettää itseään kysymyksestä jumalasta, hänen on estettävä 
muita pääsemästä lähelle itseään ja selville itsestään, siitä ”oi-
keasta minästään” ja ajatuksistaan, tai siitä, ettei niitä olekaan. 
Ehkä juuri siksi isä-Mitro tuntuu koko ajan käyvän ylikier-
roksilla ja jakelevan iskuja umpimähkään sohien ja inhottaa 
teennäisyydessään muita raivon partaalle melkein käymään 
hänen kurkkunsa käsiksi aina kun hän avaa pullean viinin-
höyryisen puhevärkkinsä.

Valheen hän on ymmärtänyt kuuluvan elimellisenä osana 
aikuisuuteen, mutta muuten hän ei ole koskaan kasvanut oi-
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kein aikuiseksi vaan kiukuttelee ymmärtämättä ihmisyyden 
olevan koko ajan muodon tavoittelua, määrittelyn hakemista 
määrittelemättömälle elämälle, jonkinlaista ymmärrystä maa-
ilman petollisuudesta ja illuusiosta. Hän ei ole varma mistä 
vihollinen irvistää eikä varma itsestään, vaikka tunnustaakin 
kirjan sivulla 15 tärkeilleensä itsensä turhaksi, mikä on ko-
vanluokan tunnustus ja nöyrtymisyritys ortodoksimaailman 
epävirallista suomen mestaruutta lajissaan ylipitkään pitä-
neeltä epähenkilöltä. Suojaus pettää usein ja mopo karkaa 
vielä useammin käsistä, kuten silloin kun hän keksi esittää 
julkisesti ”naisia rakastavaa” munkkia ymmärtämättä kos-
kaan naisia rakastaneena tai rakastelleena, naisten kokevan 
sen nöyryyttäväksi ahdisteluksi ja vastenmieliseksi miehiseksi 
öykkäröinniksi.

Hän on ovela. Pitää hieman antaa periksi suojauksesta 
ja raottaa maskia yleisölle, että he näkevät narrin kyyneleet, 
kun hän tunnustaa tunnustamisenpyytämisen- ja nyhtämi-
sen ammattilaisena vastavuoroisesti liturgisen kaavan mu-
kaan ”mukanöyryytensä”, tekemällä muiden ihmisten tavoin 
paljon peittääkseen omat piilotetut surkeutensa. Hän sanoo 
aidontuntoisesti kokemuksen syvällä rintaäänellä sen kaiken 
kertovan siitä, että näyttelemme muille ja sen lisäksi sokeu-
dumme itsellemmekin. Isä-Mitro onkin ihan oma tapauksen-
sa ja ansaitsi oman kirjansa, sillä tämä ortodoksipapin poika 
ja entisen arkkipiispa Paavalin suosikki kasvatettiin luulemaan 
itsestään vähintään piispaa (itse hän megalomaniassaan ja kol-
men gruusialaisen punaviinipullon jälkeen peiliin katsoessaan 
näkee sieltä takaisin lyhyenlännän, punanenäisen ja karvaisen 
arkkipiispan) kunnes paljastui pojan olevan sekaisin omasta 
erinomaisuudestaan ja mahdollisuuksistaan enemmän kuin 
Haminan kaupunki.

Kukaan muukaan ihmisistä ei voi elää ilman harhoja, it-
sepetosta tai kuvitelmia mutta suoraan suomeksi sanottuna, 
isä-Mitro ryssi pahasti mahdollisuutensa liian innokkuuden, 
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muiden tönimisen ja luterilaisen homojengin varpaille as-
tumisen jälkeen niin perinpohjaisesti, että sai viime vuonna 
kuittauksena kengänkuvan papillisiin persuksiinsa muutaman 
typerän julkisen kohkaamisen jäljiltä maksettujen todistajien 
vakuutteluilla sinetöitynä Helsingin käräjäoikeudessa. Nunna 
Kristoduli kertoo kirjassaan ”Arkkipiispa Paavali - hengelli-
sen lapsensa silmin” (Minerva 2008) siitä kun apulaispiispana 
aiemmin toiminut Paavali oli valittu virolaistaustaisen Her-
mannin seuraajaksi arkkipiispaksi vuonna 1960, miten hän-
tä oli heti alkanut huolestuttaa kirkkokunnan piispatilanne. 
Kirja kuvaa hyvin myös sitä vihan ja kiukuttelun ilmapiiriä, 
mikä vallitsee mustakaapuisten kirkonmiesten kesken. Orto-
doksisella kirkolla ei ollut riittävän päteviä pappeja, saati sitten 
piispoja 60-luvulla.

Noihin aikoihin ortodoksisessa kirkossa oli vain kaksi piis-
paa. Toinen piispoista, Helsingin piispa Aleksei oli tuolloin jo 
77-vuotias eikä kirkossa ollut riittävän sopiva piispaehdokkai-
ta, jotka olisivat täyttäneet piispalta vaadittavat ominaisuudet; 
tärkein oli kuulua munkkipapistoon eli joko leskeys tai nai-
mattomuus. Arkkipiispa Paavali ilahtui Nunna Kristodulin 
mukaan suuresti, kun 1960-luvun alussa pieni ja pulska lute-
rilainen teologian tohtori Wilho Rinne Turun yliopistosta eli 
tuleva arkkipiispa Johannes alkoi osoittaa kiinnostusta orto-
doksikirkkoa kohtaan. Erityisen ilahtunut puhdassydäminen 
ja sinisilmäinen arkkipiispa oli ollut kuullessaan, ettei Rinne 
ollut kiinnostunut naisista niin paljoa, että olisi hankkiutunut 
naimisiin. Mutta tässä kohden arkkipiispa teki virhearvion.

Arkkipiispa, joka näki kaikki hyvinä, tulkitsi sen erheelli-
sesti tarkoittaneen sitä, että Rinne oli syvällinen hengenmies, 
jota kiinnostivat enemmän ikuisuuspohdiskelut teologiasta 
tutkijankammiosta kuin maalliset ja lihalliset himot. Kyllä 
Rinne oli yhtä ihminen kuin muutkin ihmiset lihallisine ja 
maallisine himoineen. Hänen suuntautumisensa oli kuitenkin 
tuohon aikaan laissa kiellettyä rangaistuksen ohella. Rinne 
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oli homoseksuaali, joka ei halunnut tuoda ymmärrettävistä 
syistä seksuaalista suuntautumistaan esille julkisuudessa. Pää-
kaupungin ”salaisissa homopiireissä” häntä kutsuttiin tavan 
mukaan salanimellä ”Metrotyttö”.

Rinne liittyi syksyllä 1966 ortodoksikirkon jäseneksi ja 
eteni hyvin nopeasti ensin piispaksi ja sitten arkkipiispaksi, 
vähän liiankin nopeasti, kun ottaa huomioon korkean kir-
kollisen viran muiden haltijoiden hengellisen kasvun vieneen 
aikaa kymmeniä vuosia - saati sitten käännynnäisen. Rinteen 
etuna oli hyvä kielitaito, kirkas äly, kyky johtaa ja sekä lute-
rilaisen Suomen että yhteiskunnan perusperiaatteiden ja toi-
minnan hyvä tuntemus. Samana vuonna, kun Rinne liittyi 
ortodoksikirkkoon, hän aloitti jo Thessalonikan yliopistossa 
Kreikassa teologian jatko-opinnot, oppien sekä kreikan kielen, 
että kirjoittaen siellä lajissaan jo toisen teologisen väitöskirjan 
aiheenaan kirkon kaanonit. Hänet vihittiin Patmoksen Pyhän 
Johannes Teologian luostarissa munkiksi nimellä Johannes. 
Sen jälkeen hänet vihittiin diakoniksi ja papiksi arkkiman-
driitan arvonimellä.

Jo kolmen vuoden päästä Johannes valittiin suurella ääni-
enemmistöllä apulaispiispaksi Helsingin hiippakuntaan ark-
kipiispan tuella. Syksyllä kuoli kirkollishallituksen istunnon 
aamiaistunnin aikana iäkäs, 86-vuotias Helsingin piispa Alek-
santeri. Hänen tilalleen valittiin Johannes, vaikka epäilyjäkin 
oli jo alkanut esiintyä niin häntä kuin hänen toimintaansa 
kohtaan kirkon piirissä. Eikä mennyt aikaakaan, kun Johan-
nes alkoi syödä tyhmempänä pitämäänsä arkkipiispa pikku-
maisilla tempuillaan niin, ettei kenellekään sivullisella jäänyt 
epäselväksi mikä peli oli menossa. Juuri tämän takia Helsin-
gin avoimeksi homoseksuaaliksi tiedettyä ja luterilaistaustaista 
metropoliitta Ambrosiusta ei valittu Johanneksen seuraajak-
si. Oikeina ortodokseina itseään pitäneet karjalaistaustaiset ja 
kirkon konservatiiviset uskovaiset saivat näistä Johanneksen 
tempuista oikeaa ortodoksiuskovaista, joka oli vielä henkilö-
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kohtaisesti tukenut ja nostanut Johanneksen, kohtaan vam-
man sieluunsa. Nunna Kristoduli kirjoittaa, että jos arkkipiis-
pa Paavali oli odottanut itselleen yhteistyöhaluista työtoveria, 
hän pettyi raskaaksi: ”Lisäksi vielä eräät hänelle läheiset papit 
vaihtoivat puolta ja siirtyivät metropoliitta Johanneksen lei-
riin. Kaikki tämä silmin nähtävästi painoi ja masensi häntä.”

Kristoduli, joka ihaillen muistaa aina aika ajoin tekstissään 
mainita Paavalin eläneen jatkuvasti syvän nöyryyden vallassa 
ja olleen lujaa uskonvarmuutta sekä sisältä loistavaa valoa” 
kertoo kirjassaan, miten Paavali menetti malttinsa aina, kun 
kuuli mainittavan edes Johanneksen nimen. Ollessaan kerran 
Kreikan matkallaan ostamassa itselleen erityisestä piispallises-
ta kirkkopukuliikkeestä hienoa pukua, hänen seuralaisensa 
mainitsivat Johanneksella olevan samanlaisen, jolloin Paavali 
oli suuttunut ja jättänyt ostoksensa siihen samaan paikkaan. 
Tämän taistelun loppunäytöstä kuvataan tässä kirjassa itseään 
oikeina ortodoksiuskovaisina (lue: karjalaistaustaiset ja vanhat 
kirkon pappissuvut) pitäneiden ja kirkon sisältä arvovaltaisesti 
piispanpalleilta valtaamaan pyrkivien luterilaistaustaisten ho-
mojen välisestä viimeisestä näytöksestä taistelussa arkkipiispan 
seuraajasta ja kirkon sisäisten mätäpaiseiden puhkaisemisesta. 
Yksi kohta paljastaa lisää, ehkä tahtomattaankin, ortodoksi-
en riitaisasta luonteesta. Sivulla 193 nunna kirjoittaa kirkon 
tuon aikaista riitaisaa tilannetta kuvanneen hyvin se, että ark-
kipiispa Paavali oli kieltänyt häntä kertomasta metropoliitta 
Johannekselle hänen Helsingin olostaan: 

”Metropoliittahan vaati häntä kirjallisesti anomaan luvan, 
jos hän aikoi toimittaa siellä jonkin pienenkin kirkollisen 
toimituksen. Tämä oli ennenkuulumatonta, eikä arkkipiispa 
siihen alistunut vaan kävi usein Helsingissä ikään kuin salaa.”

Vuonna 1970 Nunnan mukaan alettiin ennen kirkollis-
kokousta puhua piispojen ”diktatuurista” kirkon sisällä, jota 
vastaan etenkin ortodoksinen opiskelijaliitto demokratian ni-
missä asettui vastustamaan. Tässä kirkolliskokouksessa ensim-
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mäisen kerran asetettiin myös arkkipiispan arvovalta kyseen-
alaiseksi ja häntä vastaan hyökättiin käyttämällä asiattomia 
puheenvuoroja; sekä arkkipiispan autonkäyttöä arvosteltiin 
että esitettiin ikäviä vihjailuja kirkkomuseoon liittyvistä ta-
loudellisista väärinkäytöksistä. Arkkipiispaa asettui tuolloin 
vastustamaan hänen silloinen lähin työtoverinsa, silloinen 
ylidiakoni, joka esitti syytöksensä avoimesti kirjeessään arkki-
piispalle. Kirja käy hyvin myös avaimena millaiseen ihmiseen 
ja maailmaan ortodoksit uskovat, sillä ortodoksinen maail-
mankuva on täynnä hyvän odotusta ja pahan pelkoa tyyliin 
toivomme parasta, pelkäämme pahinta. Ortodokseille ihmei-
den maailman illuusiot ovat niin sitkeitä, että silloinkin kun 
he ne hylkäävät, niiden juuret eivät katkea, vaan ne palaavat 
aina takaisin.

Jotain vanhaa venäläistä ja ortodoksista ihmeiden ihastelua 
voi aistia nunnan kirjassa arkkipiispastaan, jota hän piti moit-
teiden saavuttamattomissa, kun hän kirjoittaa arkkipiispan 
kertoneen miten oli siepannut kouraansa lennosta kärpäsen 
ja nuorena juossut Lapissa kiinni jäniksen. Arkkipiispa Paavali 
kirjoitti kirjeessään nunna Kristodulille vuonna 1975, miten 
Valamossa oli sinä kesänä vaikuttanut nuori apulaisprofessori 
Joensuun korkeakoulusta, jonka hän oli liittänyt kirkkoon: 

”Hänellä on vakaa aikomus siirtyä uudelta vuodelta py-
syvästi Uuteen Valamoon. Hän on tarmokas ja käytännön 
asioissa pätevä henkilö ja omaa soveliaan mielialan, joten jos 
jumala suo hänestä voi tulla uuden polven alullepanija.”

Arkkipiispa oli oikeassa. Nuoresta apulaisprofessorista tuli 
ensin veli Kristoforos ja sitten pappismunkki Ambrosius. Hä-
neen ja toiseen luterilaistaustaiseen homoon, silloiseen Va-
lamon luostarin igumeeniin ja myöhempään rokonarpiseen 
metropoliitta Panteleimoniin, jota ”alan piireissä kutsutaan 
Tom of Valamoksi”, laitettiin silloin vanhojen ortodoksipäät-
täjien kesken suuri toive paremmasta huomisesta, kun ei vielä 
tiedetty mitä he olivat miehiään. Mutta kohtalo tai arvoituk-
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sellinen Jumala puuttuu peliin ikävällä tavalla. Oikeiden orto-
doksien omana salaisena Paavalin seuraajaehdokkaana pitämä 
Valamon lääkärin koulutuksen saanut pappismunkki Sergei 
eli Veli-Pekka Leimu kuoli järkyttävässä auto-onnettomuu-
dessa syystalvella 1979. Hänen autonsa syöksyi läpi järven 
jään matkalla Joensuuhun.

Kukaan ei tiedä tarkalleen miksi ja miten kaikki tapahtui. 
Paljon hänen kuolemastaan on vieläkin sumun peitossa. Petti-
vätkö auton jarrut vai ajoiko hän tahallaan itsensä kuoliaaksi? 
Arkkipiispan suru oli suuri, kun hän kirjoittaa ortodoksien 
menettäneen samalla myös silloin ajankohtaisena olleen apu-
laispiispaehdokkaan (ja ehkä myös tulevan arkkipiispan?). 
Toinen yhtä suuri menestys ortodoksikirkkoa kohtaa vuon-
na 1984 kun Sergein jälkeen uudeksi oikeiden ortodoksien 
arkkipiispaehdokkaaksi ja Paavalin seuraajaksi toivottu piispa 
Aleksei kuoli yllättäen vain 42-vuotiaana. Paavalilla oli heikko 
sydän mutta siitä huolimatta hän sai elää pitkän elämän. Or-
todoksisuus eli 60-luvulla hiljaiseloa Suomessa mutta piristyi 
70-luvulla uuteen loistoon.

Arkkipiispa Paavali kuoli 1988 ja on haudattu Uuden 
Valamon hautausmaalle. Häntä pidetään Suomen ortodok-
sikirkon viimeisenä suurena hengenmiehenä. Ehkä myös 
osaksi nostalgisista syistä. Hänen seuraajansa ovat olleet ihan 
toista maata mitä hengellisiin kysymyksiin ja kristilliseen re-
toriikkaan tulee. Tästä on hyvä esimerkki, kun arkkipiispa 
Paavalilta kysyttiin vähän ennen eläkkeelle jäämistään, miten 
ihminen kasvaa hyväksi ortodoksiksi, hän vastasi:

”Olkaa täydelliset. Tämä kristityn päämäärä on vaikea, 
sillä kukaan ei voi olla täydellinen. Sitä kohti on kuitenkin 
ponnistettava. Ortodoksiset tavoitteet ovat sydämen puhtaus 
ja ortodoksinen korostus on se, että mitä lähemmäs Jumalaa 
ihminen kehittyy, sitä huonommaksi hän itsensä havaitsee, 
kuten kirkkaassa auringossa näkee kaikki pölyhiukkaset. Hyvä 
ortodoksi on se, joka tuntee itsensä huonoksi kristityksi.”
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Miksi 
keskustatunnelia 

tarvitaan?
Teksti:

Kirjailija Harald Olausen

Jos kysyttäisiin: kuka tarvitsee keskustatunnelia, kysymys olisi 



534

väärä, sillä keskustatunnelia ei kukaan tarvitse. Sen sijaan pi-
täisi kysyä miksi Vapaavuori sitä haluaa ja ketkä mahdollisesti 
sen rakentamisesta hyötyvät? Silloin saamme selkeän vastauk-
sen siitä, miksi sitä ajetaan härkäpäisesti, kuin sitä kuuluisaa 
jänistä pyssyyn, vaikka kansalaismielipide ja demokraattisesti 
vaaleilla valitut kaupunginvaltuutetut eivät sitä kannata.

Mutta se ei tahtia kokoomuksessa ole ennekään haitan-
nut kuten Tampereella, missä tunnelihanke saatiin ajettua 
kokoomuksen toimesta läpi valtuuston enemmistön ja kan-
salaismielipiteen vastustuksesta huolimatta. Suuri raha osaa 
nykyisin puhua hiljaa kulisseissa ilman että kukaan tietää mitä 
tai miten.

Hanke olisi toteutuessaan ratkaiseva sulka Vapaavuoren 
hattuun matkalla kohti kokoomuksen puolueena pelastavaa 
puheenjohtajuutta, ja sen jälkeen mahdollisesti vaalivoiton 
myötä siintävää pääministeriyttä (siis Vapaavuoren unelmis-
sa...mistäköhän muusta -Herra partakoon- se unelmoi yhtei-
seksi epäonneksemme?).

Epäonnistuessaan tunnelihanke taas heittää Vapaavuoren 
pormestarinpallilta, tai kenties jopa kokonaan, ulos politiikas-
ta, sillä epäempaattisuudestaan tunnetussa kokoomuksessa ei 
yleensä häviäjiä hyvällä silmällä pitkään nurkissa katsota. Po-
liittisen painostuksen alla syntynyttä sponsoroiden tukemaa 
tunnelihanketta kokeiltiin Tampereella menestyksellä.

Alueen kokoomuslainen valtalehti, Aamulehti ajoi tunne-
lihanketta yhdessä muutaman suuren mainostajansa kanssa 
härkäpäisesti vuosia. Lehdelle oli kova isku, kun kansan va-
litseman valtuuston enemmistö, 35 valtuutettua allekirjoitti 
18.2.2013 tunnelia vastustavan aloitteen.

Sen jälkeen Aamulehti aloitti vastakampanjan rummut-
tamalla tunnelin puolesta näyttävästi lähes parin viikon ajan 
sillä seurauksella, että syyskuussa neljä valtuutettua lipesi ri-
veistä ja valtuustossa hanke hyväksyttiin täpärästi äänin 36-31 
yhden äänestäessä tyhjää.
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Joten ei se mahdotonta ole Vapaavuoren villeimmissä 
suunnitelmissa Helsingissäkään, missä panokset ovat kym-
menkertaiset samoin kuin voitot sulle-mulle-pelillä ja kaiken 
kruununa pormestarinpallin uusiminen seuraavissa kunnal-
lisvaaleissa.

Vapaavuoren kiukkuinen esikunta valmistelee kaupungin-
talolla asiaa täyttä päätä syyllistämällä pormestarikavereitaan 
tunnelihankkeen kaatumisesta ja pelottelemalla valtuutettuja 
sen ikävistä seurauksista Helsingille. 

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Paavo Arhinmäki pis-
ti luun kurkkuun valtuustolle kukkoilevalle Vapaavuorelle, 
joka alkaa olla jo tätä kirjoittaessa entinen pormestari monen 
kokoomuslaisenkin mielissä. Arhinmäki muistutti tiukkasä-
vyisessä puheenvuorossaan seuraavassa kaupunginvaltuuston 
kokouksessa, että Helsinkiä johtaa valtuusto ja kaupungin-
hallitus, ei pormestari.

Vapaavuori nöyrtyi tällä kertaa ja totteli, sillä pelissä on 
isommat panokset. Vapaavuori vain unohti, ettei hänellä ollut 
varaa enää olla vanhanaikainen kokoomusöykkäri, joka käveli 
mennen tullen kaiken ikävästi demokratialle haisevan yli lii-
kemiesten avustamana. 

Vapaavuori ei ole enää vanhojen aikojen malliin medioi-
den lemmikki, vaan muiden tapaan vapaata riistaa, ja hänen 
sanomisiinsa sekä tekemisiinsä on alettu suhtautua valtame-
dioissakin varovaisen kriittisesti. Harva hänet tunteva sanoo 
hänen luonteestaan ja tavastaan hoitaa asioita mitään hyvää 
prosesseissa, missä syyt ovat välillä seurauksia, ja seuraukset 
syitä.

Kaikki ei ole mennyt ihan nappiin Vapaavuoren uralla sen 
jälkeen, kun hän nousi ensin valtuustoon ja sieltä kaupungin-
hallituksen puheenjohtajaksi ja sitten eduskuntaan valtiova-
rainministerinä Paavo Lipposen I-hallituksen loppupuolella 
toimineen Sauli Niinistön erityisavustajan paikalta.

Ensin hän hävisi lähes selviönä pitämänsä kokoomuksen 
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puheenjohtajan ja pääministerin paikan Alexander Stubbille, 
ja sitten ura Euroopan sijoituspankin yhtenä monista turhis-
ta varatoimitusjohtajista jossain Keski-Euroopan syvimmässä 
unohduksen luolassa teki hänet niin epätoivoiseksi, että hä-
nen oli palattava hinnalla millä hyvänsä parrasvaloihin uu-
deksi Helsingin pormestariksi haastaakseen myöhemmin tältä 
näkyvältä paikalta Petteri Orpon - tai niin suunnitelmat oli 
laadittu ennen tätä perhanan demokraattista keskustatunne-
lijupakkaa.

Seuraavissa vaaleissa mitä todennäköisemmin entisen Hel-
singin pormestari Jan Vapaavuoren olisi luullut olevan nöyrä 
kansan palvelija. Ehkä näin olisi ollutkin, jos hän olisi muis-
tanut ajoissa kuuluisan tyyneyden edistäjän ja stoalaisfilosofi 
Senecan jo aikoinaan yrittäneen takoa kohtuullisuutta eliitin 
päähän sanomalla, että jos on oikeus paljoon, täytyy tyytyä 
vähään. 

Ja jos Suomessa olisi oikeasti vapaa media ja tutkivaa jour-
nalismia, tämän ”nixoninnäköisen” ja Nixonia puheissaan ja 
toimissaan muutenkin muistuttavan hepun perään pitäisi lait-
taa leegio osaavia tutkivia toimittajia 24/7 tutkimaan hänen 
näkymättömän poliittisen minänsä toimintaa ”yhteisen edun 
nimissä” hieman laajemminkin, sillä ei hän huvikseen uhkail-
lut Helsingin keskustatunnelin syyskuun lopulla stopanneita 
demareita sanomalla, että hyvä muistaa, kun syyllisiä etsitään!

Mutta mikä tarkoitti, että hän aikoo koston enkelinä etsiä 
käsiinsä syylliset, ellei sitä ennen kykene kääntämään Tampe-
reen kokoomuslaisilta oppimillaan tavoilla demareiden päätä. 
Mutta mikä pahinta hänen itsensä kannalta: luuleeko hän is-
tuvansa Helsingin pormestarina vielä seuraavienkin kunnal-
lisvaalien jälkeen tämän lausuman jälkeen, vaikka tosiasiat 
puhuvat tätä vastaan?

Muistakaa, että Jan Vapaavuorella pelissä on ensimmäistä 
kertaa koko poliittinen tulevaisuus ja vähän enemmänkin: 
yleisesti kokoomuksen maine ja henkilökohtaisesti mönkään 
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mennyt nuorisorikollisuransa kompensaatioyritys autojen-
potkijana ja mummoille hävyttömyyksiä Puotilan ostarilla 
ruotsiksi huudelleena luuserina, jonka pikkuvirkamiesisä oli 
jäsenkirjademari, joka ei maksanut jäsenmaksujaan.

Vapaavuoren yritys kammeta Petteri Orpoa paikaltaan ka-
riutui kesällä 2018 kokoomuksen puoluekokouksessa puolu-
een entisen kultapojan koko elämänsä aikana huonoimpaan 
pitämäänsä puheeseen, jonka hän käytti sotesta, ja minkä 
kuittasi jälkeenpäin olutlasi kädessä kiireessä huitaissuksi.

Kuuntelijat olivat ymmällään kysellen: oliko tämäkö sekoi-
leva, änkyttävä ja hikoileva ”Nixon” vielä hetki sitten heidän 
yksi kirkkaimmista tähdistään ja pääministeriehdokas?

Kalle Silfverberg kertoi Hesarin Kaupunki-osassa olleessa 
kolumnissaan 10.10 otsikolla ”Vapaavuori ajoi täyttä vauhtia 
umpikujaan” miten pitkälti yli miljardin euron maanalainen 
autoväylä keskustatunneli kuopattiin todennäköisesti lopul-
lisesti:

”Keskustatunneli on Helsingin politiikan ikiliikkuja, mut-
ta tällä kertaa väittely siitä äityi loanheitoksi. Syy on Helsin-
gin uuden päätöksentekotavan, jota yleisesti ottaen on pidetty 
hyvänä. Yksinkertaiset päätökset tehtiin aiemmin niin, että 
virkamiehet valmistelivat esityksiä, joihin poliitikot ottivat 
kantaa.”

Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen päällikkönä 
Silfverberg on joko liian kohtelias tai onnellisen tietämätön, 
mikä oli ennen vihreiden nousua kaupungin toiseksi suu-
rimmaksi puolueeksi yleinen tapa hallita Helsinkiä, silloin 
epätosi lause ”Yksinkertaiset päätökset tehtiin aiemmin niin, 
että virkamiehet valmistelivat esityksiä, joihin poliitikot ot-
tivat kantaa”, olisi pitänyt korjata totuudenmukaisemmalla 
”Kaikki päätökset tehtiin kokoomuksen toimesta salassa niin, 
että ensin johtavat kokoomusvirkamiehet valmistelivat asiat 
yhdessä liike-elämän kanssa, ja sen jälkeen kokoomuspoliiti-
kot päättivät asioista niin, että muut poliitikot ymmärsivät 
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ajoissa tukea palkinnon toivosta kokoomuksen päätöksiä, 
jotka oli valmisteltu joko tai muotoon eikä demokraattisesti 
avattavaksi ja päätettäväksi sekä että-mahdollisuuksiksi ko-
koomuskaupunginjohtajan toimesta, joka itse esitteli ja käy-
tännössä myös päätti kaikista kokoomukselle tärkeistä asioista 
eli rahakkaista hankkeista.

Eikä tässä vielä kaikki naulat Vapaavuoren arkkuun. Par-
haillaan selvitetään myös, millainen rooli Vapaavuorella oli 
viime vuoden huhtikuussa Pasilan konepajalla järjestetyssä 
surullisenkuuluisassa Querelle-festivaalissa. Querelle on yksi 
niistä sotkuista, jotka himmentävät Vapaavuoren muutenkin 
laskussa olevaa uraa ja mainetta kovana pelaajana sekä osaava-
na vallankäyttäjänä, ja voi paisuessaan muuttua Vapaavuoren 
painajaisena omaksi Watergateksi - Querellegateksi, tai peräti 
Waterlooksi, sillä hän tapasi ennen festivaaleja Querellen pro-
moottori Jaakko Parkkarin.

Sen jälkeen kaupunki antoi festivaalille 10.000 euron 
avustuksen, vaikka oli jo kertaalleen evännyt sen festivaalilta 
edellisvuonna. Vapaavuori on itse vähätellyt tapaamisen tärke-
yttä. Nyt kysytäänkin miksi kaupunki ja erityisesti kokoomus 
tukivat etukäteen ristiriitoja herättänyttä festivaalia? Festivaali 
oli joutunut huonoon huutoon julkisuudessa jo ennen järjes-
tämistään.

Sitä epäiltiin mm. pinkkipesusta ja epätosien väitteiden 
levittämisestä julkisuuteen. Festivaalien promoottori hauk-
kui twitterissä räävittömästi osan festivaalien kohderyhmästä. 
Epäilyt petoksesta levisivät heti festivaalien jälkeen, kun selvisi 
ettei Querellen takana olevan Equal Events-yhtiö ollut mis-
sään vaiheessa ollut kannattava. Budjetti oli selvästi tehtailtu 
yläkanttiin. Epäilyjä lisäsi se, että julkisuudessa rääväsuisena 
tunnettu Querellen alulle pannut promoottori Jaakko Park-
kari on aiemmin toiminut samoin tavoin muissa huonosti 
menneissä tapahtumissaan.

Siitä kuka teki tukipäätökset ja miksi, ovat erityisen kiusal-
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lisia kysymyksiä Helsingin kokoomukselle, joka oli Querellen 
yksi harvoista sponsoreista. Tilaisuuden avasi osana eurovaali-
kampanjaansa LGBTQ-ääniä kalastellut kokoomusmeppi Sir-
pa Pietikäinen. Pormestari Jan Vapaavuori vieraili festivaaleilla 
ja kehui sen jälkeen julkisuuteen lähetetyssä tiedotteessaan 
tapahtumaa.

Kun asiaa on kysytty johtavilta kokoomuslaisilta, he ovat 
olleet syystäkin housut kintuissa yllätettyinä vaivautuneen hil-
jaisia. Nyt kysytäänkin syystä, mikä on ollut todellisuudessa 
pormestarin rooli Querelle-skandaalissa, ja miksi hän sekä 
kokoomus puolueena tukivat niin näkyvästi LGBTQ-väen 
hylkimää ja boikotoimaa festivaalia, minkä tähtinä esiintyi 
kaksi tunnettua ja rääväsuista transfoobista drag-artistia?

Yksi selitys löytyy vaalimatematiikasta. Taustalla on kova 
taistelu Helsingistä ja yksi Querelle-sotkun taustalla vaikut-
tava motiivi tukea ”näyttävää LGBTQ-tapahtumaa” oma etu 
mielessä.

Kokoomus tuntee kauhukseen, miten vihreät hengittävät 
ihan kannoilla niskaan. Kaupungin kakkospuolueena vihreät 
ovat kasvattaneet suosiotaan tuomalla mutkattomuutta ja lä-
pinäkyvyyttä poliittiseen päätöksentekoon, mikä ei sovi kas-
vottomien liikemiesten kanssa yhdessä kaupunkia johtavalle 
kokoomukselle bisnes etukilpenään.

Kokoomus menetti jo eduskuntavaaleihin nähden euro-
vaaleissa lähes 14.000 ääntä ja jäi 25,8 prosenttiin, vihreiden 
noustessa selvästi Helsingin suurimmaksi puolueeksi 27,8 
prosentilla. Kyseessä on taistelu Helsingistä, jossa LGBTQ-ää-
net saattavat ratkaista voittajan. Siksi kokoomus on kääntänyt 
epätoivossaan päänsä LGBTQ-väen piiriin. 

Pelissä on paljon enemmän kuin vain päällisin puolin de-
mokraattiselta näyttävä ykköspuolueen asema. Kyseessä ovat 
liittoutuma punavihreä Helsinki vastaan kokoomuksen vetä-
mä oikeisto sekä valta ja sen mukanaan tuomat edut, kuten 
johtavat ja hyväpalkkaiset virat sekä yhteydet, joilla valtapuo-
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lueet ovat tottuneet rahastamaan.
Kokoomuksen ykköstavoitteena on saada läpi rahakas kes-

kustan tunnelihanke. Kokoomus oli jäämässä alakynteen jo 
edellisissä kunnallisvaaleissa, ellei olisi saanut suostuteltua Va-
paavuorta palaamaan Euroopan investointipankista Suomeen 
johtamaan kokoomuksen vaalikampanjaa Helsingissä.

Kunnallisvaaleissa Vapaavuoren henkilökohtainen jättisaa-
lis, 29.745 ääntä takasivat kokoomukselle vielä sillä kertaa 
voiton 28,3 prosentin äänisaaliin vihreiden pormestariehdok-
kaan, Anni Sinnemäen kahdeksaa tuhatta ääntä ja vihreiden 
24 prosenttia vastaan. Nyt asetelmat ovat muuttuneet vihrei-
den ja koko punavihreänblokin hyväksi.

Mutta onko keskustatunneli yhtä turha, kallis ja hyödyt-
tääkö se vain etupäässä kokoomuslaista liike-elämää kuin 
Tampereen vastaava? Vaikea sanoa, mutta ei todennäköisesti. 
Sille näyttäisi olevan joitakin puoltavia perusteluja sekä selvää 
tarvetta, ja Vapaavuori vaikuttaa itsevarmuudessaan liikkuvan 
oikeassa suunnassa pitkällä tähtäimellä mutta aika ei ole enää 
hänen.

Kysymys on jo muusta, kun veren makuun on päästy - 
kyse on demokratiasta ja siitä, että tällä tavalla ärhentelevästä 
yksinvaltiasta leikkivästä hepusta on parempi päästä kokonaan 
eroon 2020-luvulla, nyt kun Helsingistä ollaan vihdoinkin 
laajan kansalaismielipiteen tukemana tekemässä uudenlaisen 
viehätyksen kaupunkia kaikille sitä haluaville avoimille sie-
luille.

Vihreiden avulla nuori keskiluokka on mielistynyt vai-
kuttamisen makuun ja he haluavat tehdä kaupungistaan 
Sanghain, Berliinin ja Sao Paolon tapaan iloisen, kiltin ja 
ystävällisen monikulttuurisen kaupungin kaikille sellaisesta 
kiinnostuneille; lisää menoa ja meininkiä stadin arkeen unoh-
tamatta lisätä pyöräteitä keskustaan ja Keskuspuiston säilyttä-
mistä politiikalla ”ei senttiäkään betonille”.

Ehkä siksi vihervasemmistolaiset toimittajat ovat äkänneet 
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keskustatunneli-hankkeessa liian malttamattoman, epädiplo-
maattisen ja tulella leikkivän Vapaavuoren heikon kohdan, 
mihin puuttumalla he varmistelevat helposti härnäämällä 
häntä muutaman vuoden päästä vihreiden marssimista yk-
köspuolueen asemaan ja kruununa pormestarinpallille.

Kokoomus meni omaan halpaan, vaikka sai tahtonsa läpi 
kunnallispoliittisena hallitusohjelmana pidettävään valtuus-
tostrategiaan, ja tunnelin valmistelu siirrettiin kaupunki-
suunnittelusta vastaavan apulaispormestari Anni Sinnemäen 
käsistä Vapaavuoren toimiston alaisuuteen, jossa sille ei oltu 
tehty vaihtoehtoa, vaan koko hanketta alettiin ajaa ”ainoana 
keskustan vaihtoehtona”.

Keskustatunnelihanke ei kuitenkaan onnistunut kun pie-
neksi 13 prosentin kääpiöpuolueeksi vailla pimeässä loistavaa 
majakkaa (tekisi mieli sanoa ilkeästi, että perävaunuja riittää 
kiusaksi asti tällä hautausmaalla) kutistunut, ja lähes ikään-
tyvistä eläkeläisistä koostunut (tulee tästä harmaavarpusjou-
kosta mieleen se Monthy Python- leffa missä se kammottava 
kääkkäjengi hyökkää ”merirosvoina” vanhanaikaisella toimis-
totalollaan ison pilvenpiirtäjän nuorten pörssihaiden kimp-
puun) kutistunut, ja lähes ikääntyvistä eläkeläisistä koostunut 
entisen Helsingin kakkospuolueen, ”SDP:n strategit”päättivät 
kostaa kokoomuksen ylimielisyyden ja profiloitua tunneli-
hankkeen ympärillä sen vastustajaksi jo ennen kuin hankkeen 
yleissuunnitelma oli valmistunut pormestarin toimesta.

Vihervasemmistolaisin äänenpainon medioissa todettiin, 
ettei Vapaavuori ollut tyytynyt mihinkään realistiseen tun-
neliin, vaan paisuttanut sen kuusikaistaiseksi, maanalaisilla 
eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi, jolle Kehätietkin oli-
sivat kalvenneet myös hintalappua, yli 1,4 miljardia myöten. 

Hesarin Silfverberg kirjoitti samassa jutussaan, että tun-
nelia kannattavien tahojen olisi poliittisen realismin nimissä 
kannattanut painaa jarrua ja tuoda käsittelyyn merkittävästi 
halvempi ja yksinkertaisempi ratkaisu. 
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Tanssi mun 
nukkeni: 

filosofinen luenta 
klassisesta baletista 
sadomasokismin ja 
väkivallan linssien 

lävitse
 

Teksti:
Kriitikko Eero K.V. Suorsa

Aloitan tekstini filosofin työtä koskevalla pohdinnalla: miten 
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filosofi katsoo esittävää taidetta? Tai vielä tärkeämpi kysymys, 
miten filosofi kirjoittaa esittävästä taiteesta? Kyse on monessa 
mielessä vastuusta; filosofilla ei ole etuoikeutta ottaa käsittele-
määnsä aihetta millään muotoa kevyesti, kirjoitti filosofi sitten 
etiikasta tai logiikan lausekielestä.

Filosofi tavoittelee sellaista tietoa tutkimastaan asiasta, jon-
ka pohjalta hän voisi muodostaa normatiivisen näkemyksen, 
ja jotta tämän normatiivisen näkemyksen muodostamisen al-
kuun saattaminen olisi mahdollista on filosofin suhtauduttava 
kyllin suurella vakavuudella tutkimaansa aiheeseen.

Esimerkkejä liian kevyestä suhtautumisesta ja tuhoisiin 
lopputuloksiin johtaneista lähestymistavoista on tarjolla va-
litettavan paljon; Michel Foucault sortui ylistämään Iranin 
ajatollah Khomeinia, eikä noudattanut tarvittavaa filosofista 
nöyryyttä kirjoittaessaan antiikin seksuaalisuudesta jättäen pe-
rehtymättä alkukielisiin lähteisiin mistä Martha C. Nussbaum 
huomautti teoksessaan Cultivating Humanity.

Ominaista filosofin kirjoitukselle ovat siis kirjoituksen 
kohteen vaativa vakavuus ja nöyryys: kirjailija Donna Tartt 
toteaa esseessään The spirit and the writing in secular world, 
ettei kirjoittaminen ole uskonnollinen armolahja, mutta oi-
kealla tavalla harjoitettuna se on yhtä voimakasta harjoittajal-
leen kuin rukoilu uskovaiselle. Painotan jälleen siis vakavuutta 
ja nöyryyttä, kun filosofi käy kirjoituksensa kohteen pariin.

Filosofiassa on myös tilaa epäselvyydelle ja epävarmuudel-
le, kun muistamme kartesiolaisen metodin. Eli miten kirjoi-
tetaan filosofiaa? Tartt toteaa samassa esseessään seuraavasti: 
”Jos koskaan niin juuri nyt on romaanin eksistentialistinen 
luonne ajankohtainen. 

Voin vakuuttaa, että tämä romaanin jumalaa vailla oleva 
sisältö ei ole estetiikkaa tai kulttuurista ilmaisua koskeva ky-
symys, vaan romaanin muotoon liittyvä kysymys. ”Kysymys 
on siis tekijän, kirjoittajan, filosofin voimasta ilmaista itseään 
lukijoille. Toisin kuin Roland Barthes kirjoitti, tekijä ei ole 
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kuollut, kaukana siitä.
Sitten aiheen pariin. Jatkan tietovisailua irvovalla retorisella 

kysymyksellä, vaikka tekstin aiheesta on tietovisailun keveys 
kaukana: mikä tekee joulusta joulun, ja teatterin näyttämöstä 
vakavasti otettavan taidemuodon ironisesti kysyttynä? Vastaus 
retoriseen kysymykseen on: Klassinen baletti, (tästä eteenpäin 
tekstissä pelkkä baletti) joka tunkeutuu jokaisen pittoreskin 
taiteenystävän jouluun Tšaikovskin Pähkinänsärkijän muo-
dossa, ja joka tekee teatterin näyttämöstä arvostetun näyttä-
mön siinä vaiheessa, kun jo mainitun Tšaikovskin Joutsen-
lampi on esitetty ensimmäistä kertaa kyseisellä näyttämöllä.

Koreografit vaihtuvat, vuodet kuluvat mutta nämä asiat ba-
letista eivät muutu; perinteiset koreografiat vetävät katsomot 
täyteen vuodesta toiseen klassikkoteosten osalta. Niin, näissä 
siirappisen sokeroiduissa tarinoissa on jotakin perin tuttua, 
ja silti kuitenkin sellaista fetisististä eksotiikkaa että niiden 
äärellä ollaan valmiita hiljentymään vuodesta toiseen. 

Arvostan ja kunnioitan tätä taidemuotoa, tiedostaen kui-
tenkin sen, että baletilla on oma kuvastonsa, joka nousee sen 
nykykäytännöissä ja historiassa pesivistä valtarakenteista.

Tekstin otsikko nouseekin tästä tuttuuden ja eksotiikan 
hybridistä: pohjoismaisen dekkarin ystävä tunnistaa Tanssi 
mun nukkeni (ruotsinkielinen alkuteos: Docka vid, Docka 
röd) Maria Langin nukketeatterin tappavaan maailmaan 
sijoittuvan teoksen nimeksi; teoksen detaljeissa vilahtelevat 
niin Johannes Kastajan pää kuin päänsä menettävä indone-
sialainen nukke, ja yhtä lailla kohtaamme baletin maailmassa 
näitä eläviä detaljeja, kuten Pähkinänsärkijän nukke, hiiriku-
ningas tai Joutsenlammen demonisen pahansuopa velho von 
Rothbart. Nämä kaikki detaljit ovat keskenään erilaisia, ja 
kutsuvat katsomaan lähempää tätä ristiriitaista ja kiehtovaa 
taiteenlajia. Vakavuus täytyy pitää mukana.

Vakavuus nousee esiin jo runsaista, barokkia tavoittelevista 
mielikuvista: Pietarin Mariinsky-teatterin, Moskovan Bols-
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hoi-teatterin ja Pariisin Grande Operan raskaat karmosiinin 
punaiset samettiesiriput ovat ensikosketus tähän suurta vaka-
vuutta vaativaan taidemuotoon. Karmosiinin punainen raskas 
sametti ei ole koskaan kevytmielinen yksityiskohta; Neuvos-
toliitossa tuo voimakas kangas oli aina läsnä valtionjohtajien 
hautajaisissa.

Jo pelkästään tämä detalji johdattaa baletin katsojan vaka-
vuuden äärelle. Vakavuus on baletissa varsin kiehtova ominai-
suus, joka yllättäen asettaa sen ponnistamaan samalta viivalta 
kuin Kepulandian jokavuotiset kesäteatterilavat, oli kyseessä 
sitten tv:stä tuttujen hupailujen dramatisoinnit kuten Tankki 
täyteen tai Suomi-Filmin ”raikkaimpien” ksenofobisten yh-
tenäiskulttuurifantasioiden kuten Pekka ja Pätkä tuominen 
lavoille.

Kesäteatterista tekee kuoleman vakavaa sen fanaattinen 
sitoumus olla kevyttä, saada ihmiset nauramaan, ja baletista 
tekee kuoleman vakavaa sen sitoumus saada ihmiset hiljenty-
mään musiikin ja teoksen kauneuden äärellä. Myös baletissa 
on jotain kesäteatterimaisen kevyttä; Pähkinänsärkijän ime-
lyys ja naiivius tihkuvat siitä niin ylenpalttisesti ylitse, että 
jopa Disney on tehnyt tarinasta oman piirretyn versionsa kera 
Mikki- ja Minni Hiiren.

Yhdysvaltalaisten evankelikaalien hegemonisen ilosano-
man viejänä Disney on vailla vertaansa, ja sitä paremmin tämä 
ilosanoma menee perillä mitä enemmän mukana on siirappia, 
draamaa ja suuria tunteita. Siitä baletin pinnallinen viehättä-
vyys nousee pinnallisella, päivätajunnan tasolla. 

Mutta, huomatkaa, vain päivätajunnan tasolla. On tietysti 
muistettava, Yrjö Kokkoa mukaillen että ”ennen päivänlaskua 
ei voi” koko kuvaa baletista edes saada, vaan päivätajunnan 
järjellinen maailma täytyy unohtaa samalla kun valot him-
menevät salissa. 

Tässä baletissa on jotain kovin yhteistä länsimaisen filoso-
fian historian kanssa: se on kamppailua kahden valistusajan 
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filosofin traditioiden kesken: Rousseaun edistysuskon ja mar-
kiisi de Sadelta peräisin olevan nihilismin välillä. Rousseau ei 
sivua väkivaltaa muuten kuin välillisesti, de Saden tuotannos-
sa väkivalta on olennaista. 

Nämä kaksi sekä syövät toisiaan torahampaillaan, mutta 
eivät voi elää ilman toisiaan, vuorotellen toistensa herran ja 
orjan roolissa. Kumpaakaan ei voi ymmärtää ilman toista, ei 
edistysuskoa ilman nihilismiä. Saatana oli kerran enkeli, ja 
yhtä lailla on mahdotonta ymmärtää baletin kauneutta ilman 
baletin brutaalin puolen ymmärtämistä.

Jyrkkä ja fanaattinen sitoutuminen yleisön miellyttämiseen 
saa tämän taiteenlajin kukoistamaan vanhoihin ja taattuihin 
koreografioihin; esimerkiksi Helsingissä Kansallisbaletin la-
valla nähtävä Bajadeeri ei koreografian osalta tarjoa mitään 
uutta, vain takuuvarman Natalia Makarovan mukaelman Pe-
tipan koreografiasta. 

Ja toisaalta, haluaako yleisö mitään uutta tulkintaa? Igor 
Stravinskyn Kevätuhrin ensi-ilta Pariisissa 1913 on jäänyt 
historiaan konservatiivisen yleisön mylviessä raivon vallassa 
Miuran härän tavoin.

Eivätkä ajat ole tästä muuttuneet, niin tiiviisti Joutsenlam-
pi ja Pähkinänsärkijä ovat asettuneet ohjelmistoihin. Ohjel-
mistot syntyvät yleisön jyrkän fanaattisesta miellyttämisestä 
portinvartijoiden katsoessa, ettei mikään voi vahingossa tun-
keutua väärään kurkkuun. 

Kuten antiikin Kreikan uskonnon tutkimuksen pioneeri 
E.R. Dodds huomautti kaikelle puritanismille olevan tyypil-
listä ankkuroituminen perisyntiin; baletin maailmassa peri-
synti on Kevätuhri, eli pelko siitä, että yleisö raivostuu.

Tästä huolimatta Kevätuhrilla, Joutsenlammella ja Sergei 
Prokofjevin Romeolla ja Julialla on isoista eroistaan huolimat-
ta paljon yhteistä: nämä kaikki pitävät sisällään voimakkaan 
väkivallan ja sadomasokismin latauksen. 

Kevätuhrin tarina kertoo nimensä mukaisesti kevätriiteistä, 
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jotka päättyvät uhrimenoihin, Joutsenlammen lopussa prinssi 
Siegfried seuraa rakastamaansa prinsessa-joutsen Odilea lam-
peen kuolemaan ja Romeo ja Julia päättyy tunnetusti rakas-
tavaisten kaksoisitsemurhaan. 

Näissä kaikissa väkivalta kiihtyy loppua kohden, ja on li-
säksi muistettava luoda silmät myös yksityiskohtiin; Proko-
fjevin Romeon ja Julian 1. Näytöksen 2. Kohtauksen alussa 
kappale Dance of the Knights hakee vaikuttavuudessaan ver-
taistaan; kappaleen voima puskee katsojan/kuulijan hereille ja 
antaa tuntee siitä, että suonissa virtaavassa veressä on jotain 
kuolematonta. 

Dance of the Knights on samaan aikaan piinallisen lä-
hellä ruumista, niin lähellä että katsoja/kuulija tuntee että 
teos on tehty hänen omasta lihastaan, mutta samaan aikaan 
mahtavassa massiivisuudessaan niin kaukana, kuin vaitelias 
jumalankuva. 

Dance of the Knightsin raaka ja brutaali voima löytää 
vertaisensa brittikauhun BDSM-kuninkaan Clive Barkerin 
novellista Helvetilliset ja siihen pohjautuva Hellraiser-kau-
huelokuvasarjasta; Dance of the Knights on kuin kohtaus 
elokuvasta Hellraiser II, jossa elokuvan traagiset antagonis-
tit, demoniset kenobiitit astuvat kuvaruudulle Christopher 
Youngin majesteettisen uhkaavan musiikin säestämänä. Raa-
kuus ei ole siis koskaan kaukana baletista.

Yleisön ja tanssijoiden suhde on kuin gepardilla ja ihmi-
sellä eläintarhassa; yleisö on kuin gepardi eläintarhassa, joka 
mittailee aidan takana olevia katsojia pohtien kenet näistä se 
hotkaisisi kitaansa, janoava jumala, jonka sadomasokistinen 
himo täytyy tyydyttää. 

Ei ole sattumaa, että Leopold von Sacher-Masochin Ve-
nus turkiksissa, modernin sadomasokismin perusteos, sai 
syttymispisteensä juuri ultrakonservatiivisessa Habsburgien 
Wienissä 1869; sadomasokismi hohtaa baletissa herkkien 
sovinnais-konservatiivisten puitteiden alta kuin Technicolor. 
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Tämä sadomasokismi toimii kahdella erilaisella tasolla, 
kuten sadomasokismi myös arjessa. Psykoanalyytikoiden 
Jack ja Kerry Novickin laajasta kliinisestä aineistosta tehtyjen 
johtopäätösten mukaan sadismi ja masokismi eivät koskaan 
ilmene pelkästään yksittäisinä ilmiöinä, vaan sadistissa asuu 
aina masokisti ja masokistissa sadisti. 

Balettitanssijat ovat samaan aikaan alistettuja yleisön sa-
distiselle mielivallalle, mutta samanaikaisesti yleisö on täysin 
riippuvainen esityksen kulusta ja etenemisestä kuin janosta 
riutunut vaeltaja.

Jos katsomme myös balettimaailman sisälle, tanssijoiden 
maailmaan, huomaamme myös täällä kauneuden ja kauhun, 
runollisuuden ja brutaaliuden elävän rinnakkain. Ei liene 
tarpeen edes mainita Bolšoin taiteelliseen johtajaan Sergei 
Filiniin vuonna 2013 kohdistunutta intohimorikosta, jossa 
hänen näkönsä ja kasvonsa turmeltiin hapolla. 

Ballerina Gelsey Kirkland tuli riippuvaiseksi niin kokaii-
nista kuin kauneusleikkauksista, kuvaillen kaivanneensa ki-
rurgien sormien kosketusta ja katsoneensa itseään kirurgin-
veitsestä heijastuen, sitoen samaan aikaan oman seksuaalisen 
identiteettinsä omaan mielikuvaansa ballerinan täydellisestä 
ruumiista.

Balettia on siis syytä katsoa kriittisellä silmällä, mikä ei 
kuitenkaan estä sen arvostamista korkealle. Sidon tekstin lo-
pun alkuun todeten alussa mainitun Donna Tarttin sanoin, 
”todellinen kauneus on aina karmivaa.”
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Uskonnoista
Teksti:

Professori Timo Airaksinen

Uskonnot ja erityisesti kristilliset suuntaukset ja kirkot pai-
nivat elämää suurempien kysymysten kanssa aivan päivittäin 
ja erityisesti juhlapäivinä. Joskus on joku syntynyt neitseelli-
sestä vaimosta, joku herännyt kuolleista ja löytynyt kuljeske-
lemasta pitkin tienvarsia Jerusalemin tienoilla. Profeetta Elia 
meni taivaaseen tulisilla vaunuilla ja Simpson tappoi paljon 
ihmisiä aasin leukaluulla huitoen. 

Mooses tapasi palavan pensaan ja kansa palvoi autiomaassa 
kultaista vasikkaa. Helvetin tuli palaa ikuisesti ja taivas on toi-
voa täynnä. Usein puheet vilisivät outoja sanoja, tieteenfilosofi 
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sanoisi teknisiä termejä, joiden merkityksen ymmärtäminen 
vaatii kokonaisen kirjaston selitysteoksia, sellaisen kuin rak-
kaus, armo, vanhurskaus, synti, ylösnousemus ja sitten tietysti 
pyhä/pyhyys. 

Kuolemakin on kumma juttu, se kun on vain portti jo-
honkin toiseen todellisuuteen. Jeesus kuulemma kuolemalla 
kuoleman voitti. Jotkut kirkot rupeavat filosofian puoleen, 
kuten roomalaiskatolinen kirkko, ja kehittelevät mahtavia, 
filosofisen tarkasti perusteltuja oppirakennelmia ikään kuin 
omaksi ilokseen. Luterilaiset eivät viitsi vaivautua moiseen sa-
naselitykseen. Turhaa vaivaa ja rahanmenoa se vain aiheuttaisi. 

Isä-Mitro lumosi Kelan pääkonttorin naiset, minä näin 
kaiken kun mukana olin, vakuuttamalla rakastamansa kaik-
kia naisia aivan tavattoman paljon. Virkanaiset yleisössä olivat 
vakuuttuneita ja kiitollisia moisesta tunnustuksesta. Mutta 
sitten johonkin naisista meni piru ja piti mennä kysymään, 
josko naispappeus hyvinkin on keskustelunaiheena Isän 
kotikirkossa. Muistan edelleen, kuinka heräsin horteestani 
ja valpastuin: mitä mahtaa arvon Isä vastata, miten selviää 
pälkähästä? Hyvinpä selvisi Isä viritetystä ansasta. Sanoi, että 
kun naisilla on jo kaikki hyvä ja miehillä ei mitään, jätetään 
sentään jotakin miehillekin. Tämä kelpasi kysyjälle eikä har-
taaseen tunnelmaan tullut särön säröä.

Sanon vain, että uskonnosta olisi keskusteltava enemmän 
kuin nyt Suomessa. Ja kun keskustellaan, tarvitaan moniää-
nisyyttä, kritiikkiä ja vaihtoehtoja, ei vain kirkon kantojen 
agnostista myötäilyä ja aseman pönkittämistä ulkoapäin. 
Kirkko, tuo huojuva talo, tarvitsee kaiken tuen ja ottaa vas-
taan minkä tahansa pöngän, joka vain jotenkin tukisi raken-
nelmaa. Jutellaan mukavia ja puhutaan uskonnosta puoleen 
ja toiseen, puolesta ja vastaan hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Vanha kommunistikin kertoo olleensa aina oikeastaan uskos-
sa, nyt kun sitä tarkemmin ajattelee. 

Miten luterilaista kirkkoa ylipäänsä pystyisi kritisoimaan? 
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Teflonkirkko se on. Miten käy ortodoksien? Kun olin ylioppi-
lastutkintolautakunnan jäsen, filosofian oppikirjojen joukossa 
oli kirja nimeltä Filosofian odysseia! Herra meitä varjele filoso-
fian harharetkistä ja lasten johdattelusta moisille turmion teil-
le. Taisipa tämä kirja olla oikein teologien kirjoittama. Niin 
se on, moni kirjoittaa uskonnosta kuin pakolainen retkistään, 
kuinka pakolainen ylittää omat jälkensä. 

Tämä on mahdollista vain, kun kulkee kehässä, joka on 
tietysti yksi suurimmista synneistä filosofian alalla. Jos ajatus 
kulkee kehässä, ainakin jokaisen kierroksen on oltava kor-
keammalla kuin edellinen. Näin pakolainen ylittää eikä ylitä 
omia jälkiään: hän ylittää ne mutta kaukaa korkealta, joka ei 
ole ylittämistä. 

On olemassa kehäpäätelmiä, jotka ovat aina haitallisia vir-
heitä, ja sitten on hedelmällisiä kehiä, jotka tuottavat jotakin 
uutta. Moni, joka kirjoittaa uskonnosta uskoo liikkuvansa 
hedelmällisessä kehässä. Toisin sanoen, hän lähtee kirkosta 
ja luopuu uskosta vain palatakseen takaisin kirkon helmaan. 
Hän sanoo olevansa nyt parempi kristitty korkeammalla hen-
kisellä tasolla. Hän myös uskoo, että kaikki se epäily ja ahdis-
tus, jonka hän on kokenut ja julkituonut jotenkin parantaa 
kirkkoa ja korjaa sen asemaa uskontojen kilpakentässä. Ehkä 
näin on? 

Minä itse en ole lähtenyt, olen aina ollut poissa, ja siksi en 
osaa palata. En mitenkään toivo, että omat uskontoa ja kirk-
koa koskevat pohdintani edistäisivät kirkon asiaa. Toivoisin 
asian olevan päinvastoin, mutta tässä kohdin on myönnettävä, 
ettei uskoni riitä. Olen realisti ja uskonnon suhteen kyyninen, 
jopa nihilistinen. 

Jos Jeesuksen oppi on rakkauden sanoma koko maailmal-
le yhtäläisesti, sopu on jo ovella, tai ainakin kuviteltavissa. 
Tilanne on mielenkiintoinen. Jos ihminen rakastaa toista ih-
mistä, hän ei tapa tätä. Tämä tuntuu ilmeiseltä, vaikka ei sitä 
suinkaan ole. Uskontoa koskevat kiistat koskevat nimittäin 
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elämän ja kuoleman tärkeimpiä kysymyksiä. 
Niiden ratkaisusta riippuu ihmisen ikuinen elämä. Joka on 

väärässä, on vaarassa joutua helvettiin. Näin on perinteisesti 
ajateltu ja ajatellaan vieläkin siellä, missä usko ja uskonto ote-
taan todesta. Apostaasi eli uskosta luopuminen on sama kuin 
itsemurha monessa muslimiyhteisössä. Pakistanissa Koraanin 
häpäisijä lynkataan heti. Pari pahaa sanaa Allahista riittää kuo-
lemantuomioon oikeusistuimessa. Hindujen Pohjois-Intiassa 
lehmänliha lautasella merkitsee kuolemantuomiota, jonka 
toimeenpanijaa ei rangaista. 

Siellä on todellinen lehmiväkivaltaa koskeva ongelma uh-
reina yleensä muslimit. Uskovien katupartiot pahoinpitelevät 
jokaisen epäillyn. Jälki on kaameaa, mutta usko pyhään asiaan 
oikeuttaa toimet. Paavi on tapattanut niin noidat kuin keretti-
läisetkin. Väitän siis, että uskon kysymykset ovat niin tärkeitä 
ja olennaisia, ettei niistä synny sovun vaatimaa kompromissia. 
Vasta kun usko laimistuu, kompromissit kelpaavat ongelmien 
ratkaisuksi. 

Näin kerran hienosti tehdyn muotokuvan nigerialaisista 
muslimien naispuolisista siveyspoliiseista. Heitä en halua tava-
ta silmästä silmään Lagosin kadulla, niillä naisilla, kun on tosi 
mielessä. Kuten StarTrekissä sanotaan: ”Resistance is futile”.

Entä rakkaus? Ei saa ajatella, että kristillinen lähimmäisen-
rakkaus olisi sama asia kuin rakkaus noin ylipäänsä. Pappi ra-
kastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Moni syntinen on tapettu 
syntiensä tähden, mikä ei tarkoita, ettei kirkko olisi rakastanut 
syntistä ihmistä loppuun saakka. 

Olen ateisti, ateistin sietää kuolla, koska oppi on niin vaa-
rallinen kirkon ja seurakunnan jäsenille. Mutta vaikka kirk-
ko vihaa kannattamaani oppia, se edelleen rakastaa minua 
ihmisenä. Menen siis hirteen hirttäjän rakastamana: suukko 
poskelle ja luukku auki jalkojen alla. Jossakin kantrimusiik-
kikappaleessa lauletaan näin: ”I known she loves me but she 
does not like me anymore”. 
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Siis nainen eroaa, vaikka rakastaa. Aviorakkauden kohdal-
la kyseessä on ristiriita ja paradoksi, toisin kuin kirkollisen 
rakkauden kohdalla. Kuolema tulee rakkauden ohella: jos 
nöyrryt Jumalan edessä ja kadut, pääset taivaaseen. Mutta en-
sin kidutetaan ja tapetaan - outoa sinänsä. Jumala armahtaa, 
laki ei, eikä mikään jumaluus pelasta oikeuden tuomiolta tai 
oikeutetulta kostolta. Ei tässä mitään uutta ole. Ei lakikaan 
paheksu rikollista vaan rankaisee, kuten säädetty on.

James Joyce kirjassaan Taiteilijan omakuva nuoruuden 
vuosilta (1916) kuvaa papin valtaa aivan järisyttävällä tavalla. 
Tässä puhutaan roomalaiskatolisesta kirkosta Irlannissa 1900 
-luvun alussa, mutta jotakin se kertoo papin kutsumuksesta 
ja tehtävästä myös Suomessa. Avainsana on syntien tunnus-
taminen ja anteeksi saaminen ripissä. Ensin kuitenkin muis-
to ylioppilastutkintolautakunnasta, jossa opetusneuvos Pekka 
Elon kanssa laadimme kysymyksen, joka perustui seuraavaan 
tarinaan. 

Pappi seisoo kutsuilla viinilasi kädessään seuran keski-
pisteenä ja kertoo: ”Kun oli nuori pappi, ajatelkaapa, että 
ensimmäinen, joka minulle ripittäytyi, tunnusti murhan ja 
pyysi anteeksiantoa.” Samalla hetkellä seuraan liittyy mies, 
joka sanoo: ”Mutta mitä minä näen, sehän on rippi-isäni. 
Tiedättekö, olin hänen ensimmäinen ripittäytyjänsä”. Oliko 
pappi pettänyt häneen asetetun luottamuksen? Vastaus on 
myönteinen, koska hän soveltaa henkilöön ns. määrättyä ku-
vausta, joka identifioi henkilön yhtä varmasti kuin erisnimi 
ja henkilötunnus. 

Maailmassa kun on vain yksi henkilö, joka on papin en-
simmäinen ripittäytyjä, ja tämä ihminen on siis murhaaja. 
Salaisuus on paljastunut. Papin valta tähän ihmiseen on nyt 
sama kuin valta tuhota hänet. Tuo valta on suurempi kuin 
moraalin ja lain valta. Laki vaatii tuomiota, pappi ei siihen 
myönny. Moraali vaatii totuutta ja oikeuden toteutumista, 
papin velvollisuus on tätä korkeampi. Pappi on lain ja mo-
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raalin yläpuolella, kuten pitääkin olla, kun ollaan asioimassa 
Taivaan Valtakunnan kanssa.

Palataan James Joyceen ja siihen mitä Stephen Dedalus, 
Joycen alter ego, saa kuulla. Pappi on värväämässä Stepheniä 
Jesuiitan uralle. Pappi kertoo: 

”Kuulla tuo kutsu [papiksi], Stephen, sanoi pappi, on 
suurin kunnia, jonka Kaikkivoipa Jumala saattaa suoda ih-
miselle. Ei kuningas eikä keisari tässä maailmassa omaa sel-
laista valtaa kuin Jumalan pappi. Ei enkeli eikä arkkienkeli 
taivaassa, ei pyhimys, ei edes Siunattu Neitsyt itse omaa sitä 
valtaa, joka Jumalan papilla on: avainten valta, valta tuomita 
ja päästää synneistä, valta karkottaa demonit, valta päästää 
Jumalan luomat pahoista hengistä joilla on valta heihin, valta, 
auktoriteetti, kutsua taivaan Suuri Jumala alas alttarin ääreen 
ottamaan viinin ja leivän muoto. Mikä kauhea valta, Stephen! 
(Käännös TA)”.

Mikä valta, todellinen valta tämä on? Papilla on taivaan 
valtakunnan avaimet. Hän voittaa ja karkottaa pahalaisen kä-
tyrit, jopa itsensä Kärpästen Herran, Paholaisen, Perkeleen, 
Pimeyden Ruhtinaan, Pirun, Saatanan, Sielunvihollisen, Van-
han Kehnon ja Vanhan Vihtahousun, koska hänellä on valta 
kutsua itse isä Jumala alas taivaasta tavalla, jota asianomainen 
ei saata vastustaa. Todella jumalainen valta papilla. Joyce pu-
huu tässä nimenomaan vallasta, vallasta, joka kuuluu kirkolla 
ja sen papeille. 

Ajatelkaa, suurempi valta kuin Neitsyt Marialla, joka sen-
tään on ”Marmoripilari” ja ”Kultainen virta”. Kauhea valta, se 
on totta: kristinusko on groteski ja makaaberi uskonto, joka 
palvoo jumalansa ristinpuulla rääkättyä ruumista. Usko on 
pohjimmiltaan kauheaa, jopa kristillinen rakkaus on kauheaa, 
koska se punnitsee jokaisen sielun Viimeisenä Päivänä, joka 
on tuomion päivä. 

Ei se rakkaus muistuta maallista rakkautta, joka on pahim-
millaankin vain hankalaa. Isäni, joka oli valokuvaaja Vaasassa, 
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tapasi sanoa ruokapöydässä ”Ja me papit nauroimme niin”, 
jos oli taas ollut kuvaamassa kirkossa. Hymyilen edelleen joka 
kerta muistaessani rakkaan isäni ja hänen pilansa. 

Tärkeä osa tuota pilaa oli sen toistuminen ja ennustet-
tavuus. Mahtavat papit ja vaatimaton valokuvaaja Jumalan 
kaikkivaltiaan silmien alla kirkon alttarin äärellä ikään kuin 
tasa-arvoisina: mikä oiva, sykähdyttävä ironia siinä onkaan! 
Asia ei jäänyt isältäni huomaamatta. Airaksiset on savolainen 
suku. 

Olen seurannut papillista toimintaa häissä ja hautajaisis-
sa. Häissä meno on lähinnä komediaa, kun pariskunnalla on 
vähemmän pyhät aikomukset mielessä. Hääpuku on muuten 
paras seksiasu: aina kun se on päällä, saa seksiä. Kirkonkellot 
lyövät, petiin, petiin, petiin! Kirkon alkuperäisen kannan mu-
kaan miehen erektio tosin on kapina Jumalaa vastaa. 

Pyhä Augustinus oli irstailija, joka ryhtyi julki jumalai-
seksi, laittoi seksin pannaan ja siellä se pysyy. Selibaatti on 
tästä kiperin esimerkki, koska se pakottaa selibaattipapin 
hakemaan seksiä salaa, joka taas helposti johtaa pervoihin 
haaveisiin. Joskus nuo haaveet eivät ole kovinkaan viattomia. 

Viimeksi jo Rooman paavikin huolestui, kun selvisi pap-
pien naivan nunnia. Harald kirjoittaa seksistä ja homoseksistä 
erityisesti rehevään ja suorasukaiseen tapaan, joten minäkin 
kannan tässä korteni kekoon. Heikkohermoisille hän tarjoaa 
shokkihoitoa. Paatunutta lukijaa huvittaa, maailma kun ei 
todellakaan ole niin sievä ja siveä kuin miltä se joskus saa-
daan näyttämään. Ihmisen sisäinen sikakoira on edelleen voi-
missaan. Kryptassa ulvovat sudet. Sivistys on kuitenkin vain 
pintaa. 

Hautajaiset ovat asia erikseen, kuten olen sanonut monasti 
ennenkin. Ateistihautajaiset menevät helposti farssin puolelle, 
kun ei ole tunteita kurittavaa rituaalia ja kokenutta seremo-
niamestaria. Hautajaisrituaali kappelissa on vaikuttava, juhla-
va ja mieleenpainuva, ollaanhan viimeisellä rannalla ja todis-
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tamassa jotakin, joka ei toistu, yhden ainutkertaisen ihmisen 
poismenoa. Aihe oikeuttaa tietynasteisen hartaan asenteen, 
oudot rituaalit ja kummat puheet, ei aina aivan traagista il-
mettä, mutta melkein kuitenkin. Jotenkin tuntuu, että tässä 
tarvitaan pappia. 

Kyllä ennen aikaan arkun kantaminen marraskuisessa li-
kaisessa loskassa ja räntäsateessa pimeään hautakuoppaan oli 
aika karmeaa. Kuoppa otti omansa. Jotain lohtua tarvittiin. 
Irlannissa hautajaissaatto pysähtyi baariin, jossa nautittiin 
joukolla vahvistavia väkijuomia. Suomalainen puritanismi 
vaatii hautajaisten kauhujen kokemista tajunta kirkkaana, 
koska vain näin pystyy kärsimään täysillä. Isäni kertoi setänsä 
hautajaisissa Keuruulla niin paljon vitsejä, että veljeni täytyi 
potkia jaloille pöydän alla jotta lopettaisi. Sitä sitten naurettiin 
kotona. Kepeästikin kirkon ja pappien vallankäytön voi ottaa. 
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Ikävä Mellerin 
runoja

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

”Nuoruus! Kaiken pitää olla sille siivekästä ja veristä! Sillä on 
niin kiire muuttamaan maailmaa, että se on valmis siihen heti 
kun on käynyt eteisessä ja nähnyt avaimenreiästä sisään...”-
Maailma! Kyllä se tiedetään! Se on avaimenreiän muotoinen!” 
niin se huutaa. Nuoruus, kuulee korvissaan oman sydämensä 
lyönnit: ”Maailman sydän lyö! Ettekö kuule?” Kaiken pitää 
olla sille siivekästä!” Siivekästä ja veristä! Ja se joutuu aina 
petetyksi tai pettää itse itsensä, kumpaankin se on valmis, ja 
kaikkeen. Kun kompastut omiin jalkoihisi älä sano sitä Koh-
taloksi, sido ensin kengännauhasi.”
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Tästä runosta - käsitteellisestä vastakkainasettelusta tie-
dostavassa itsetunnossa - paistaa läpi runoilija Mellerin lah-
jakkuus puhtaan kokemuksen ja arkisten huomioiden sekä 
ahaa-elämysten välittäjänä, vaikka lopulta hänenkin tekstinsä 
vesittyivät, kun hän, muiden samanlaisten tavoin, eteni siihen 
loppupisteeseen, jossa itserakkaus tuhosi saavuttamattoman 
saaliin. Mutta ilman näitä ”viestintuojia” meidän olisi vaikea 
ymmärtää itsessämme samanaikaisesti vellovan todellisuuden 
ambivalenssi ja sen mustavalkoinen luonne menettämättä 
kohtalokkaasti arjen sietokykyä, ja ymmärtää samalla kaikis-
ta tapahtuneista huolimatta kaiken ohikiitävän hetkellisyyden 
sattumanvaraisuuden oman itsemme luontaisessa päättämät-
tömässä horjuvuuden ristiaallokossa.

”Tynnyrissä kasvanut tyttö näkee tapinreistä kuun. Syksy. 
Kiikkerissä puissa omenat, kalpeat kovat. Kulkumies tulee tie-
tä pitkin, tyttö lähtee hänen kanssaan, kyselemättä.”

Melleri ei teoretisoi vaan kirjoittaa itsensä heti ensimmäi-
sistä riveistään lähtien asioiden ja ilmiöiden ytimiin ominta-
keisella tyylillään. Suomalaisen modernin runon äiti Eeva-Lii-
sa Manner kirjoitti esseestään ”Modernista runoudesta”, joka 
ilmestyi alun perin Parnassossa 3/1957.

”Jos ihmisellä on koti, se on kai siellä missä hän ymmärtää 
ympäristönsä. Tästä syystä varmaan niin harvat ovat onnis-
tuneet kotoitumaan uuteen runouteen; ja ne, jotka ovat sen 
ymmärtäneet, puolustavat kiihkeästi uutta kotipaikkaansa - 
seikka mikä on useinkin omiaan herättämään hämmennystä 
ja ärtymystäkin. Muutokset häiritsevät, halutaan tunteen-
omaisesti säilyttää vanha, ja näin annetaan nykyhetken mennä 
ohitse. Runous on pitkän aikaa käsitetty liian paljon tunteen 
asiaksi, vaikka sen pitäisi olla koko persoonallisuuden asia. 
Romantiikka pilasi paljolti runouden, ja varsinkin runouden 
maineen. Puhdistus on tietysti runoilijoiden itsensä toimitet-
tava. Vähitellen aletaan ihminen käsittää kokonaisuutena eikä 
osina, ja on välttämätöntä ja samalla luonnollista, että myös 
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runous muuttuu. Tunteen on saatava vastapisteensä älystä, 
uusia kerrostumia tuodaan esiin, usein oudossa järjestyksessä.”

Mellerin runot ovat täynnä lihaa, tapahtumia ja ne jättävät 
lukijaansa jäljen, sillä hän näyttää ymmärtävän hyvin ihmi-
sissä olevan monta toisistaan mittaa ottavaa minää, ja antoi 
siksi runoissaan ihmisten elämän sulautua yhteen kuvattuun 
ymmärrettävään ympäristöönsä, koska pohjimmiltaan hänes-
tä oli kyse pelon ja epävarmuuden synnyttämien vaarallisten 
absurdismien tiukasti historiaan ankkuroituneista lieveilmi-
öistä, ja niiden kyvyttömyydestä torjua jatkuvasti murenevan 
moraalin paikoilleen jämähtänyt yksioikoisuus. Runo on sa-
malla aikaa sekä kevyt että raskas ja suoraan sielua puhutteleva 
erään ”ikuisen” taistelun kuvaus, kuin mielimme sopukoihin 
upotettu sanojen luokkakuva. Minulla on joskus Arto Melle-
rin runojen ikävä - siitä lähtien kun luin nuorena runopoika-
na vuonna 1978 hänen vastailmestyneen esikoisrunokirjansa 
”Slaageriseppele”, jonka nimiruno on häikäisevän hieno.

”Taas on kevät, taas ahmii kyltymätön puhuri ilman neit-
seellistä vereslihaa. Pajujen kissoja, koivujen norkkoja. Taas 
metsä humisee mahlan melodiaa. Hiekka ruostuu kyläteillä 
ja nuoret kioskilla naureskelevat, kun mummot työntävät 
potkukelkkaa sulassa maassa. Vapaissa vesissä sama tuuli, 
joka 1946 puhalsi karjalaistyttöjen pieneksi käyneet mekot 
hulmuun kun tanssilava oli veistetty tuoreesta puusta sama 
tuuli on täällä taas. Mutta laulaja, laulaja on poissa. Kirkas 
viina läikähti likaiselle tyynyliinalle kuin suuri kyynel, kertoi 
Hymylehti. Ikuinen nuoruus rahisee äänilevyllä, vuokrahuo-
neen kellastuneilla tapeteilla tanssii rujo valoläikkä, auringossa 
vääntyneet 78 kierrosta, neula on unohtunut samaan uraan 
samaan uraan, jotta nuoruus olisi taatusti ikuista, nuoruus 
olisi ikuista, nuoruus olisi ikuista...Mutta kevät on ainoa, joka 
on taas.”

Melleri käsittelee samalla sekä tiedostamatonta että tiedos-
tavaa, samalla tavalla mitä jo Goethe pelkäsi tiedostamisesta 
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tulevan valtavan sairaalan, jossa olemme toistemme sairaan-
hoitajia, mutta siihen Goethe ei osannut sanoa juuta eikä jaa-
ta, miten selviytyä tästä pahasta maailmasta olematta tyhmä 
(olkaa lampaita susien keskellä, viattomia kuin kyyhkyset ja 
ovelia kuin käärmeet) - Mellerin yhdistäessä ne symbioosiksi 
tai vastakohtapareiksi näyttääkseen kahden maailman mallin, 
kun hyvään kehottavat ihmiset paljastuvat aina itse pahoik-
si, tai heidän sanomansa takana on vuosisatojen jäykkänis-
kaisuus, missä vanhojen miesten kuolaava hulluus yrittää 
lannistaa leikkivän ja luovan ihmisen vapaan tahdon sään-
nönmukaiseksi latteudeksi tullen samalla itse riippuvaisiksi 
luomastaan suvaitsemattomasta uskonnollisesta julmuudes-
ta inhimilliseen häilyväisyyteen sekä sattumanvaraisuuksiin 
naamioiduista heikompien kiusaamisessa ja kovaotteisessa 
alistamisessa.

”Vielä kerran, verenrannalla, sydän riitteessä minä kilistän 
lasia varjoni kanssa. Pimeys pisaroi, oksat vihmovat vihkivettä 
kasvoilleni. Kuuntelen: valittavat metsissä äitiensä surmaavat 
lapset, tiúut, äänettömät, kuutamon rubato kylmässä vedessä, 
lyhdyn lasi mustunut, kynttilä sulanut kyyneliksi. Keskiyön 
hetkellä kuu laikkaa: sen painan sinetiksi ikkunaan. Kun täältä 
lähden, lähden yksin, talo jää kylmilleen. Vielä kerran, veren-
rannalla, varjoni kilistää lasia kanssani, särkynyttä.”

Toinen asia miksi Mellerin tapaisia runoilijoita tarvitaan, 
on ihmisten uskomaton kykyä pettää ja valehdella itselleen; 
siksi heitä voidaan pitää oikeustermein sanottua osittain 
syyntakeettomina omiin valheisiinsa, sillä Augustusta mu-
kaillen, moni heistä ei tiedä valehdellessaan puhuvansa totta 
ja puhuessaan totta valehtelevansa. Senecan Suuttumuksesta 
- kirjassa kuvataan hyvin miksi. Koska häntä on loukattu ja 
hän haluaa kostaa. Jo länsimaisen kirjallisuuden ensimmäi-
senä historiallisena henkilönä tunnettu kirjailija Hesiodos 
väitti kuuluisassa teoksessaan ”Työt ja päivät” Homeroksen 
kertovan runokielen hengessä, että röyhkeydestä ja jumalatto-
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muudesta koitui aina loppujen lopuksi rangaistus, joka tosin 
joskus antoi odottaa itseään valitettavan kauan aikaa, koska 
tuomarit olivat lahjottuja ja oikeus toimi aina vahvemman 
puolesta.

”Houriva vesi, lumen valo, valon lume valvomisesta kivis-
tävän kaupungin yllä. Huurtuneet kyyhkyset koluavat jäisissä 
vesikouruissa kuhertamatta. Jotain särkynyttä kaupungin lau-
lussa, kun se laulaa korkealta, hiljaisuus kuuloluunkuultava.”

Melleri on lukenut Charles Baudelairen vuonna 1887 
tekemästä terävästä huomiosta kaupallista tylsyyslatteutta ja 
mielenikävää rahastuksen nimissä levittävästä paskalehdistöstä 
mihinkään.

”Jokainen lehti on alusta loppuun yhtä kauhujen kudos-
ta. Sotia, henkirikoksia, varkauksia, riettauksia, kidutuksia, 
ruhtinaiden rikoksia, yksityisten rikoksia, maailmanlaajuisen 
julmuuden huumaa. Ja tämän oksettavan aperatifin sivistynyt 
ihminen nauttii joka aamuisen ateriansa palanpainikkeeksi. 
Kaikki tässä maailmassa tihkuu rikoksia: sanomalehti, seinät 
ja ihmisten kasvot. En ymmärrä miten puhdas käsi voi tarttua 
sanomalehteen kouristumatta inhosta.”

Melleri kuului Baudelairin runoilijoiden niskaan sälyttä-
män velvollisuusetiikan pariin ruoskiessaan sanoillaan mi-
tätöntä ympäristöään. Kaipaan tätä Melleriä ja näitä hänen 
oivaltavia runojaan, mutta en sitä humalaista Melleriä itseään 
toikkaroimassa pimeillä kujilla Vallilassa ennen ja jälkeen ra-
vintola Pikku-Vallilan vapauttavien ryyppyjen en erityisem-
min kaipaa, sillä hän kuului siihen romantisoituun suoma-
laisten renttutaitelijoiden Matti Pellonpää -luokkaan, jotka 
pitivät kännisekoilujensa sekopäisyyksissä itseään nerona, 
koska olivat juoppoja. Melleri olisi ollut nero, jos olisi pysy-
nyt irti tästä porukasta ja renttutaitelijan habituksesta - nyt 
hän oli vain yksi yksinäinen cowboy renttubukowskilaisuuden 
viedessä lopulta voiton hyvin alkaneesta ympäristöään sanoilla 
rusikoineesta havainnoitsijasta niin, että viimeiset runot olivat 
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lähinnä viinan epätoivon paikoilleen jähmettyneen elämän 
kauhunkuvauksia ja instituution nimeltä runoilija Mellerin 
tylsyyden toistelua viinarahojen toivossa samaan aikaan, kun 
Melleri muuttui ulkoisestikin yhtä rapistuneeksi kuin oli 
syvältä sisimmissään kamppaillessaan mahdottomalta tun-
tuneen elämänyhtälönsä kanssa olla luova, kirjoittaa, elää ja 
antaa itselleen siinä sivussa mahdollisuus anteeksi se pelku-
ruus mikä tätä kaikkea edellytti väistämättömän vajoamisen 
ja kuoleman edessä.

”Juuret, mitkä juuret? Saviheinää me olemme, saviheinää, 
halkeilevassa maassa.”

Melleri on omaa luokkaansa ylhäällä siellä jossain runou-
den harvassa tähdistössämme Pentti Saarikosken seurassa vii-
meisenä suurena runoilijana Saarikosken ollessa ensimmäinen 
runon megatähti ja Mellerin sen viimeinen vielä silloin kun 
runous ja runoilijat kiinnostivat suurta yleisöä ja runoutta 
pidettiin synonyyminä korkeammalle älylliselle ajatteluta-
valle romanttisen kantilaisen nerousmyytin innoittamana. 
Juuri tämä oli se väärinymmärrys, johon sekä Saarikoski että 
Melleri, aikansa lahjakkaimmat kirjalliset kyvyt kompastuivat, 
kuollen nuorina alle viisikymppisinä miehinä viinan aiheut-
tamiin sairauksiin. 

Arto Melleri on nimenomaan runoilija ja lajissaan kuin 
tilaus oman aikansa sekä sukupolvensa kuvaajana. Sen sijaan 
hänen proosakokeilunsa jäävät kauaksi hänen kultakautensa 
säihkyvistä runoista. Postuumisti yksissä kansissa julkaistu 
”Pääkallolipun alla” (Otava 2010) on hajanainen kokoelma 
runoilijan päiväkirjamerkintöjä sekä proosateoksia, joita mo-
lempia leimaa tietynlainen ”quentintarantinolaisuus” - eloku-
va/sarjakuvamainen tapahtumien pinnallinen - ei siis syvälli-
nen tai syväluotaava ideoiden ja niiden taustalla vaikuttavien 
tapahtumien kristallinkirkas havainnointi - kommentointi 
sekä piinalliseksi aika ajoin yltyvä sanakikkailu ja tyhjän tois-
taminen eikä kirjaa kannata siksi lukea. Kirjassa parasta on 
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sen takakannessa lainattu runo: TERVETULOA ELÄMÄN 
& KUOLEMAN NAAMIAISIIN!

”Tule& kanna rokkikansan roolipukua harteillasi, kävele 
kengillä joilla voit nyrjäyttää selkäsi, farmarit kuin toinen iho, 
julista Rokkivaltaa, mutta muista, kun nämä on ohi, sulle jää 
kouraan vain rypistetty ohjelmalehtinen...kun arjen rätit kiil-
lottavat ajan lasitiskejä. Taas. Unohda se mitä sanoin...Keep 
On Running, Keep On!”

Melleri ei sorru passiiviin tai anonyymiin yleisen tilan ja 
ideoiden esittelyyn vailla ihmisen tuskaa ja kohtalon arvaa-
mattomuutta. Mellerin runoissa on voimaa, tunnetta ja sa-
nomaa mutta varhaisimmat ovat myös selvästikin nuoren tei-
nipojan sukupolvirunoja julistamassa vasikan ihanaa autuutta 
sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran pääsi vikuroimaan au-
ringonpaistamalle kevätniitylle uuden ruohon tuoksuun mieli 
täynnä uusia mahdollisuuksia vanhan vankilansa hyläten.

Nuoren Mellerin tavaramerkkinä oli vielä tuolloin suurten 
taidenerojen tapaan leikkivä lapsi, ”Homo Ludens.” Ja ihan 
kuin runossaan kuvaamansa MANDRAKE hänessäkin oli rä-
jähtävää alkuvoimaa, periksiantamattomuutta, tutkimusmat-
kailijaa, sinnikästä selviytyjää, ja jalon villin tavoin viettiensä 
harhauttamana ainaista eksyjää, ”härskiä sekoilijasikailijaa”, 
sekoitettuna niin hullunhauskalla tavalla viehättäväksi deby-
tantiksi pyrkimässä pääkaupungin todellisiin, eläviin under-
ground-taidepiireihin teatterikorkeakoulu seurapiiricocktai-
linaan - oli hänessä myös ripaus beat-sukupolven jälkikaikua 
Allen Gingsbergin HUUTO-runosta (1959) kun hän esiintyi 
kuten seuraavasta runosta, siitä mistä hän sai Järviseudun Sa-
nomista sen 50 markkaa, voimme lukea (myös vahvasti Saa-
rikoski-vaikutteista).

”Musta sade ruhjoo Indokiinaa eikä kukaan ole sivullinen, 
ei edes Itäkylän Nuorisoseuran Kahvilassa. Minä pelaan pajat-
soa ja Viljo Alatalo juo kuuman kaljan ja uutiset on teeveen 
väkivaltaohjelmaa. Meidän ikkunan takana on rauhallista: 
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täällä päin Ääni ei ole Huuto. Minä pelaan pajatsoa ja Viljo 
Alatalo juo kuuman kaljan Itäkylän Nuorisoseuran Kahvilas-
sa. Pepe potkii flipperiä (TILT). Me ollaan keskellä sähköisen 
kokemisen kenttää Itäkylän Nuorisoseuran Kahvilassa. Illalla 
kun taimi on sulkenut Nuorisoseuran kahvilan ovet, pajatson 
kilinä vaihtunut lähenevän yön ääniin illalla me katsotaan 
kaukaisuuteen kuunnellaan miten valtatie 742 nielee auton 
toisensa jälkeen, kerran puolessa tunnissa.”

Runo on selvästikin kirjallisesti lahjakkaan maalaisnuoren 
kynästä. Hän yhdistelee omaa kokemuspiiriään yleisiin tapah-
tumiin Saarikosken silloin muodissa olleiden ”epäpuhtaiden 
pablonerudamaisten” runojen tapaan, osumalla tarkasti sekä 
ajankohtaiseen elämäntyylin kuvaukseen että omaan toimet-
tomuuteensa kahden maailman välillä; sen tosiolevaisen, joka 
houkuttaa lähtemään tylsästä ei-olevaisesta nuoriseuran kah-
vilan pysähtyneestä maailmasta, missä ei ole mitään muuta te-
kemistä kuin pelata pajatsoa tai flipperiä, siihen toiseen olevai-
seen, tulevaisuuden epävarmaan maailmaan, mikä siintää jo 
näkökentällä sähköisenä siitä huolimatta että se on pelottava, 
tässä ja nyt meissä, sinussa ja minussa kuin keskellämme se 
väkivaltainen Indokiina, mitä teeveestä tuijotellessamme ta-
juamme olevamme yhtä syyllisiä kuin ne jotka siellä riehuvat. 
Onneksi on valtatie 742, joka nielee auton toisensa jälkeen, 
kerran puolessa tunnissa tosin hyvin verkkaiseen tahtiin. 

Melleri jää johonkin puolitiehen vasemmistolaisen heik-
kohenkisyyden ja isänmaallisen pragmatiikan välille runona 
leijumaan kuin runonsa ”Eddie Cohran nousee kuolleist”, 
missä hautausmaan kukkiessa nousi Eddie Cochran kuolleis-
ta, hautausmaan kukkiessa romua ja graniittia samalla kun 
Eddie otti kitaransa ja lauloi yössä ”C`mon everybody”. 

Melleri ryhmittyy Helsinkiin muuttaessaan ja päästyään 
teatterikorkeakouluun kuitenkin vielä itse punaviiniä lipittä-
vään 70-lukulaiseen taiteilijasukupolveen, joka on huolissaan 
maailman menosta ja tilasta uhmakkaaseen patetiaan asti. 
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Runoissaan hän liitää vapaana kuin taivaan tuuli uskollise-
na ajan hengelle rockin kapinallisuus mielessään. Sen toinen 
suuri hänen sukupolvensa nimi on pohjoisen elokuvahuma-
nismia Italian neorealismin hengessä Suomi-versiona elokuvil-
laan maailmalla levittänyt Aki Kaurismäki. Tätä ei-poliittista 
maailmantuskaa, odysseijaa ja yksilön mahdollisuutta harhai-
luissaan yksilöllisyyteen, vapaaseen tahtoon ja omaan elämään 
Melleri kuvaa eksistentiaalisen huumorin ryydittämässä ru-
nossaan ”Yksinäisen Tähden Harhailija”.

”Päivä päättyi kun hän ratsasti kaupunkiin, Yksinäisen 
Tähden harhailija. Niin kuin juna kolisee pois on blues kaik-
kialla: savu palavista kylistä. Pelko, Hysteria. Hän ratsasti 
kaupunkiin, Yksinäisen Tähden harhailija. Ei laulanut hä-
nestä Marc Bolan, ei läpättäneet tyttöjen sydämet. Hän näki 
varjoisat kujat, lehdettömän puiston missä tuuli selaa eilistä 
sanomalehteä... ja mä pysähdyn siihen, kun joku pitkätukkai-
sista varottava liikennemerkki sateeseen. Ja kun radio puhui 
myöhäisuutisia ja kaupungin valot purppuroi taivaan, hän 
huusi Shakespearen Draamat kuulijoilleen: mulle, roskapön-
tölle, pultsarin maahan unohtamalle palttoolle...Apostoli hän 
oli. Muukalainen, Dynamiitti hänen hevosensa. Siellä missä 
hän ratsasti ei kasvanut ruoho, lepra söi asfaltin hipiän. Eikä 
Ilmestyskirjan ratsastaja puhua savoa.”

Suomalainen nykyrunous ilman Melleriä ei ole kovinkaan 
vakuuttavaa, uudistavaa tai innostavaa. Siitä puuttuu ironia, 
yhteiskunnallisuus ja tunne, sillä useat kirjallisuuden opis-
kelijat ja tutkijat ovat vallanneet runouden alttarit lähes täy-
sin. Runoilija Risto Ahdin Parnassossa 2/2001 ollut kirjoitus 
”Credo quia absurdum” jaottelu suomalaisista nykyrunoili-
joista on vieläkin ajankohtainen. Ahti kirjoitti artikkelissaan 
ihmisen sielun voivan olla vedenkaltainen, mutta runoilijan 
viinin.

”Jokainen runoilija on oman itsensä kohtalo. Joutuu sen 
minuuden orjaksi, joka hänessä on luomisvoimainen. Ja niin 
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kuin jokaisen runoilijan voi tunnistaa kuin viinin kielen paa-
lia.”

Melleri oli onneksi toista mieltä runossaan ”Niin kuin tai-
vas tuhlaa tähtiään”, ja se teki hänestä jo suuren runoilijan ja 
tietäjän.

”Niin kuin taivas tänä yönä tuhlaa meille tähtiään älä 
pihtaa enää, antaa maljan läikkyä yli, jos on läikkyäkseen, 
voitetaan tai hävitään, samantekevää. Tuhlattavaksi on meille 
elämä annettu, ainutkertainen, rakastetaan toisiamme yli va-
rojen. Pudistelevat päätään, rakkauden casinon crouperit, älä 
välitä siitä, hilsettä sataa, kaikki yhden kortin varaan, pannaan 
haisemaan, Coco Chanelia, ja kalleinta, tietty. Ikäneidot kum-
paakin sukupuolta silmät ymmärkäisinä...älä välitä, kateus 
niiden viuhkojen takana läpättää hulluksi meitä. Pisaroikoon 
hiki kolikkoihin lyötyjen suurmiesten kasvoilla, kaukana tästä 
tunteesta kannattavaisuuslaskelmat.”
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Kokoomustaidetta 
Kapsäkissä

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Musiikkiteatteri Kapsakissä esitetty Neiti Nieminen on rank-
ka esittäjille ja kahden naisen, Marjaanan ja Kaisun oma show 
eikä siis ihme, että he eivät aina jaksaneet muistaa roolinsa 
mukaiset tunnetilat, energiasta nyt puhumattakaan; vuorosa-
nojen takeltelut ja unohtelut olivat niin tavallisia, etten viit-
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si niistä edes mainita muuta kuin näin yleisesti. Puolitoista 
tuntia hypellen eri tunnetiloista ja rooleista toiseen, välillä 
vähän tanssahdellen ja laulaen, ei ole mikään helppo tehtä-
vä millekään ekonomispoliittiselle säädylle, saati sitten näille 
auter-taiteilijoille, jotka omasta selästään veriviivat hikikar-
paloita valuen repien tekevät kaiken itse a:sta ö:hön omalla 
vereslihallaan, ihan kuten muutkin kokoomustaiteen nykyiset 
yksityisyrittäjät samalla tavalla kuin, mitä Finnair yritti pari 
vuotta sitten uudessa lentoemo-palkkaohjelmassa, jossa kai-
kista lentoemoista olisi tullut ”yrittäjiä” 24/7 1000 euron pal-
kalla, ja itse veronsa ja muut lakisääteiset hässäkät maksavina 
yrittäjiä puolustavan kokoomuksen mannekiineja. Mutta jo-
kin meni pieleen ja kommarit pääsivät myrkyttämään SAK:n 
tuella punapropagandallaan sinivalkoisten siskojen mielet.

Ja vaikka käsittelen esitystä, ja aivan erityisesti ohjaajaa 
kovin käsin, sillä en pidä hänestä enkä hänen tavastaan tehdä 
kaikesta halpaa ja kliseisesti ”hauskaa”, ymmärrän kirjoittaa 
myönteisesti Arokannon niistä tempuista, joista voi jollain 
tavalla pitää vaikka niitä on vähän, ja yritän ymmärtää myös 
taustalla vaikuttavan yleisen taideyskän, mutta en sitä miksi 
tällaista esitetään, kenelle ja mikä pakko ajaa tekijöitä tällaisen 
kimppuun kun ulkona hengittää vapaasti rikas ja innostava 
mielikuvitusmaailma?

Juuri siksi olen tämän artikkelin kirjoittanut. Tässä essees-
säni vertaan kahta erilaista käsitystä valheesta toisiinsa. On 
olemassa virallinen valhe taiteen hyvää tekevästä tarkoituk-
sesta, ja sen alla lymyävä epävirallinen valhe sen turmiollisesta 
vaikutuksesta sitä levittäviin. Ja missä muualla se parhaiten 
näkyy kuin alhaisissa asteissa epätoivoisten ihmisten valhe-
maailmassa, missä mikään ei ole totta samalla kun kaikki mitä 
valehdellaan, on totta eli teatterissa. 

Taidemaailma, jos mikä, on täynnä epädemokraattisia ja 
kilpailua tukahduttavia tai vääristäviä rakenteita ja on sisä-
siittoisempi hyvävelikerholaisten suljettu elättiluokka, johon 
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pääseminen koulutuksen, hyvien arvostelujen tai suhteiden 
kautta on verrattavissa lottovoittoon. Siksi ei ole merkitykse-
töntä, kuka tekee mitä ja miksi ja kenen tukemana. Taiteili-
jat tarvitsevat esityksiä, arvosteluja ja julkisuutta saadakseen 
tehdä lisää. Taistelu kentällä on kovaa ja säätiöt sekä valtion 
taide-apurahat ovat kuninkaantekijöitä kun on kyseessä, kuka 
saa ja kuka ei ehkä sen ainoan mahdollisuuden murtautua 
syrjästä esiin keskelle.

Arokanto on huolimatta pienen piirin sisällä jostain kum-
man syystä saavuttamasta kulttimaineestaan huolimatta vain 
harrastajateatteriohjaaja, jonka taiteelliset näytöt löytyvät 
suomalaisesta kesäteatterikomiikasta jostain vaivaannuttavan 
alapään huumorin ja viinanhuuruisen hömpän välimaastos-
ta, siitä kuitenkin kiittäen rehellistä Arokantoa, joka uskaltaa 
paljastaa yleisölle oman alhaisen sisimpänsä estoitta ilman 
häpeää. Maailma on toki sekava ja ällöttävä mutta mielen-
kiintoinen. 

Kirjoitan myös siksi, että kävin katsomassa esityksen toi-
seen kertaan ensi-illassa lauantaina ja näin paremmin sekä 
esityksen puutteet, että ymmärsin myös syyn, miksi sitä esitet-
tiin puolityhjälle salille, ja miksi erityisesti minut kalastettiin 
tekemään juttuja esityksestä, josta muut kulttuuritoimittajat 
ovat kohteliaasti kieltäytyneet kirjoittamasta kuka vedoten 
mihinkin tekosyyhyn.

Kokonaan toinen juttu on KAPSÄKKI ja mihin sitä tarvi-
taan? Helsingissä on jo ihan liikaa näitä mummoille viihdettä 
tarjoilevia puoliammattilaisia harrastelu- puuhailupaikkoja, 
jotka on usein pystytetty oveliksi naamioiksi rahan kuppaa-
miseksi taiteen nimissä valtiolta ja Helsingin kaupungilta - 
antakaa rahaa vaikka mieluummin persujen kiusaksi somali-
taiteilijoille ja paperittomille, siellä todellinen taide lymyää ja 
aitous, sillä oikea taide ja taiteilijat ovat aina henkihieverisissä 
keskiluokan hyvinvointikakaroiden viedessä apurahat hienol-
ta kalskahtavilla projekteillaan ja yliopistotitteleillään taidetta 
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elämäntapanaan elävien ja hengittävien todellisten taiteilijoi-
den nenän edestä.

Katsokaa Kapsäkin juhlavuoden ohjelmaa ja haukotelkaa. 
Onko kokoomus tässäkin päämaalina? Vain avustuksia var-
tenko näin tasapaksu ja yllätyksetön ohjelma on tehty? Ko-
koomushan tukee mielellään kaikkea kuollutta taidetta, joka 
ei pane vastaan niin kuin elävä ja kriittinen, se oikea taide, 
mikä puree, jos se on oikeaa taidetta ja ärsyttää.

Helsingissä kokoomuksen kulttuuripolitiikka noudatti pit-
kään Matti ”FREDI” Siitosen ja hänen KIVIKASVO-ryh-
mänsä linjaa: kevyttä (paitsi FREDI), aivotonta ja kallista 
roskaa Alepa-kauppiaille. Rahaa kokoomuslaisilta kuppaa-
maan Kapsäkki on palkannut varmistaakseen tämän linjan 
mukaisesti metoo-ohjaaja Lauri Törhösen entisen vaimon, 
joka on ansioitunut lähinnä Suomen kautta ehkä huonoim-
man televisiosarjan Salattujen elämien tuottajana.

Törhösistä puhutaan turhina, vaikka he ovat olleet tusi-
na-Suomen tärkeimmät kulttuurilähettiläät. Herra Törhönen 
keskittyi tekemään elokuvaksi nimittämiään teinipojan mär-
kiä päiväunia valtion rahoilla samalla kun jätti kouluttamatta, 
kun ei osannut eikä halunnut, 20-vuoden ajan suomalaiset 
elokuvaohjaat paitsi Aleksi Bardyn, joka on saanut kannuk-
sensa Laurin Stina-vaimon tuottaman Salattujen elämien kä-
sikirjoittajana, luullen sitä vallitsevaksi normiksi, koska pilasi 
samalla sapluunalla kansainvälisesti flopanneen ”Mikkihiiri 
Merihädässä”-tasoiseksi, ilman sen kuuluisan pikkujalan pil-
kahtamista, lässähtäneen Tom of Finlandin, jota kokoomuk-
sen silloin vallan Stubbilta kaapannut tuore puheenjohtaja 
Petteri Orpo kehui, koska sen mitätön ja mielikuvitukseton 
seksielämä oli kuin suoraan turkulaisten kokoomuslaisten 
parturi-kampaajien eläkeläiskerhon pikkutuhmista puuhas-
teluista, ilman että nähtiin mitään muuta kuin SF-filmien 
tapaan, silloin kun olisi ollut jotain kiinnostavaa katseltavaa, 
taivasta ja pilviä.
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Epädemokraattista ja siksi myös samalla röyhkeää varkaut-
ta ja korruptiota - niin kauan kun me maksamme verova-
roista kulttuuripiirien ohituskaistan omille lapsille maalliseen 
onneen ja mammonaan - on tietenkin tämä kulttuuripiirien 
sisäsiittoisuus, mikä kertoo aina yhteiskunnallisen yläilmaston 
heikosta hapesta ja kulttuurin rappiosta.

Ei esitys ollut huono eikä hyväkään vaan jotain siltä välil-
tä. Minusta teksti oli parempi kuin itse esitys ja siksi siihen 
innostuin Georg Buhnerin (Dantonin kuolema) hengessä, sil-
lä 1820-luvullahan näytelmiä luettiin pienessä piireissä eikä 
varsinaisesti näytelty (siksi pidän edelleenkin kuunnelmista) 
- ehkä niin olisi pitänyt tehdä tässäkin tapauksessa, ellei van-
hanaikainen taidejärjestelmämme tarvitsisi tilastoja, sillä sitä 
vartenhan tämä esitys on oikeasti tehty; sillä saadaan rahaa ei 
katsojilta kun niitä ei ole vaan valtiolta vielä ensi eduskunta-
vaaleihin asti, jolloin valtaan nousevat persut mitä todennä-
köisemmin uudistavat koko taidehallinnon avustuspolitiikan 
samalla tapaa kuin mitä ovat uhanneet tehdä Ylelle.

Olen nähnyt esityksessä ja sen tekijöissä jotain hyvääkin, 
hyvin vähän mutta välähdys jostain kiinnostavasta, en osaa 
ihan heti kuvata sitä sanoin, mutta jotain taianomaista oli 
hetkittäin ilmassa, se kamala ylinäytteleminen, yleinen aro-
kantomainen kohkaaminen ja liian sekava sillisalaatti tylsään 
pakettiin käärittynä sai hetkittäin kaipaamaan elokuvia Punai-
sen Lokakuun metsästys sekä James Bondin Skyfallia, en tiedä 
miksi mutta näin kävi vähän samalla tavalla kun ranskalaisia 
sammakonreisiä hienossa ravintolassa muutaman gramman 
syömisen jälkeen lihavaa pohattaa (sitä Oiva Lohtanderin 
2000-luvulla SAK:n hyllytetyssä mainoksessa esittämää sika-
porvaria) alkaa huikoa mustan ökyauton kaartaessa Kallion 
Grilliin hakemaan PENAT ja TARJAT kolmella nakilla ext-
rasinappeineen- ja ketsuppeineen että saisi pötsiä kuvottavasti 
kalvavan nälän sammutettua.

Olo esityksessä oli ajoittain kuin Ryhmäteatterissa sen 
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kulta-ajalla 80-luvun puolivälissä eräässä näytelmässä, missä 
näyttelijä Maija Leino istui yksin lässyttämässä mustarastaisel-
le linnukkeelle puistonpenkillä kelmeän kuunvalon loisteessa- 
ahaa sieltäkö tämä nerokas tunnelma oli pöllitty syyllisenä 
ohjaaja Arokanto, joka ei keksi mitään omasta päästään vaan 
lainaa kaikkea sitä mitä on nähnyt muiden tekevän? Ryhmiks-
en kohtaus on jäänyt kansalliseen teatteritajuntaan siksi, että 
sen tekijät Vesa Vierikko ja Pirkka-Pekka Petelius, muutaman 
mainitakseni, loistivat silloin myös uudenlaisen tv-sketsiviih-
teen tekijöinä mm. huippusuositussa Veli puolikuu -sarjassa. 
Komediallinen absurdiikka on onnistuessaan yhteiskunnallis-
ta parodiaa sen ylemmällä matemaattisella tasolla.

Niinpä Maija Leinokaan ei ollut se höpsö kiltti mummeli 
köpöttelemässä keskuudessamme Vanhusten työn keskus-
liiton juhlarunon kuvaamassa (kirjoittanut runoilija Matti 
Paavilainen) verkkaisessa rytmissä, vaan täynnä vihaa ja kat-
keruutta - kenties joku vanhan ajan kovis Sörkän ruusu, les-
tinheittäjä tai gangsteriheila (Gloria: ohjaus John Cassavetes, 
pääosassa Gena Rowlands) ja siksi ties mistä mönkään men-
neestä hommelista mustassa sydämessään katkeruuden kalk-
kia kantanut ilkimyskääkkä, joka kohtauksen lopuksi, juuri 
kun kaikki odottavat sen syöttävän lintua kotona mukanaan 
tuomilla pullanmurusille, ampua posautti linnun riekaleiksi.

 Marjaana Kuusniemi-Korhosen käsikirjoittama ”Neiti 
Niemisen täydellinen koti” voisi - ehkä toisenlaisissa olo-
suhteissa ja paremman tekijäkaartin käsissä - itsekin hipoa 
täydellisyyttä lempeässä irvailussaan muistoille ja ihmisen 
vahvalle yliminälle sekä heikolle itsetunnolle - niille ei ai-
noastaan suomalaisille paheille, mitkä pienentävät meidät 
omissa ja muiden silmissä juuri siksi tavalliseksi Niemiseksi, 
joka katuu loppuelämänsä, ei sitä mitä teki, vaan sitä mitä ei 
uskaltanut tehdä - jos joku muu kuin kirjoittaja olisi istunut 
dramaturgina tiukentamassa näytelmän kierroksia ja tehoja 
katsojien sisuksiin myöhemmin vaikuttamismielissä.
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Juuri tämän saman ohjeen antoi 1990-luvun alussa sil-
loinen Hesarin johtava teatterikriitikko Jukka Kajava Jouko 
Turkan itsensä käsikirjoittaman, ohjaaman, lavastaman ja 
dramatisoiman ”Presidentin dementia”-näytelmän kritiikis-
sä, vaikka Turkka tulistui. Minua meno ei haitannut silloin 
eikä tässäkään näytelmässä. Aika menee menojaan ja sen voisi 
hullumminkin käyttää kuin istua esteettisiä elämyksiä ahmi-
massa teatterissa. Minä jaksoin istua kummasti yli 5,5 tun-
tisen esityksen Kansallisteatterin Willensaunassa ennakkona 
pressille järjestetyssä esityksessä, jota ei mm. vieressäni istunut 
silloinen Ilta-Sanomien teatterikriitikko jaksanut.

Tekstissä on silti sitä jotain, olkoonkin että teksti on lapsel-
linen, sillä on tehtävänsä. Mikä on tärkeää Niemisessä? Se on 
yksilötutkielma muistoissa yhden tai muutaman naisen koke-
mana ja siksi tavallaan oman aikansa tyhjyyden ja toiveiden 
arvokas aikalaistodistus. Saksalaisfilosofi Friedrich Nietzschen 
kirjoitusten jälkeen 1800-luvun lopulla alettiin puhua yksilöl-
lisyydestä teatterin lavoilla laajemminkin.

Esimerkiksi Ibsen esitti näytelmissään henkilöitä, jotka 
nähtiin uuden modernin ihmistyypin edistäjiksi ja sama suun-
ta vaikuttaa edelleenkin. Neiti Nieminen, joka ei kestä eikä 
halua olla täydellinen, vaan sortuu unelmiensa ja haaveiden-
sa sekavaan viidakkoon tietämättä mikä tässä on enää unta, 
on ihan kuin suoraan joko Pedro Almodovarin elokuvasta 
”Naisia hermoromahduksen partaalla” tai L.A. Angelsien 
elokuvaversiosta se mormonipariskunnan tyttö, joka ei kestä 
republikaanimiehensä homoutta, vaan pakenee päiväunille 
pillereiden sekoittamana ja television avulla eri maailmoihin 
mm. jääkaapin kautta Grönlantiin. Niemisessä kärsimys on 
kuitenkin ehtaa suomalaista tyyliin Claes Anderssonin Pyhä 
perhe -näytelmä. Siinä perheen dynamiikka häiriintyi ja äiti 
sekoaa, kun ei kestä juopon miehen äkkiraitistuttua.

Nieminen kuvaa ”hetteistä” maata jossain ei-kenenkään 
maalla. Sillä mitä aika ja muistot ovat? Filosofi Ludvig Wit-
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tgenstein pohdiskeli Sinisessä ja Ruskeassa kirjassaan, jotka 
syntyivät hänen luentojaan varten kirjoittamasta materiaalis-
ta, tätä menneisyyttä, menneen ajan tunnetta, ja menneiden 
aikojen kertomista: miten on mahdollista, että aikaa voidaan 
mitata?

Vihreyden esiinmarssin jälkeen kadonneeksi kansanpe-
rinteeksii luullut vasemmistointellektuellit ovat olleet vailla 
kunnon naurua siitä lähtien kun Kom-teatteri jätti viimeisen 
suuren taiteellisen voittonsa jälkeen 1980-luvulla menetys-
näytelmänsä Maratontanssien jälkeen pidennettyjä hyvästejä 
faneilleen pitkin 90-lukua, siitä huolimatta että katsomot 
(tällä samalla paikalla sijaitsee nyt KAPSÄKKI) olivat täynnä 
ja maaseudun tango- ja taantumusrajan takana vanha-agraa-
riajan syyllistävässä ja ankeassa kansantanssikepulandiasta, 
missä sisälle mennään vain siitä aukosta, missä mirrillä on 
turkki (von Trierin Riget-sarjasta) toivon perässä pääkaupun-
gin raikasta poliittista ilmaa hengittämään tulvi lökäpöksyisiä 
räkänokkia punaviini verenkiertonaan tekemään baskeripääs-
sä Mellerit ja osallistuakseen siinä sivussa kaikille mahdolli-
sille ötökkämarsseille hyvän puolesta pahaa sekä kasvotonta 
demaribetonislummivaltaa vastaan, mikä halusi muuttaa 
koko Helsingin sosiaalidemokraattisen rakennusliike Hakan 
rakentamaksi kiviseksi Jakomäeksi demokraattisen sosialismin 
nimissä Kalevi Sorsan piipunhajuisessa suojelussa.

Noista ajoista lähtien on osattu yhdistää paha pahoihin 
rakenteisiin ja kaikki yksityinen politiikkaan kuuluisien esi-
kuvien kuten Simone de Beauvoirin mukaan, joka oli oikeassa 
kirjoittaessaan sukupuolisuuden vapauden manifestia ihmis-
kunnalle, joka oli hänen mukaansa jaettu ensimmäiseen ja 
toiseen luokkaan, kasvatettu kieroon. Niemisessä vilahtava 
Simone -hahmo lohkaisee näytelmän parhaan vitsin: Tässä 
kaksi osaa kirjasta SUKUPUOLI - KOLMATTA OSAA EN 
EHTINYT KIRJOITTAA koska kuolin ennen sitä. Siinä pii-
lee myös terävä piikki yhteiskunnallista vastarenessanssia, jota 
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parhaillaan elämme - kohtaan, sillä saavutetut ihmisoikeudet, 
kuten vapaus olla, ajatella ja tehdä sekä toteuttaa estoitta it-
seään, eivät ole nykyisessä ”ääri sitä ja ääri tätä” (persu-amislai-
sissa) demokratianraastajien maailmoissa kovinkaan suosittua; 
piikki nimenomaan, että ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia 
puhumalla suvaitsevaisuudesta.

Hyvää näytelmässä ovat aikeet ja teema. Harvoin Arokanto 
ohjaa esitystä, jossa on älliä ja abstrakteja isoja kokonaisuuksia 
piilotettu yksinkertaisiin tai arkisiin repliikkeihin. Kirjoittaja 
on nähnyt vaivaa eikä Arokanto ole päässyt tuhoamaan kaik-
kea hänen tekstiään halvoilla kikoilla ja löysällä huumorilla. 
HYVÄ MARJAANA! Hienoa, että pidit pintasi, oli varmasti 
vaikeaa ja varsinainen ”henkien taistelu” itse harjoituspro-
sessissa, kun Arokanto yritti punakynällä pyyhkiä älyllistä 
tekstiäsi kohti älyttömyyttä. Jälki on vakuuttavaa niissäkin 
rippeissä, joita tästä taistelusta säästyi. Aivan erityisesti var-
muus ja sen tavoittelu on vaarallista ja lähenee lajissaan sekä 
idiotismia että fasismia ollen monen pahan alku ja juuri. 

Arokanto on usein nähty puikoissa musiikkiteatteriesi-
tyksissä. Musiikki on parasta mitä musiikkinäytelmässä on 
tarjolla. Tarinasta viis, musiikki puhuttelee ja vie mennes-
sään. Arokannon ohjauksessa olisi luullut mukaan mahtu-
neen enemmän ajankuvina näitä ”Ajatar on Foorumissa...” 
Arokannon rallatustavaramerkkejä. Mutta koska näytelmä on 
toisen kirjoittama, siihen ei ehkä mahtunut näitä ”televisiol-
lisia tunnenepläjäyksiä”. 

Se on suuri harmi, sillä Arokannolla olisi musiikkidraa-
mallista ”pulunsilmää” kenelle tahansa vaikka pilkkiä vähän 
lisää pinnalaisia jännityksiä ja rivienvälisiä merkityksiä laajen-
tamaan elämystä oivaltaa olla osa jotain sellaista, jolle voi nau-
raa ja olla silti vakavasti sitä mieltä, että kaikki on ihan okei, 
jos ei tänään niin ainakin joskus ja jossain vaiheessa - juuri 
kuten se oikeassakin elämässä on tai pitäisi olla, jos kaikki on 
ok eräänlaisena hyvinvointi-indikaattorina. Mutta jos ei ole, 
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niin silloin asiat eivät todellakaan ole ok.
Niemisen kommentit ja huomiot ovat sekä teräviä että pro-

feetallisia. Nieminen osuu asian ytimeen haalean maidon kä-
dellään ilman pullantuoksua; asioita järjestellään ja hysterioita 
keksitään, jotta hallitseminen on helpompaa pelotellun kansa-
nosan keskuudessa samalla, kun herrat porskuttavat turvassa 
niin sodilta kuin bakteereilta. Puhuisin Niemis-näytelmässä 
ibseniläisestä oivalluksesta elämän kamaluudesta kumpuavas-
ta traagisuudesta, sillä Niemis-näytelmän ymmärrys on sama 
kuin Ibsenillä: lähtökohtana oli moderni käsitys tasapainot-
tomasta ihmisestä, jonka vaarallisin väkivalta järkeä ja elämää 
kohtaan syntyy omassa epävakaassa sielussaan. 

80-luvun hittikirjailija (mm. elokuva Poikien Pesulan kir-
joittaja) Hanif Kureishi kirjoitti ”Esikaupunkien buddha”-ni-
misessä esikoiskirjassaan, miten hänen pakistanilainen isänsä 
teki ”luokkaretken” köyhästä slummista ”läpi Lontoon 5000 
huoneen vaurastuttuaan sattuman oikusta” kohti keskustan 
hienostoaluetta Kensingtonia.

Niemisen matka on vähän samanlainen huolimatta siitä, 
ettei se ole luokkamatka, vaan yhden naisen kokema ja kuvit-
telema unenomainen välähdys häntä piinaaviin muistoihin. 
Se on myös luulojen ja toiveiden matka läpi 50-luvun mus-
tassa komediallisuudessaan hengittäen ihmisen niskaan hai-
keaa ymmärrystä, joka kannattaa itse kunkin elämää kaikista 
menetyksistä huolimatta, sillä matka läpi kipeiden muistojen 
ei ole mikään yksinkertainen ja helppo, kun siihen liittää ko-
konaisen elämän puhumattomuutta Niemisen tapaan, koska 
”hän ei puhunut tästäkään kenellekään”, joko suomalaistyy-
pilliseen tapaan pelkoaan luullen tulleensa häväistyksi. 

Oli syy mikä tahansa, hän tekee sen tavalla, joka kutkuttaa 
mieltä yhden ymmärrettävän selityksen verran siitä, miksi elä-
mä on LAIFFII Matti Nykänen-vainaan suuren oivalluksen 
sanoin, ja koskettaa tarinallaan syvältä mollivoittoiseksi väite-
tyn kansan huumoria elämäänsä janoavia sieluja.
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Unelmien 
kotieläimiä 

Teksti:
Kirjailija Harald Olausen

Graafikko Kristian Lindbohm palaa pitkän tauon jälkeen 
omille kotikulmilleen Vallilaan näyttelynsä ”Eläimellistä” 
kanssa, joka oli nähtävillä 28.2.2020 saakka Vallilan kirjas-
ton yhteydessä sijaitsevassa tunnelmallisessa Galleria Ka-
javassa, joka on saanut nimensä arkkitehti Juha Leiviskän 
suunnittelemaan kirjastokompleksiin alueen suuren runoi-
lijan, Viljo Kajavan mukaan. Lindbohm on itse alunperin 
kotoisin Vallilasta. Hän on opiskellut Helsingin yliopiston 
piirustuslaitoksella sekä graafiseksi suunnittelijaksi taideteol-
lisessa korkeakoulussa. Lindbohmin taiteellinen portfolio on 
hengästyttävän pitkä. Vuosiin mahtuu lähes 3000 kuvitusta 
eri lehtiin ja sen lisäksi vielä omien taulujen maalaaminen, 
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joka tosin jäi seitsemäksitoista vuodeksi, kun työ Helsingin 
Jalkapalloseurassa vei taiteilijan lähes kaiken valveillaoloajan. 

Nyt hän on kuitenkin taas pitkän tauon jälkeen astunut 
takaisin taiteilijansaappaisiin ja antanut pensselin huitoa 
kunnolla vuosia vain hänen omassa päässään liikkunutta 
mielenmaisemaansa ulos ihmisten ilmoille näytille. Ja tulos 
on komeaa katseltavaa, sillä Lindbohmin eläinaiheiset ak-
ryylimaalaukset ovat hauskoja värileikkejä yhdistellen unen 
tavoin ihmisen olemusta eläinhahmoihin roolileikkeinä hie-
man samalla tavalla kuin mitä Kaj Stenwallin jo käsitteiksi 
muodostuneen ankat, sillä erotuksella, että Lindblomin ”Eläi-
melliset” ovat samalla vitsikkäästi sekä itse sirkuksen katsojia, 
että katsottavia erään katsojan mielestä, joka kutsuu tyyliä 
”homoristiseksi surrealismiksi” - aika hyvä ja sopiva määritel-
mäksi Kristian Lindbohmin taiteelle. 

Esimerkiksi Saaliin ääressä-nimisen taulun teema on valta. 
Taiteilijan kuvat käyttämä värimaailma on voimakasta samoin 
vastakohdat. Tässä taulussa tunnelma on keskiaikaisen kar-
nevalistinen samalla kun se julistaa ja pysäyttää ajattelemaan, 
mitä valta meissä itsessämme on. Öinen katsoja kuvaa niitä 
taas ehkä enemminkin ”unelmien kotieläimiksi”, jotka muis-
tuttivat katsojaa siitä, mikä on tärkeintä elämässä: ei niinkään 
se, että pitää eläimistä vaan, vaan että todella pitää niistä muis-
tellen niiden menneisyydessä ihmisiin samoin kuin nykyisyy-
dessäkin jättämiä jälkiä:

”Taulujen eläimet ovat jotenkin niin valloittavalla tavalla 
vakavia ja samalla hassunkurisia hellässä mielessä niin, että 
niitä tekisi mieli vain halata ja pistää sen jälkeen hyvää miel-
tä muillekin tuottamaan nettiin tai vaikkapa ikkunaan, että 
naapuritkin näkisivät ja tekisivät samoin - antaisivat hellyyden 
kiertää ja uppoutuisivat siihen otsikkoa syvemmälle tunneta-
solle kokemaan.”

Näissä tauluissa on todentotta mehua ja menoa sekä 
pinnanalaista että pinnalla kuplivaa, näkyvää ja ei-näkyvää, 
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kaksoismerkityksessä kääntää naurun ja ihmettelyn voimalla 
ihmisestä ulos ”hullunhauskuus”, kuten monet hassut teosten 
nimet esim. Yönkulkijat -nimisessä taulussa, missä taiteilijan 
herkkä ominaislaatu ja sadunomainen leikittely valon, väri-
en ja varjojen maailmojen kanssa paistaa läpi ajankohtaisessa 
ilmastoteemassa. Pupu-parka etsii pimeässä vesien noustessa 
paikkaansa yhä epävarmemmaksi muuttuneessa maailmassa.

Graafikko Kristian Lindbohm palaa pitkän tauon jälkeen 
omille kotikulmilleen Vallilaan näyttelynsä ”Eläimellistä” 
kanssa, joka on nähtävillä kuun loppuun sakka 28.2.2020 
Vallilan kirjaston yhteydessä sijaitsevassa tunnelmallisessa 
Galleria Kajavassa, joka on saanut nimensä arkkitehti Juha 
Leiviskän suunnittelemaan kirjastokompleksiin alueen suuren 
runoilijan, Viljo Kajavan mukaan. 

Lindbohm on itse alunperin kotoisin Vallilasta. Hän on 
opiskellut Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella sekä graa-
fiseksi suunnittelijaksi taideteollisessa korkeakoulussa. Lind-
bohmin taiteellinen portfolio on hengästyttävän pitkä. Vuo-
siin mahtuu lähes 3000 kuvitusta eri lehtiin ja sen lisäksi vielä 
omien taulujen maalaaminen, joka tosin jäi seitsemäksitoista 
vuodeksi, kun työ Helsingin Jalkapalloseurassa vei taiteilijan 
lähes kaiken valveillaoloajan. Nyt hän on kuitenkin taas pit-
kän tauon jälkeen astunut takaisin taiteilijansaappaisiin ja 
antanut pensselin huitoa kunnolla vuosia vain hänen omassa 
päässään liikkunutta mielenmaisemaansa ulos ihmisten il-
moille näytille. 

Ja tulos on komeaa katseltavaa, sillä Lindbohmin eläinai-
heiset akryylimaalaukset ovat hauskoja värileikkejä yhdistellen 
unen tavoin ihmisen olemusta eläinhahmoihin roolileikkeinä 
hieman samalla tavalla kuin mitä Kaj Stenwallin jo käsitteiksi 
muodostuneen ankat, sillä erotuksella, että Lindblomin ”Eläi-
melliset” ovat samalla vitsikkäästi sekä itse sirkuksen katsojia, 
että katsottavia erään katsojan mielestä, joka kutsuu tyyliä 
”homoristiseksi surrealismiksi” - aika hyvä ja sopiva määritel-
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mäksi Kristian Lindbohmin taiteelle. 
Toinen katsoja kuvaa niitä taas ehkä enemminkin ”unel-

mien kotieläimiksi”, jotka muistuttivat katsojaa siitä, mikä on 
tärkeintä elämässä: ei niinkään se, että pitää eläimistä vaan, 
vaan että todella pitää niistä muistellen niiden menneisyydessä 
ihmisiin samoin kuin nykyisyydessäkin jättämiä jälkiä:

”Taulujen eläimet ovat jotenkin niin valloittavalla tavalla 
vakavia ja samalla hassunkurisia hellässä mielessä niin, että 
niitä tekisi mieli vain halata ja pistää sen jälkeen hyvää miel-
tä muillekin tuottamaan nettiin tai vaikkapa ikkunaan, että 
naapuritkin näkisivät ja tekisivät samoin - antaisivat hellyyden 
kiertää ja uppoutuisivat siihen otsikkoa syvemmälle tunneta-
solle kokemaan.”

Näissä tauluissa on todentotta mehua ja menoa sekä 
pinnanalaista että pinnalla kuplivaa, näkyvää ja ei-näkyvää, 
kaksoismerkityksessä kääntää naurun ja ihmettelyn voimalla 
ihmisestä ulos ”hullunhauskuus”, kuten monet hassut teosten 
nimet. Esimerkiksi ”Savukaulainen kameli” ”kaksipäinen” tai 
”Yksisiipinen”. 

Sen verran lähelle sekä suomalaista kansan- että ITE-tai-
detta, ja erityisesti Martti Huuhaa-Innasen tekemää ja rakas-
tettua naivismia Lindbohmin tyyli lähenee, että voi hyvällä 
syyllä sanoa sen herättäneen katsojassa samanlaista hyvän 
mielen tunnetta, kuin ”humoristisen surrealismin” muut 
suomalaismerkkiteokset Robert Roetschin määritelmän hen-
gessä: ”Huumorille on välttämätön lämpö sydämessä ja viileys 
päässä”.’

Kristianin leikkisä mieli on selkeästi kehittynyt kujeile-
van ja mielikuvitusrikkaan lapsuuden peilinä Valkan kujilta 
mustavalkoisen arjen piristämiseksi eräänlaiselta valkkalais-
ten omalta ”Pertsan ja Kilun seikkailujen” ajalta, jolloin talot 
lämpenivät vielä joko hiilillä tai puulla ja talvet olivat lumisia, 
aikana, jolloin oli pakko kuvitella ja keksiä vielä kun ”talon-
mies Nuutisen” maailma ei ollut valmis. 
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Kristianin lapsuudenystävä Jarmo oli tullut hyvissä ajoin 
jo puolta tuntia ennen näyttelyn avajaisista mutustellak-
seen tunnelmia ja jutellakseen ennen hälinöiden alkamista 
Kristianin kanssa. Sen lisäksi että Kristian maalasi taulut ja 
hommasi näyttelyn Kajava-galleriaan, hän ripusti itse myös 
taulut ja hoiti muut järjestelyt kuten avajaisiin kuuluvat tar-
joilut samalla kun vastaili kysymyksiin ja tervehti tuttujaan. 
Pysäyttävässä ja koskettavassa Viestin tuoja -nimisessä tau-
lussa on odottava tunnelma. Onko viesti jo luettu vai onko 
se vasta matkalla? Tämä tapa antaa katsojan tunnelmoida ja 
itse päättää, mitä kuva kertoo, on yksi taiteilijan vaalimista 
tavaramerkeistä.

Maanantain avajaisiltana pieni galleria oli tupaten täynnä 
Lindbohmin ystäviä ja tuttavia vuosien takaa Valkan kaduil-
ta 60- ja 70-luvuilta, kuten eläkkeellä jo oleva entinen luo-
kanopettaja ja Lindblomin hyvä ystävä Jarmo Virtanen, joka 
muistelee hymyssä suin yhteisiä aikoja ja leikkejä kultaiselta 
kuuskutluvulta pikkunassikka-aikaan silloin, kun hän itse asui 
Sammatintie 7 A:ssa ja Kristian D:ssä:

”Pelattiin jalkapalloa yhdessä Kristianin kanssa ja juostiin 
pakoon talonmies Nuutista.”

Jarmo onkin oikea elämysasiantuntija, mitä tulee ”Kristi-
anin valkkalaiseen elämään ja taiteeseen”, joka jo sinällään voi-
si olla taideteoksensa, jahka sen aika joskus tulee ja tarkempi 
muoto määritellään sille, onko se taulu, graafinen kuvitus vai 
tarinoita. Jarno selittää asiantuntevasti pitkät tovet Helsin-
gin Palloseuran D-junnuista lähtien ja sanoo että Hectorin 
laulu ”Ake, Make, Pera ja Mä” kuvaavan noita aikoja men-
neitä legendaarisia mainiosti, juhlakalun itsensä kaadellessa 
hikihatussa juhlajuomaa ja pikkunaposteltavaa avajaisyleisölle 
vaatimattoman mutta onnellisen tuntuisena: ”Oli ilo päästä 
tänne.”

Tunnelma Kajava-galleriassa on lämmin ja ystävällinen. 
Kolme tauluakin ostettiin jo ensimmäisen illan aikana. Lind-
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bohm kertoo edellisestä Kluuvin Gallerian näyttelystä olleen 
jo sen verran pitkä aika - 30-vuotta, että tuntui jotenkin siltä, 
että oli taas palattava kehiin ja tällä kertaa entisille kotiseu-
dulle Vallilaan. 

Monissa tauluissa on koira kuin koirapäinen anubis-ju-
mala muinaisesta Egyptistä. Lindbohmin koiratauluistakin 
välittyy se, miten kautta historian koiralla on ollut tärkeä osa 
ihmiselämässä, mutta myös ihmisten luomissa uskonnossa. Jo 
Buddhaa vartoi tarun mukaan 12 pikkukoiraa, jotka muut-
tuivat tarvittaessa jättiläisleijoniksi. 

Suomalaiset ovat aina rakastaneet koiriaan. Akseli Gal-
len-Kallela on freskossaan ”Kullervon Kirous”, maalannut 
torvea yksin karuilla saloilla soittelevan jukuripään jalkojen 
juureen kansalliskoiramme, kullanvärisen ja kippurahäntäisen 
suomenpystykorvan. Jaakko Jutenin kootuissa kerrottiin pieni 
Schatte-koiran surullisesta kohtalosta. Eino Leinolla oli oma 
koiranovellinsa Mustista. Aleksi Kiven Seitsemässä Veljeksessä 
seikkailivat suomenpystykorvat Killi ja Kiiski. Lauri kehotti 
veljeksiä muuttamaan hevosineen, koirineen ja pyssyineen 
juurelle jyrkän Impivaaran vuoren. 

Juhani kertoi kirjassa, miten sitten muuton tapahduttua 
Killi ja Kiiski heittelivät häntiään iloisesti ja katsoivat Juha-
nia palavasti takaisin tummilla mantelisilmillään. Mauri Kun-
naksen sarjakuvakirjasta Koirien Kalevala kaukana Kalevalan 
mailla asui villi ja vapaa koirien heimo, ja sen naapurissa hurja 
ja häijyjen susien heimo. Ehkä siksi Kristiankin näkee koiran 
tärkeänä osana ihmisyyttä. Mutta mistä tulee taiteilijan koi-
ratunne näin vahvana?

”Oikeastaan kaikki alkoi sattumalta saunaseinämän ku-
vasta, missä pihka valui. Siitä lähti ajatukset sitten näihin 
eläimiin.”

Koira-teema onkin tärkeä muistutus filosofi Sokrateksen 
tavoin, kun hän kertoi keskustelukumppanilleen Glaukonille 
koiran osaavan erottaa ystävän vihollisista arvioimalla oman 
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järkensä avulla ilmassa olevia tunteita, yhdistelemällä asioita 
toisiinsa niin, että näistä loogisista päättelyistä seurasi ihmis-
ten mielestä järkevää toimintaa. Ja koska tiedon rakastaminen 
oli Sokratekselle sama asia kuin viisauden rakastaminen, oli 
koira hänen mielestään fiksu ajattelija, eläinmaailman filoso-
fi, jonka silmistä paistoi läpi elämän perimmäinen tarkoitus: 
rakastaa ilman ehtoja elämää!

Lindbohminkin koirat ”koiratauluissa” näkevät tarkas-
ti sekä sisälle että ulos katsojan syvimpiin sisuksiin saakka, 
syvälle niihin ihmismielen syvyyksiin, joista meillä on vain 
aavistuksenomaisia häivähdyksiä uniemme kautta, ja ulos 
ympärillämme olevaan todellisuuteen, josta emme oikeastaan 
tiedä kunnolla mitään, koska tapamme, tottumuksemme, 
kasvatuksemme ja harhaluulomme ovat sumentaneet näkö-
vinkkelimme liian kapeaksi koirankuonon edessä lymyävää 
totuutta löytääksemme - Sigmund Freud piti ihmistä häilyvä-
nä ja ristiriitaisena olentona, mutta koiraa hän piti vakaana ja 
tunteiltaan puhtaana, ja siksi luotettavampana kuin ihmistä. 

Koiraa ei saa näet kasvattamalla, toisin kuin ihmistä, tun-
temaan julkisesti häpeää ja kätkemään tunteensa. Näin tekee 
myös Lindbohmin koirat. Näyttelyn ”eläimellinen meno” voi-
si olla yhtä hyvin myös kuin Odysseuksen surullisenkuuluisa 
kotiinpaluu kotisaarelleen Ithakalle monenkymmenen vuo-
den harhailujen jälkeen. Aika oli muuttanut niin itse Odys-
seuksen kuin hänen tuttavansa ja lähisukulaisensa, jotka eivät 
enää tunnistaneet ovelasti naamioitunutta Odysseusta. 

Vain hänen ikäloppu Argo-koiransa tunnisti vanhan isän-
tänsä ja raahautui vaivalloisesti nurkastaan osoittaakseen 
rakkauttaan isäntäänsä kohtaan heiluttamalla viimeisillä voi-
millaan koinsyömää laihaa häntäänsä ja kuoli sitten siihen 
paikkaan onnellinen ilme naamallaan. Koirilla on siis tärkeä 
paikka sekä tarinoissa että kuvissa - kuten Kristianin koiratau-
luissa - ihmisten maailmassa ja mielissä. Juuri siksi tätä näyt-
telyä kannattaa käydä katsomassa vaikka oman koiran kanssa.
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Kirjoittajista 
Digivallila.comin kansainvälisesti kuuluisa kolumnisti ja ulko-
maankirjeenvaihtaja, professori Timo Airaksinen oli keväällä 
2020 lempipuuhassaan kalastamassa ”isoja kaloja” Australias-
sa. Heinäkuun alusta lähtien hän kirjoittaa kulttuuripainottei-
sia matkaesseitä digivallila.comiin Hampurista, unohtamatta 
kaupungin oopperaa ja muuta kulttuuritarjontaa. Timo Ai-
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raksinen on vaasalaislähtöinen Helsingin yliopiston eläkkeellä 
oleva filosofian professori. Airaksinen pääsi ylioppilaaksi On-
kilahden yhteiskoulusta. Hän opiskeli psykologiaa ja filoso-
fiaa Turussa. Helsingin yliopiston professoriksi hänet siirtyi 
1981 josta hän jäi eläkkeelle 2015. Airaksinen on monipuo-
linen osaaja ja sekä suosittu puhuja että kirjoittaja ja opettaja 
edelleenkin. Hän on opettanut mm. kasvatustieteitä monena 
vuonna Vaasan kesäyliopistossa puuvillatehtaalla, jossa hä-
nen isoäitinsä oli aikoinaan kutojana. Timo Airaksinen on 
palkittu tietokirjailija ja pitänyt satoja esitelmiä yhteiskun-
nallista asioista, hyvinvoinnista, ammattietiikasta, arvoista ja 
kasvatuksesta. Airaksinen julkaisee edelleen aktiivisesti myös 
vieraskielisiä tieteellisiä tutkielmia, esimerkiksi 1700- luvun 
teologiasta ja viimeksi kirjallisuuden ja modernin kielitieteen 
kysymyksistä. 

Digivallila.comin esseistinä toimii dosentti Heta Alek-
sandra Gylling, (aik. Häyry) joka on maamme eturivin fi-
losofeja ja on kirjoittanut laajasti artikkeleja ja kirjoja niin 
soveltavasta etiikasta, bioetiikasta, estetiikasta ja kehitysyh-
teistyön etiikasta. Gylling oli käynnistämässä eettistä debattia 
eutanasian oikeutuksesta 1980-luvun lopussa ja perustamassa 
Skepsis ry järjestöä. Gylling on tehnyt mittavan tieteellisen 
uran: hän väitteli vuonna 1990 valtiotieteiden tohtoriksi ai-
heesta The Limits of Medical Paternalism (Routledge), Hel-
singin yliopiston käytännöllisen filosofian dosentiksi hänet 
nimitettiin 1991 ja Lapin yliopiston oikeusfilosofian dosen-
tiksi hänet nimitettiin 1993. Helsingin yliopiston sovelta-
van etiikan (erityisesti tieteen etiikan) professorina Gylling 
toimi vuosina 2002-2007. Käytännöllisen filosofian yliopis-
tonlehtoriksi hänet nimitettiin vuonna 2004, mistä virasta 
hän jäi eläkkeelle 2018. Gylling on tehnyt myös merkittä-
vän kansainvälisen uran, jonka aikana hän on vieraillut niin 
Dar es Salaamissa Tansaniassa, Tokiossa ja Buenos Airesissa, 
vain muutamia mainitaksemme. Gyllingin viimeisin teos on 
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Elää halun kanssa (yhdessä Timo Airaksisen kanssa, 2017), 
ja hänen seuraava teoksensa Suvaitsevaisuus: Erään taistelun 
kuvaus (yhdessä Timo Airaksisen kanssa) ilmestyy Arktisen 
Banaanin kustantamana syksyllä 2020. 

Queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausen toimii 
digivallila.comin päätoimittajana ja kirjoittaa nettilehteen 
laajoja kulttuuriesseitä sekä arvosteluja. Olausen on opiskel-
lut yliopistossa mm. aatehistoriaa ja estetiikkaa erikoistuen 
elokuvaan. Hän on toiminut mm. toimittajana, kolumnis-
tina, kriitikkona, kirjeenvaihtajana, tuottajana, puheiden 
kirjoittajana sekä museo-oppaana. Vuodesta 1992 myös 
kulttuuriyrittäjänä; taidefestivaaleja, tanssiopistoja, nuorten 
kulttuurityöpajoja OPM:n ja RAY:n rahoituksella sekä yh-
dessä työministeriön kanssa kulttuurialan työllisyyskursseja. 
Vuodesta 2010 lähtien Harald Olausen on julkaissut kirjoja; 
esseitä, pamfletteja, novelleja, proosaa ja kuvannut 15. musta-
valkokuvakirjaa ”City Book Serie”-kirjasarjassaan. Viimeisenä 
kirjat Turusta ja Mikkelistä. Olausenia näkee kesä-iltaisin elo-
kuussa Esplanadilla myymässä ”HELSINKI” (Kulttuuriklubi 
2018)-kuvakirjaansa turisteille. Hän toimii myös professori 
Timo Airaksisen ”Suomalaiset arvot kriisissä”-kirja ja tutki-
musprojektin tuottajana sekä kirjallisena agenttina vuosina 
2019-2023. Harald Olausenilta julkaistaan syksyllä 2020 
Jokes-apurahalla kirjoitettu ja kauan odotettu Querelle-skan-
daali: eli hegemoniataistelu LGBTQ-tähtitaivaan alla (Kult-
tuuriklubi), Norjalaisesseitä (Kulttuuriklubi), O`Gay - kol-
mas queernovellikokoelma (Kulttuuriklubi) sekä Digivallila 
- sata ekaa tarinaa (Kulttuuriklubi 2020). 

Digivallila.comin kriitikkona ja varapäätoimittajana toimii 
tohtorikoulutettava Eero Suorsa, mm. Vapaa-ajattelijoiden 
lehden toimitussihteeri, joka on kirjoittanut kritiikkiä aiem-
min mm. Sylvi-lehteen, NVL:n Kritiikin uutisiin ja Hybrik-
seen sekä Kulttuurivihkoihin. Eero on kirjoittanut digivallila.
comiin helmikuussa artikkelin ”Tanssi nukkeni mun - filoso-
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finen luenta klassisesta baletista sadomasokismin ja väkivallan 
linssien läpi” ja maaliskuussa artikkelin ”Joyce Carol Oatesis-
ta” sekä arvostelun professori Timo Airaksisen uutuuskirjasta 
”Maanläheisesti uskonnottomuudesta ja henkisyydestä ”Jää-
hyväiset uskonnolle - henkisyyden puolustus” (Bazar 2020) 
sekä Harald Olausenin viime vuonna ilmestyneestä ortodok-
sikirjasta ”Ortodoksisuudesta kriittisesti” ”Kohti korkeuk-
sia-Jumalaa lähellä: ortodoksiesseitä” (Kulttuuriklubi 2019). 
SARV ry myönsi hänelle corona-apurahan digivallila.comissa 
kesän aikana julkaistavaan artikkelisarjaan, jossa käsitellään 
populaarikulttuuria filosofisen linssin lävitse. Sarjan esseissä 
käsitellään mm. vastauskonpuhdistusta, Charles Mansonia ja 
Ridley Scottin elokuvia. 

Syksystä 2020 lähtien digivallila.comin toimituskunta 
hajaantuu tekemään kulttuuriesseitä maailmalta. Professo-
ri ja kolumnisti Timo Airaksinen kirjoittaa huomioitaan ja 
esseitään sekä kolumneja Hampurista heinäkuusta lähtien. 
Päätoimittaja Olausen kirjoittaa laajan sarjan Pietarin kult-
tuuritarjonnasta ja taide-elämästä sekä Mariinsky-teatterista 
Svenska kulturfondenin kolmen kuukauden työskentelys-
tipendillä Suomi-talossa Pietarissa ajalla 1.10-31.12.2020. 
Varapäätoimittaja Eero K.V. Suorsa raportoi syksyn aikana 
marraskuusta lähtien kulttuurisen tutkivan journalismin 
metodein epätodellisen illuusiotehdas Las Vegasin todelli-
suudesta myyttien takaa, samaan aikaan kun maa pidättelee 
henkeään kauhuissaan: saako presidentti Trump jatkokauden 
vai kengän kuvan persauksiinsa? Lisäksi päätoimittaja Ha-
rald Olausenilla on samanaikaisesti menossa pitkäaikainen 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL-hanke (Lontoo Govent 
Garden 2021-2023) eli toimittaa Händelistä ja hänen tuo-
tannostaan ensimmäinen suomenkielinen kirja vuoteen 2024 
mennessä. Digivallila.comin kesäkoulu 2021 Pärnussa Virossa 
käsittelee suomalais-saksalaisia suhteita Baltiassa toisen maa-
ilmansodan aikana. 
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