
Millaisia ovat mm. ahneuden haalistunut varjo, älyllisen itsepuolustuk-
sen pikakurssi tai maailma aatteiden ja kuvitelmien takana, Chaplinin 
humanismi, Päivi Räsäsen Akilleen kantapää, tai mihin Yhdysvallat on 
menossa, entä Majakovski historian jäljessä, tai sympaattinen ajopuu-
teoria Pyhtäältä, tai Unam sanctam-bullan merkitys historian läksynä 
asian jo unohtaneille nykysukupolville ja kertomus valeuutiskeisarista 
sekä Norjan mitalirohmut ja Donnerin fernandopessoalaisuus? Näistä 
asioista kirjoittavat kolmannessa yhteisessä kirjassaan professori Timo 
Airaksisen johtaman suomalaiset arvot kriisissä kirja -ja tutkimuspro-
jektiin kuuluvan uudenlaisen filosofis-kulttuurisen verkkolehti digivalli-
la.comin päätoimittajat, kulttuuritoimittaja, kriitikko ja esseisti Harald 
Olausen sekä Vapaa-ajattelijoiden liiton lehden toimitussihteeri, tohtori-
koulutettava ja kriitikko Eero K.V. Suorsa uutuuskirjassaan ”Kauneu-
den kirous ja Liian paljon nuorena sekä muita filosofisia kulttuuriessei-
tä”. Yleisinhimillisiin arvo - ja merkityskysymyksiin kytkeytyessään 
hyvä taide ja kritiikki lähestyy etiikkaa. Ehkä myös ripaus mystiikkaa 
tarvitaan, ettei ihminen muuttuisi ennalta arvattavaksi koneeksi, jos 
ihminen tietäisi itsestään kaiken niin kuin pahimmissa uhkakuvissa on 
esitetty tieteen voittokulun loppupäässä. Siksi taidetta ja kritiikkiä 
ehkä tarvitaan. Vai tarvitaanko? Kysymyksen pitäisi ehkä kuulua: 
kuka tarvitsee ja miksi? Sanalla kritiikki on toisinaan huono kaiku; 
lukijoille haluttaisiin mieluummin tarjota helppoja, miellyttäviä ja 
iloisia lukukokemuksia, joissa kritiikin kohdetta kehutaan. Tai tätä 
lukijoiden oletetaan haluavan. Ihan toista maata ovat iloiset sarvilaiset 
(SARV- Suomen Arvostelijain liitto r.y.) Olausen ja Suorsa ajattelussaan 
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Motto 3045: 
”Tämä kirja on tehty tukemaan PERUKAA 
OULUN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI-
HANKE-projekti siksi, että kepulaispersu-
lestadiolaisen Oulun valitseminen Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi on kamalan huono 
päätös ja osoitus raadin omasta sieluttomuu-
desta. Oulu ja sen hakemus ovat hyvin kokoon 
näpräiltyä valheellista ja naurettavaa tekoradi-
kalismia ilmastomuutoskysymyksineen. Kau-
punki on ankea ja ilkeä. Sen ihmiset epämiel-
lyttäviä ja mediat sekä poliitikot umpimielisiä. 
Oulu on toivoton, epämiellyttävä, epäasialli-
nen ja typerä, typerien ihmisten rotankolo, 
senhän todisti jo aikoinaan Peter von Baghikin 
tosin hieman lievemmin ja eri sanoilla. Raati 
olisi voinut valita näillä saatesanoilla minkä 
muun tahansa suomalaisen kaupungin, sillä 
ankeutta ja ilkeyttä riittää Lieksasta Kotkan 
kautta Hankoon ja vielä Poriinkiin saakka 
kulttuuripääkaupunkien katkeamattomaan 
ketjuun vuoteen 3045 saakka.”
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Epäilen, olen siis 
olemassa

Harald Olausen & Eero K.V. Suorsa

”Kritiikki näkyy! pyrkii tunnistamaan kritiikin uusia muotoja 
ja eri taustoista nousevia uusia ääniä. Maailman muuttuminen 
horjuttaa myös taidepuheen konventioita. Vähemmistöjen 
ääni nostaa esiin kipeitäkin asioita vallankäytöstä ja perin-
teistä, joita aiemmin ei ole osattu kyseenalaistaa. Keskustelua 
tarvitaan. Mustavalkoisuuden ja vastakkainasettelun sijaan 
olisi kriitikoidenkin hyvä oppia pitämään ilmassa ei vain yhtä, 
kahta tai kolmea, vaan... jopa viittä palloa yhtä aikaa. Se voi 
tuntua haastavalta, mutta samalla antaa kritiikkiin uutta mer-
kitystä. Tämä kirja antaa apua meille kaikille jokapäiväiseen 
jongleeraukseen! Vaalikaamme kulttuurikeskustelun herkkää 
tasapainoa. Sen korkean tason ylläpitämisessä juuri taidekrii-
tikot ovat avainasemassa.”

- Riikka Laczak, Maria Säkö ja Maaria Ylikangas Kritiikki 
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näkyy! -hankkeen työryhmä 
Yleisinhimillisiin arvo - ja merkityskysymyksiin kytkey-

tyessään hyvä taide ja kritiikki lähestyy etiikkaa. Ehkä myös 
ripaus mystiikkaa tarvitaan, ettei ihminen muuttuisi ennalta 
-arvattavaksi koneeksi, jos ihminen tietäisi itsestään kaiken 
niin kuin pahimmissa uhkakuvissa on esitetty tieteen voitto-
kulun loppupäässä. Siksi taidetta ja kritiikkiä ehkä tarvitaan. 
Vai tarvitaanko? Kysymyksen pitäisi ehkä kuulua: kuka tarvit-
see ja miksi? Sanalla kritiikki on toisinaan huono kaiku; luki-
joille haluttaisiin mieluummin tarjota helppoja, miellyttäviä 
ja iloisia lukukokemuksia, joissa kritiikin kohdetta kehutaan. 
Tai tätä lukijoiden oletetaan haluavan. Tätä kriitikko huo-
maa toisinaan, ja itseasiassa, hyvin usein, pohtivansa. Iloiset, 
myötäsukaiset ja kehuvat tekstit kuitenkin myös tuntuvat 
olettavan kritiikin lukijoilta huomattavasti vähemmän. Ja 
nuo tekstit myös eivät synnytä mitään kiukkuisen palautteen 
myötä - moni kriitikko on tämän kokenut, että lukija, jonka 
positiivisen taidekokemuksen kriitikko on fileoinut ja analy-
soinut kriittisesti, ei ole kriitikon ylin ystävä. Tällainen palaute 
ei välttämättä ole yleistä, mutta kriitikko törmää siihen aina-
kin kerran uransa aikana. 

Ylipäätään, kriitikko on monasti hankalan tilanteen edes-
sä - antaako lukijoille ja muille kritiikkimuotojen kuluttajille 
jotain, kritiikin kuluttajat haluavat. Ja tässä on avainsana. 
Kriitikko ei saisi koskaan olettaa, mitä kritiikin kuluttaja kri-
tiikiltä haluaa. Joskus kritiikki voi kääntää kokonaisten tai-
desuuntien, trendien käsittelysuunnat, mikäli kritiikki osuu 
oikeaan kohtaan. Tässä tullaan erääseen kritiikin tehtävistä, ja 
merkityksistä. Miksi kritisoida jotain, joka on nousussa, tren-
dikästä ja suosittua? Eivätkö erityisesti taidekentän positiiviset 
trendit, nyt erityisesti pandemia-aikana, tuo mukaan juuri 
sitä positiivisuutta, mitä kriisien vaivaama maailma tarvitsee? 
Mutta toisaalta, kritiikin tehtävänä ei ole välttämättä olla edes 
rakentavaa.
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Kritiikki tulee kreikan kielen sanasta krinein, eli erottaa 
tai arvostella - mutta kuten kirjallisuustieteilijä Rita Felski 
kirjoittaa nykyaikaisessa klassikossaan The Limits of Critique 
(2015), kriitikko ja kritiikin lähde ovat kenties lähempänä 
toisiaan, kuin tämä termi antaa ymmärtää. Kriitikon on siis 
lähestyttävä aihetta, ja lähestyäkseen aihetta tultava tutuksi 
sen kanssa. Tästä huolimatta Felski huomauttaa, että kritiikki 
on aina ja poikkeuksetta negatiivista - sen tarkoitus ei ole olla 
edes rakentavaa. Näin kumoutuu vaatimus siitä, että kriitikon 
tekstien tulisi pyrkiä kohti rakentavuutta tai positiivisuutta. 
Kritiikki on myös aina läsnä siinä yhteiskunnassa, jossa kri-
tiikkiä laaditaan. Yhtä lailla, kuin kriittinen taidehistoria on 
purkanut taiteilijaneron monoteistista kulttia, niin on myös 
tunnustettava kriitikon materiaaliset työskentelyolosuhteet. 
Marxilaisen kirjallisuustieteilijä Raymond Williamsin mu-
kaan kulttuuri ilmentää aina yhteiskunnassa vallitsevia mate-
riaalisia valtasuhteita, mutta kulttuuria ei kuitenkaan redusoi-
taisi siihen. Kriitikon on siis tunnistettava nämä olosuhteet, 
kun arvioidaan teosten syntylähtökohtia, mitkä tekijät siihen 
ovat vaikuttaneet ja miten nämä vaikuttavat siihen mistä itse 
teoksessa on kysymys.

Mutta kuka uskaltaa puhua maakunnalliseen kulttuuripo-
litiikkaan aina kuin nenä päähän kuuluvasta korruptiosta? Ei 
kukaan, kun kaikki ovat ”kavereita” keskenään. Esimerkiksi 
Niillas Holmberg, jota Voima-lehdessä ja muissakin mediois-
sa, on juhlistettu nykysaamelaisen kulttuurin uutena tähtenä, 
sai Lapin taidetoimikunnan 5000 euron kulttuuripalkinnon 
samaan aikaan kun hänen vahvatahtoinen kepulaisrehtoriäi-
tinsä oli taidetoimikunnan jäsen, ja oli päättänyt tehdä po-
jastaan ”uuden Nils-Aslak Valkeapään”, sillä ”etelässä kaikki 
saamelaisuus vaikutti eksoottiselta ja meni täydestä kuin häkä 
huonoa omaatuntoa kantaviin kulttuuriporvareihin”. Kukaan 
ei edes epäillyt päätöksen taustojen eettisisä perusteita. Ei 
varmasti ole vaikuttanut päätökseen, oli yleinen väite, kun 
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Harald kulttuuritoimittajana asiasta kyseli aikoinaan. Ei tie-
tenkään. Eihän sellaista tapahdu Kepu-Suomessa, vastasivat 
alueen kepukulttuurivaikuttajat - ketkäs muut.

Mutta ihan kaikki eivät ole sinisilmäisiä, kuten kaupun-
ginvaltuutettu Hannu Oskala (vihr.), joka oli oikeassa kir-
joituksessaan ”Kulttuurin tukijärjestelmä kaipaa muutosta” 
Hesarin mielipidesivuilla 23.2.2018 siinä, että maailma on 
muuttunut, järjestelmä ei otsikolla: ”Tuen ulkopuolelle jää 
nykyisin liikaa laadukasta taidetta ja jopa kokonaisia taiteen-
lajeja”. Tähän pitäisi puuttua sekä SARVin että sen jäsenten. 
Se olisi kaikkien etua. Kysymys on paljon suuremmasta asias-
ta. Näihin asioihin pitäisi kulttuurijournalismin ottaa myös 
rohkeasti kantaa ja haastaa. Suomalaisen taiteen rakenteel-
lisesta korruptiosta ei puhuta siksi, etteivät kulttuuritoimit-
tajien rahkeet riitä siitä puhumiseen. Kyseessä on ns. kovan 
yhteiskuntapolitiikan ydin, mikä on varattu raskaaseen sar-
jaan itsensä korottaneille poliitikoille matkalla korkeuksiin 
politiikan herrahississä. Miksi? Tästä ihan samasta syystä Ha-
rald kirjoitti jo vuonna 1997 ilmestyneessä Otavan Pienessä 
kulttuurikirjassa - juhlateos suomalaiselle kulttuurille, jossa 
analysoitiin Kulttuurin ja luovuuden KEPPI-projektia:

”Tätienergialla toimiva maakunnallinen ylipolitisoitu 
kulttuurihallinto määritteli ahtaasti, mitä taide oli ja mikä oli 
alueellisen poliittisen tasapainon kannalta järkevä rahareikä 
hukuttaa valtion rahoja. Niukkuutta jaettiin samaan aikaan, 
kun jo kyntensä tylsistyttäneet paperitiikerit saivat rahoitus-
ta alueellisen tai poliittisen kriteerin nimissä. Näin taitavasti 
etabloituneet taideinstituutiot jättivät massiivisten fasadiensa 
varjoon pienet yritelmät ja ideat.”

Hyvä kriitikko on kriittinen kaikkeen älyllisen ja hyvän 
nimissä tehtävään halpaan älyttömyyteen. Jos kuuluisista krii-
tikoista pitäisi hakea tällaiseen esikuvaa, olisi suuri humanisti 
ja mustan huumorin mestari, renessanssihumanisti Erasmus 
Rotterdamilainen vahva ehdokas, sillä hän jos kuka, todisti 
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elämällään ja kirjoituksillaan skeptisen älyn olevan yksi älyl-
lisen elämän lähtökohdista. Rotterdamilaisen kirjoitukset oli-
vat oman aikansa terävintä ja ironisinta kritiikkiä kaikkea sen 
ajan trumpistien, joita riitti harmiksi asti, lietsomaa typeryyttä 
ja petollisuutta vastaan. Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti 
halveksivaan sävyyn julkisesta palvonnasta, joka kohotti jul-
mimmankin tyrannin jumalten tasolle. Hänestä mikään ei 
voinut olla typerämpää kuin tällainen meno, eikä siihen yksi 
Demokritos riittänyt hänen mielestään sen naurettavuuden 
osoittamiseksi. 

Selkeä yhteys tämän päivän kriittiseen ajatteluun löytyy 
tunteen, ajattelun ja ilmaisun vapauttamisesta holhoavasta 
auktoriteettiuskosta, sekä itseään parempina pitävien hol-
houksesta kohti ihmisen vapautta olla, ajatella ja tehdä mitä 
haluaa. Euroopassa tiukkapipoisen kristillisyyden hellittäessä 
otetta sen palvontamenoista, harras ylhäältä alaspäin katsova 
nöyrän alamainen asenne ja kritiikittömyys siirtyi sellaisenaan 
taiteeseen kuin unohtaen Alain de Botton muistutuksen us-
kontojen olevan keksitty kahden eri tarpeen tyydyttämistä 
varten - tarpeiden, jotka ovat nykyäänkin läsnä ja joita maal-
linen yhteiskunta ei ole osannut ratkaista erityisen hyvin. 
Ensinnäkin meillä on tarve elää sopusointuisissa yhteisöissä, 
jotka hillitsevät luontaista itsekkyyttämme. Toiseksi meillä on 
tarve elää sen tosiasian kanssa, että olemme alttiita kokemaan 
hirvittäviä tuskia kohdatessamme sellaisia asioita kuten am-
matillinen epäonnistuminen, hankalat ihmissuhteet, rakkai-
den poismeno sekä oma rappeutumisemme ja vääjäämätön 
kuolema. Taiteesta tuli jumalainen oma tasonsa irtaantua 
ihmisyyden ongelmista. 

Vasta nyt olemme pääsemässä siihen samaan, missä Eras-
mus Rotterdamilainen aikalaisineen oli kritiikissään, hyvin 
rajussa. Eikä hän ollut yksin; kokonainen aikakausi hengitti 
vapaasti seuranaan sen ajan muut suuret humanistiälyköt Pet-
rarca, Bocaccio, Lorenzo di Medici, Luigi Pulgi, Castiglione, 
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Ena Silvio, Johannes Reuchlin, Ulrich von Hutten ja Tho-
mas Moore muutamia mainitaksemme, joita kutsuttiin kriit-
tisyytensä takia ja ironian mestareina ”hilpeiksi veikoiksi sekä 
uudelleen syntyneiksi attikalaisiksi ja lukionalaisiksi”. Monta 
vuosisataa myöhemmin skottifilosofi David Hume väitti tie-
tomme ulkomaailmasta perustuvan uskoon: me emme havait-
se kausaliteetteja luonnossa, vaan uskomme ne ja toimimme 
niin kuin ne olisivat olemassa- samoin oli itseämme koskevas-
sa tiedossa ja uskossamme ulkopuolisiin auktoriteetteihin sekä 
ihmeisiin. Ihmeiksi hän hyväksyi vain sellaiset asiat, joiden 
muut vaihtoehtoiset selitykset olivat ihmeitäkin epätodennä-
köisempiä. Hume rohkaisi ihmisiä epäilemään pyrkiessään 
tutkimaan jokaista käsitystä nähdäkseen, oliko se koottu to-
dellisuudenvastaisesti, Humen mielestä skeptinen epäily sekä 
järjen että aistien suhteen on tauti, jota ei voi koskaan perin 
pohjin parantaa, vaan sen täytyi palata luoksemme alinomaa, 
vaikka kuinka häätäisimme sitä ja joskus tuntisimme siitä ko-
konaan vapautuvamme.

Valistuksen ajan ajattelijat nostivat epäilyn ja kritiikin taas 
sille kuuluvalle paikalle. Mm. ensyklopedisti Dennis Didero-
tin mukaan kritiikki oli taito arvioida erilaisia ja useimmiten 
myös ristiriitaisia auktoriteetteja, joihin tietomme tukeu-
tuivat. Valistus synnytti suuret toiveet vapaudesta olla, mitä 
ihminen haluaa olla ilman kirkon kahlitsevaa vaikutusta. 
Hume yritti vuosina 1741 ja -42 ilmestyneessä kaksiosaisessa 
”Essays, Moral and Political”-teoksessaan ylittää oppineen ja 
arkisen maailman väliset ristiriitaisuudet. Itseään tämä äly-
käs oivaltaja piti jonkinlaisena hovissa asuvana toisen maan 
kuninkaan edustajana tai suurlähettiläänä, joka edusti seural-
lisuuden valtakunnassa oppineisuuden aluetta. Hume puhui 
ihmiskunnan hienostuneesta osasta, joka ei ollut uppoutunut 
raakalaismaiseen elämään, vaan antautunut henkensä harjoit-
tamiseen, voitiin jakaa oppineisiin ja seurallisiin. Oppineet 
olivat valinneet osakseen hengen ylemmät ja mutkikkaimmat 



12

toimet, jotka edellyttivät joutoaikaa ja yksinäisyyttä. Siihen 
luokkaan kuuluvat kriitikot. Seurallinen maailma taas liittyi 
sopusointuiseen mielenlaatuun ja mielihyvän tavoitteluun. 
Taiteilijat kuuluvat seuralliseen maailmaan, vaikka viihtyvät-
kin kovin huonosti toistensa seurassa, ja joilla tuntuu olevan 
enemmän pahaa sanottavaa toisistaan kuin hyvää. 

Tässä ”Epäilen, olen siis olemassa”-dilemmassa on esitetty 
pähkinänkuoressa sekä kriitikoiden että taiteilijoiden maail-
man totaalinen konfrontaatio, että myös se visainen dilemma, 
miksi kritiikki ei voi olla pelkkää kommentointia ja päähän 
silittelyä. Silloin se ei olisi kritiikkiä älyllisen skeptisyyden ni-
missä eikä rehellistä, sillä ainoa lääke dogmaattisuuden aina 
ja kaikkialla vaanivaa haamua vastaan on, ei sen vähempää 
tai enempää, tippa epäilevää Pyrrhonin klassillista skeptisis-
miä, jonka perillinen kriittinen ajattelu on ja jonka lippua 
heiluttavat juuri kriitikot. Tätä perinnettä jatkaa ja päivittää 
tänään julkaistu Suomen arvostelijain liiton ”Yhteinen kritiik-
ki - näkökulmia yhteisöllisyyteen ja inkluusioon”-kirja. Yhtei-
nen kritiikki - näkökulmia yhteisöllisyyteen ja inkluusioon 
on kolmas Suomen Arvostelijan Liiton vuosikirja. Ensimmäi-
sen vuosikirjan (”Kriittinen piste” 2018) toimitti kriitikko 
Ville Hänninen ja toisen Riikka Laczak, Maria Säkö ja Mari 
Hyrkkänen (Kritiikin ääniä, 2020). Seuraava vuosikirja tulee 
vuonna 2023, se kokoaa nyt käynnissä olevaa, kolmevuotista 
Kritiikki näkyy! -hanketta.

”Tämä on vuosikirja, ja se kokoaa vuoden 2020-21 aikana 
puhuttavia aiheita yhteen. Tekstit tarjoavat keskenään ristirii-
taisiakin tapoja katsoa taidetta ja puhua siitä. Tämä kirja on 
yhdenlainen - twiittiä paljon pidempi - vastaus kysymykseen, 
mitä yhteinen kritiikki tarkoittaa tai voisi tarkoittaa. Toivot-
tavasti se haastaa ajattelemaan ja kirjoittamaan moninaisem-
min ja turvallisemmin. Olkoon tämä teroitin, ei pyyhekumi. 
26.1.2021, Helsingissä.”

-HEIDI BACKSTRÖM päätoimittaja. 
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Julkaisun päätoimittaja Heidi Backströmin mukaan kyse 
on alustoista, paikoista, joissa kritiikki ja taidepuhe näkyvät 
sekä kielistä ja puheen tavoista, joilla kritiikkiä on tarjolla, 
samoin kuin myös omien etuoikeuksien huomioimisesta ja 
tilan antamisesta heille, joilla ei sitä perinteisesti ole. Tahdosta. 
Omien taitojen valjastamisesta taiteelle ja sitäkin suuremmil-
le asioille. Näkyväksi tekemisestä laajasti. Kyseessä on myös 
ahtaan taidenäkemyksen päivittämisestä laajemmaksi vastaa-
maan ajan monipuolisuuden manifestia huutavaan päivään. 

Yhteisen kritiikin lähtökohtana on ollut tekijöiden mu-
kaan katsoa tarkemmin niihin rakenteisiin, edellytyksiin ja 
ennakkoluuloihin, joita sisältyy julkiseen puheeseen taitees-
ta; saavutettavuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysy-
mykset koskevat myös kritiikkiä. Yhteinen kritiikki näyttää 
myös kolikon kaksi puolta. Toisaalta on olemassa tasokasta 
kritiikkiä ja kulttuurijournalismia, kuten Oxana Jguirovs-
kajan kirjoitus ”Ristiriitaisuuksia ja kriittisyyttä - taidejour-
nalismista Valko-Venäjällä. Oxanan juttu on kirjan paras ja 
vaikuttavin. Siitä kiitos hänelle suuri. Kirjoitus näyttää, ettei 
kulttuurijournalismin suuri tarina ole hävinnyt mihinkään. 
Sen tarkoitus on olla se SARVIn kirjan julkistamistilaisuuden 
toisen juontajan, kritiikin grand old manin, Aleksi Salusjär-
ven, peräänkuuluttama ruumiinavaus, joka ei ole kaunista 
katseltavaa! Aleksin lähtökohta, tehdään ruumiinavaus, joka 
ei ole kaunista on täyttä totta rimbaudilaisen Kausi Helvetis-
sä-kirjan alkufanfaarina! Oxanan kirjoitus kirjassa on kuin 
käänteinen tarina Toni Morrisonin Rakkaus-nimisen romaa-
nin osoittamasta menneisyyden voimakkaasta kyvystä pysyä 
elossa, varsinkin pahassa.

Yhtäällä kirjassa on taas maakunnallista kritiikin kaapuun 
huonosti istuvaa heikkotasoista ja alamittaista selittelyä ja tyh-
jänpäiväistä juoruilua osaamisen ja selkeän tajun puutteesta, 
kuten Päivi Taussin jutusta ”Satsataan kulttuuriin sitten kun 
on rahaa” voimme valitettavasti lukea. On silti hyvä että kirjo 
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on näin laaja, joka itsessään paljastaa taidejournalismin ken-
tällä vallitsevan suurimman ongelman: tietynlaisen hengettö-
myyden ja älylliseen puutteen lisäksi myös asiantuntijuuden 
katoamisen, kuten Taussin artikkelista näemme, mikä on 
lajissaan tyypillistä yhteiskunnallisesta todellisuudesta irro-
tettua kulttuurijournalismia, jossa ei huomioida esimerkiksi 
vuosikausia harjoitettua uusliberalistista kulttuuripolitiikkaa, 
eikä niitä poliittisia päätöksiä joilla kulttuuripolitiikkaa on 
ohjattu 1990-luvun lamasta lähtien. Me tarvitsemme Otso 
Kantokorven tapaisia vallankumouslippujen heiluttajia edel-
leenkin. Mikään ei muutu yksin istumalla ja murehtimalla. 
Tarvitaan yhteisöllistä voimaa ja paineita valtaa kohtaan, joka 
on aina lajissaan säilyttävää ja hillitsevää - siis elämän alkuvoi-
man energian vastaista.

Tässä on kriitikon ja kritiikin tehtävä: pitäisi olla terävim-
millään purkaa, analysoida sekä tunnistaa olosuhteet, joissa 
kritiikin kohteena olevaa teosta on tuotettu ja tämän jälkeen 
sanoa jotain taideteoksesta, josta kriitikko kirjoittaa eikä ku-
ten Päivi Taussin kritiikin kaapuun sovitettu kritiikitön vallas-
sa olevien myötäily ja ristiriitojen silottelu. Pitäisi ottaa mallia 
kapinoivasta kansasta eikä liehitellä vallassaolijoita. Suomen 
kansan mentaalihistoriasta voitaisiin nostaa esille paljon öyk-
käröinniksi haukuttua, mutta tosiasiallisesti ongelmia purka-
vaa demokraattista mielenlaatua kapinointina, herravihana ja 
omapäisyytenä sekä sorrettujen väestönryhmien keskinäise-
nä solidaarisuutena ja kykynä tehdä tuloksellista yhteistyötä 
muuttaakseen asioita mieleisekseen. Moderni aivotutkimus 
on kuuluisimman esimerkkinsä, Henri Bergsonin johdolla 
jo 1920-luvulta osoittanut, että tajuntamme ulottuu oikeas-
taan, joskaan ei tosiasiallisesti, yhtä laajalle kuin elämä. Elä-
mä onkin tämän näkemyksen mukaan vapautta, joka työntyy 
välttämättömyyteen muovaten sitä omaksi hyödykseen. Sitä 
prosessia ei pitäisi mikään eikä kukaan yrittää kahlita oman 
ummehtuneen maailman väärinymmärtämisen tai pikkusie-
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luisuuden nimissä, kuten Päivi Taussi teki toimiessaan kymen-
laaksolaisen kulttuurijournalismin portinvartijana.

Mutta vielä tärkeä muistutus: Lähtökohtaisesti ja olemuk-
sellisesti kritiikin tehtävänä ei siis ole koskaan olla rakenta-
vaa; se siis voi olla sitä, mutta tämä on vasta yksittäisen krii-
tikon yksittäisistä toimista kiinni. Kritiikissä ylipäätään on 
olennaista tunnistaa yhteiskunnassa vaikuttava sen hetkinen 
poliittinen tilanne yhteiskunnallisen tilanteen lisäksi, sekä ne 
päätökset, joilla kulttuuripolitiikkaa ohjataan. Kaikki kritiik-
ki ja taidejournalismi ei ole myöskään hyvää, hyväksyttävää 
ja tasokasta tai osaavaa, varsinkaan maakunnissa ja pienissä 
kaupungeissa kuten Kotkassa. Käsittelemme molempia artik-
keleita tarkemmin juttumme lopussa esimerkkeinä hyvästä ja 
huonosta kulttuurijournalismista. On myös olemassa Taussin 
tavoin ja esimerkin mukaisesti toimivia pikkuporvarillisia ja 
huonosti kirjoittavia, osamaattomia - siis täysin pihalla itse 
aiheesta olevia suuria typeryyksiä, jotka esiintyvät kriitikkoina 
tai kulttuuritoimittajana, vaikka eivät osaa kirjoittaa eivätkä 
ymmärrä näkemästään sen enempää kuin joku kadulta kis-
kaistu nobodykään. 

Tällaiset kirjoittajat tavallisesti vääristävät, valehtelevat ja 
milloin minkäkin toimituksen ulkopuolisen houkuttimen in-
nostamana suoltavat surutta täyttä paskaa. Päivi Taussi oli yksi 
näistä korkeaan asemaan kohonneista esimerkeistä, sillä hän 
sopuili ja suojeli kulttuurikentän johtajia, ja takasi heille työ-
rauhan puolestaan toimia omien yksityisten etujen puolesta 
epäeettisesti yhteistä etua vastaan. Ja esimerkkejä löytyy paljon 
lisää. Yksi on surullisenkuuluisa TAIKElta apurahoja saanut ja 
monen verkkojulkaisun päätoimittajana toiminut stadia Haa-
ga-Helian toimittajalinjan käynyt Elisa Helenius, jonka luulisi 
olevan myös SARVin jäsen. Harald kirjoitti viime JOKESIn 
(Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö) apurahalla kirjan 
”Querelle - taistelu LGBTQ-tähtitaivaan alla”(Kulttuuriklubi 
2020). Helenius esiintyi festivaaleilla maksettuna marakatti-
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na, mutta itsensä suojaten näennäisesti puolueettomana kult-
tuuritoimittajana. 

Hänen kirjoittamansa blogi oli täynnä sekä virheitä että 
tahallisia valheita eettisesti epäilyttävästä vähemmistöillä ra-
hastaneesta festivaalista. Ennakoiva ja yllätyksetön jälki oli 
myös sen mukaista, kilttiä aineenkirjoitusta vailla mitään toi-
mitettua tai kriittistä aineistoa, haastatteluista tai pistävistä 
kritiikeistä, laajoista esseemäisistä kulttuurikommenteista nyt 
puhumattakaan, ihan kuin nykyiset maakuntalehtien kult-
tuuriosastojen jututkin jossain televisiosivujen täytteenä. Me 
taas tiedämme nyt jälkikäteen, että oikeasti bloggaajan mai-
realla ja yliampuvalla sokerisuulla puhui maksettuna mainok-
sena ovelasti kulissien takana piilotteleva ja julkisuudessa kova 
kyytiä valheidensa ja vihapuheidensa takia saanut tunnettu 
roisto, joka heilutteli helppoa saalistaan naruilla piilossa kuin 
nukkemestari. Esimerkiksi Helenius perusteli esiintymispalk-
kioiden ja vuokrien maksamisella, joita ei koskaan maksettu 
- ei aiottu maksaa, festivaalien korkeita lipunhintoja:

”Ilman kunnollista sisäänpääsymaksua sinne ei olisi ollut 
varaa hankkia tunnettuja ulkomaalaisia esiintyjiä (maksaa hei-
dän palkkionsa, lentonsa ja hotellinsa) eikä edes vuokrata vii-
konlopuksi noin suurta tilaa Helsingin keskustan tuntumasta. 
Festivaali tuki queer-taiteilijoita maksamalla heille kunnon 
esiintymispalkkion.”

Kritiikki näkyy! -kirjan kirjoittajien tavoitteena oli tuot-
taa käsikirjamainen julkaisu inkluusion kysymyksistä kritii-
kissä. Kokonaisuus vastaa kysymykseen tarjoamalla osittain 
erimielisiäkin näkökulmia aiheeseen 14 tekstin verran. Kättä 
pidempää on tarjolla Riina Hannukselan ja Maija Karhusen 
tekstissä Tienviittoja kohti inklusiivisempaa taidekritiikkiä 
-jutussa. Tämä käsikirja kirjoittajien mukaan ei pureksi, vaan 
kokoaa yhteen tulokulmia moniulotteiseen, mutta ei mah-
dottomaan, kysymykseen. Teemat ja kirjoittajat valikoituivat 
yhdessä keskustelemalla Riikan, Marian ja Heidin kesken. 
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Yhdessä he miettivät ideoita ja kirjoittajia. Kirjoituskutsun 
mentyä kirjoittajalle, Heidi jatkoi tekstin työstämistä ja idean 
hiomista. Loppuvaiheessa mukaan tuli myös Kritiikki näkyy! 
-hankkeen koordinaattori Maaria Ylikangas oikolukemaan ja 
miettimään Heidin kanssa kirjan dramaturgiaa. Kun kysyim-
me sähköpostitse Heidiltä, millainen olo on vaativan työn 
jälkeen, Heidi vastasi:

”Nyt olo on hyvä! Kirjasta tuli valmis ja sen kokonaisuu-
desta on ehtinyt tulla jo mukavaa palautetta. On ymmärretty, 
että se ei pyrikään olemaan totuus ja ohjeistus, vaan ajatteluun 
inspiroiva kokonaisuus inkluusion kysymyksistä ja kritiikin 
yhteisöllisyydestä laajemminkin. Teema ”Yhteinen kritiikki” 
saa kirjassa monia merkityksiä, joista toivottavasti jatketaan 
eteenpäin monin tavoin, äänin ja foorumeissa.”

SARVin Kritiikki näkyy! -hanke jatkuu vuode 2021-2023. 
https://www.kritiikkinakyy.fi/

Heidille suurkiitokset, samoin Marialle ja Riikalle, sar-
vilaisten ja hieman isommankin yleisön puolesta, sillä kirja 
kelpaa hyvin myös sekä aiheesta kiinnostuneille taiteen harras-
tajille, ammattilaisille että myös eri taidealojen opiskelijoille 
sekä ammattilaisille. Ennen kaikkea se voi olla hyvää luettavaa 
sekä taiteisiin vasta tutustuneille ja taiteista elämänuraansa 
suunnitteleville. SARV on nostanut viime vuosina huimas-
ti kolmella kirjallaan omaa profiiliaan uuden sukupolven ja 
ajattelun järjestöksi taidealan koko ajan uudistuvalla kentällä.

Seurasimme myös kirjan julkistamistilaisuuden keskuste-
luja. Hyviä ja tuli ylpeä yhteisöllinen olo siitä, että saa kuulua 
tähän joukkoon. Keskustelut olivat innostavia ja osoitti hyvin, 
miten kaipaakaan sitä, että voi tavata Kiiltomadon päätoi-
mittaja Ville Hämäläisen tavoin ihmisiä elävässä kontaktissa. 
Kriitikon työ on yksinäistä, mutta niin on kaikki ajattelijan 
ja älykköjen työt. Pohdinnat edellyttävät tiettyä etäisyyttä ar-
keen ja erityisesti. Esimerkiksi totuus, jota ranskalaisfilosofi 
Alain Badiou seurasi, oli määritelmän mukaisesti aina jossain 
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mielessä vastakarvaista. Badioun totuuskäsityksen lähtökohtia 
onkin, että minkä tahansa olemassaolon voi koska tahansa 
lävistää ja muuttaa jokin tapahtuma, joka koskee kaikkia. 
Kyse ei ole ymmärtämisestä, vaan uskollisuudesta totuudelle 
ja tuolle olemisen lävistävälle tapahtumalle. Totuus voidaan 
saavuttaa vain maailman ja historian vastakarvaisella kohtaa-
misella. Kaikki me kuulume johonkin vähemmistöön Salus-
järvi sanoi haastellessaan kirjassakin mukana olevia ruotsin-
kielisen DUV-teatterin tähteä. Badioun, vastakarvaisuus on 
tärkeä, jos kehitellään pidemmälle tätä rakentava ei raken-
tava vastakohtaa, jos kysytään, voiko kriitikko olla TÄYSIN 
LAHJOMATON. Voi olla toki, mutta se vaatii irtaantumista 
valheista, niin omista kuin yleisistäkin, jotka elämää kannatte-
levat ja joita itse on tarvinnut suojautuakseen ja selviytyäkseen 
- joidenkin julkiset identiteetit perustuvat kokonaan valheille. 

SARV ei enää ole puhtaasti kriitikkojen ja taidejournalis-
tien tiukkapipoinen portinvartija-ammattiliitto, vaan myös 
sekä innostava asiantuntijaelin, että monen uuden ajattelun 
ja tekemisen tulevaisuuden mahdollistaja Andy Warholin The 
Factoryn henkeen. Kaikki tämä edellyttää avointa ja monipuo-
lisuutta ylläpitävää keskustelua, kuten SARVin Kritiikki nä-
kyy!-hankkeesta näkyy. Heidi keskittyy seuraavaksi ylemmän 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemiseen. Omien sa-
nojensa mukaan hän tutkii siinä taidekritiikin tulevaisuuden 
tuulia ja painopisteitä sekä taidekriitikoiden kiinnostuksen 
kohteita ja koulutustarpeita. Kritiikki näkyy!-kirja on hyvin 
toimitettu ja jutut kiinnostavia. Siitä suuri plussa. Ulkoasu 
on myös selkeä ja tekee lukukokemuksen miellyttäväksi. Kirja 
on samalla myös työvoitto sekä kulttuurisesta köyhtymises-
tä ja merkitysten väärinymmärtämisestä huolissaan oleville, 
että kunnianositus itselleen taiteelle ja sen kriittisestä äänestä 
huolta pitävälle taidejournalismille, sekä kaiken kruununa 
älyllisen eri meitä olemisen puolesta jatkuvasti alakynnessä 
viihdemaailmaa vastaan taistelevalle kritiikille. 
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Onneksi Koneen Säätiö yhdessä SARVin kanssa on tarttu-
nut kirjaimellisesti härkää ”sarvista”. Kritiikki näkyy! -hanke 
todistaa omalla panoksellaan, miten ihmisyyden ja ihmisten 
välisen yhteyden puolesta voidaan ja kannattaa tehdä työtä 
miettimällä myös, mitä hyvää sanoilla voidaan saada aikaan 
yrittäessä paikata niitä ammottavia aukkoja, mitä ensin väli-
pitämättömyyden, ja sitten totuudenjälkeinen aika ovat yh-
teisten ymmärtämisemme ja kulttuuristen yhdessäolomme 
verkkoihin saanut aikaan. Otamme tähän esittelyyn mukaan 
vain muutaman kirjoituksen. Myös sen parhaimman, Oxa-
nan, kuten myös huonoimmankin, Taussin. Max Ryynänen 
aloittaa hienosti kirjan otsikolla ”Inkluusio, ekskluusio”. 
Ryynäsen lähestymistapa aiheeseensa on tutkiva ja historial-
lisia käsitteitä perkaava. Kulttuuri on aina jonkun jollekin 
suuntaamaa toimintaa, missä näkyvät ajan poliittiset aatteet 
ja ajatukselliset pyrkimykset paremmin kuin missään muus-
sa. Ryynänen muistuttaa, miten Sven Hirn (1925-2013) ei 
voinut olla näpäyttämättä korkeakulttuuria. Sirkus kiertää 
Suomea 1800-1914 -kirjassa Hirn muistuttaa lukijaa: raha ei 
ollut kulttuurin ainoa vedenjakaja:

”(P)ukeutuminen ja kaikkinainen etiketti sulkivat rahvaan 
tehokkaasti varsinaisten taidetapahtumien ulkopuolelle” - eikä 
ollut epätavallista, että joku teatterinäytäntöön pyrkinyt köy-
hä, joka oli kenties säästänyt pitkäänkin rahaa lippua varten, 
heitettiin ulos kesken näytännön ihan vain siksi, että hänet 
tunnistettiin alempien luokkien edustajaksi.” 

Miksi Ryynänen on artikkelinsa kirjoittanut ja kenen puo-
lesta tai ketä vastaan? Syy on selvä. Aika on kypsä taiteen 
elitistisyyden ja sen jäykkien vanhaa miesvaltaista hirmuvaltaa 
purkavalle analyysille, missä vaatteet Pelle Miljoonan laulun-
sanoja mukaillaksemme olivat aatteet. Ryynänen kirjoittaa, 
miten siteeraamassaan Hirnin esimerkki näytöksestä ulos hei-
tetystä rahvaasta tiivistää sen, miten lyhyestä ajasta puhutaan, 
kun tokaistaan, että taide kuuluu kaikille tai että sen tulisi olla 



20

kaikille. Yhteiskunnan sisäiset rajat ovat olleet, ja ovat vieläkin 
suuressa osassa maailmaa, niin jyrkkiä, ettei kulttuurieliitin 
ja vähäosaisen kohtaamisesta ole voitu tai voida edes puhua 
Ryynäsen mielestä. 

Reipas alku ja oikea suunta heti kirjan aluksi. Estetiikka- 
vai etiikkapelissä, Ryynäselle 6 vastaan Hirnin 0, ihmisen 
eduksi ja ihmisen puolesta jäykisteleviä ja ihmisyyttä alistavia 
rakenteita vastaan. Eläköön hulluus! Eläköön vapaus! Eläköön 
jokaisen ihmisen oma kapina omissa esteettisissä allegoriois-
saan kaikkea vastaan - myös itseään! Näin ei demari koskaan 
huuda. Vai oletteko nähneet intohimoista demaria? Ette yhtä 
varmasti kuin ei kysymyksen aikoinaan esittänyt Jouko Turk-
kakaan. 

Taide voi olla ja sen pitää olla vallankumouksellista myrs-
kyä koko ajan eri mittaisissa vesilaseissa, muuten se tylsistyttää 
ja menettää esikoisoikeutensa ja muuttuu Jormaseitkytvee-ku-
minaaman runkkaamiseksi Maikkarin kanaville parhaim-
paan mummo- ja aivottomuuskatseluaikaan vähän ennen, 
kuin juna Kuopioon lähtee raiteelta viisi ja persut pääsevät 
valtaan kirkossakin huudolla: milloin valitaan ensimmäinen 
umpihullu kiihkopersupiispa vastareaktiona kahdelle uudelle 
liberaalille naispiispalle? Ryynänen tutkii pitkän artikkelinsa 
lopuksi monin esimerkein, miten kauan etuoikeutettujen tai-
teellista kulttuuria on yhtäältä pidetty keinotekoisesti erossa 
”rahvaan” kulttuurista ja miten toisaalta tätä rajaa on ylitelty 
tuon tuosta.

Riina Hannuksela ja Maija Karhunen ovat otsikolla ”Tie-
nviittoja kohti inklusiivisempaa taidekritiikkiä” koonneet kir-
joitukseensa joitakin heistä oleellisia asiasanoja ja aihepiirejä, 
joista heidän mielestään taidekritiikin ja taidejournalismin 
parissa työskentelevien olisi hyvä olla tietoisia. Lista ei ole 
missään nimessä täydellinen, vaan täydentyy jatkuvasti, kun 
keskusteluun osallistuu yhä moninaisempi joukko taiteen 
tekijöitä ja kokijoita. Metodi on kodikas, sillä heidän käyttä-
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mänsä esimerkit tulevat niistä konteksteista, joiden parissa he 
itse ovat eniten työskennelleet suuntana kohti mukaan ottavaa 
taidekeskustelua. 

Riina Hannukselan selkokielinen kirjoitus otsikolla ”Jo-
kaisella on oikeus tehdä taidetta” puhuu sen puolesta, että 
jokaisella pitäisi olla oikeus tehdä taidetta. Nythän ei niin 
ei ole. Taiteen parissa vallitsee samat hierarkiat kuin muual-
lakin yhteiskunnassa. Vahvin saa entinen ja ne, jotka ovat 
huipulla, hyötyvät taiteen sosiaalisista kerrannaisvaikutteista 
eniten, vaikka eivät edes tarvitsisi tätä kontekstia elääkseen. 
Kirjoittaja muistuttaa taiteen harrastamisen olevan hankalaa. 
Taidekoulut tarjoavat opetusta usein vain sellaisille ihmisille, 
joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Näin se on. Valitettavasti. 

Ja taidekoulut ovat elitistisiä oppilaita ja opettajia myöten. 
Kun 1990-luvun alussa Harald tuotti hyvässä uskossa taiteen 
demokraattiseen ihmevaikutukseen viilentää hurjia luokka-
eroja osattomien ja rikkaan eliitin välillä tanssia työttömille, 
hän huomasi kurssille valituista oppilaista suuren osan asu-
neen keskustassa. Olipa kurssilla mukana yksi maan rikkaim-
man ruotsinkielisen suvun nuorukainen, joka ei ollut päässyt 
mihinkään taideoppilaitokseen. Preppauskurssiksi hän tans-
sikurssia kutsuikin jälkikäteen sen jälkeen, kun oli suurella 
rahalla päässyt yhteen Lontoon arvostetuimmista yksityisistä 
teatterikouluista. Ja kun rahasta ei ollut väliä, ei hän olisi tar-
vinnut koulutusta ja työpaikkaa. Eihän hän töitä elääkseen 
etsinyt, kun ei ole koskaan - ei vieläkään, kun elää mahtavilla 
vuosikoroillaan - ole tehnyt töitä. Hän tarvitsi tarinan per-
hettään ja sukuaan varten sekä sopivan tittelin esittääkseen 
mitä esitti. 

Anna-Kristiina Juuson artikkeli otsikolla ”Takertunut, 
omassa maailmassaan” kuvaa hyvin kaikkien alistettujen 
vähemmistöjen vaikeaa tilannetta yrittää selviytyä valtakult-
tuurin painostamana ja ehdoilla oman kulttuurinsa säilyttä-
misessä, mikä ilman viinaa on osoittautunut yhtä mahdotto-
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maksi niin inuiittien, kuin Pohjois-Amerikan reservaatteihin 
ahdistumaan tungettujen alkuperäiskansojen rippeidenkin 
kohdalla (John Grishamin jännittävissä oikeussalidraamoissa 
kerrotaan joistain näistä). Artikkeli on kiinnostava Haraldin 
mielestä siksi, että hän on sivunnut samaa mielettömyyden 
kuristavaa kehäproblmatiikkaa kirjoittaessaan Lapin Kansaan 
kulttuurijuttuja 2000-luvun alussa sekä 2014 kirjoittamaansa 
”Rovaniemeläistarinoita”(Kulttuuriklubi 2014)-kirjaan saa-
melaisesta nykytaiteen näyttelystä Rovaniemen taidemuseos-
sa, että samana vuonna saamelaisten kansallisteatteri Beuvvai-
sen esityksestä ruotsiksi arvostelussaan Haparandabladetiin. 

Kritiikki Näkyy!- hankkeen sivustolla on kirjoittajan mu-
kaan artikkeli otsikolla ”Poskensilittäjiä ja epäilijöitä - saame-
laiskirjallisuuden heiveröiset rakenteet rapauttavat arvostusta 
saamenkielisiin kirjoihin”. Siinä kerrotaan perusongelma, 
mikä on kirjoittajan mukaan tuntemattomuus tai se, etteivät 
ihmiset, asiat, tarpeet ja selitykset kohtaa toisiaan niin kuin 
ehkä pitäisi. Syynä muun muassa se, että saamenkielisistä kir-
joista kirjoitetaan saameksi harvoin kirja-arvosteluja, minkä 
vuoksi kirjojen löytäminen on paljolti kiinni lukijan omasta 
aktiivisuudesta. Saamelaisten tilanne on tosi huono. Sitä ei 
yksi ODDASAT pelasta. Kulttuuri, se vähäinenkin, on ka-
toamassa ja nykykulttuuri on yhtä köyhää ja vaihtoehdotonta 
kuin kaikkialta pursuva ylikansallinen viihderoska ja netin 
runkkaripornoviihde. 

Ihmettelemme, mihin hän on unohtanut hienon Queering 
Sápmi-hankkeen. Se oli kahden vuoden ruotsalaisprojekti, 
minkä käynnisti Uumajan museo. Kerättyjen kertomusten 
pohjalta julkaistiin kirja ja suurta suosiota saavuttanut valoku-
vanäyttely. Koneen säätiö antoi kolme vuotta sitten valtavan 
summan rahaa ohjaaja Pauliina Feodoroffille saamelaisista 
kertovaa elokuvadokumenttia varten. 

Mitä sille projektille kuuluu? Eikö se ollutkaan koko 
alueen identiteetin timanttiporan kerros kerrokselta poraava, 
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ja siten kaiken piilossa olleen salatun sekä vaietun läpäisevä 
ykköspriorisointiin kuulunut jonkinsortin yhteisöllinen kult-
tuurihanke, kuten siitä aikoinaan mainostettiin? Vai oliko se 
vaan hyvin naamioitua rahastusta ja sillä helposti nenästä 
vedettävien kusettamista? Eikä tässä olisi paikka ärhäkälle 
kulttuurijournalismille tutkia syviä ja syntyjä - ehkä jopa 
paljastaa jäävuorenhuippu vuosisadan huijauksesta samaan 
lappilaistapaan, kuin se kuuluisa Ministeri-elokuva aikoinaan 
ministeristä, joka ei ollut ministeri, ja joka ei edes vieraillut 
Lapissa - vai pitikö edes?

Veikko Halmetojan ja Elina Vuorimiehen otsikolla 
”ITE-taide kasvoi aikuiseksi, melkein” saa tämän artikkelin 
kirjoittajien mielestä jäädä kepuallergian ja porttikiellon takia 
tango -ja taantumusrajan sekä Kehä III:sen taakse Kepulan-
diaan maakuntien ja piispan jahdissa kyseenalaisesti kunnos-
tautuneen Journalisti-Johannan johdolla lähes konkurssiin 
ajautuneen Maahenki-kustantamon sekä Maaseudun sivis-
tysliiton kepulaisten piiriohjaajien yksinoikeudeksi varsinkin 
nyt, kun alan yhden suurimman uranuurtajan, Erkki Pirto-
lan kuolemasta on jo lähes viisi vuotta (silloin ITE-taidetta 
siedettiin Pirtolan hauskan renessanssipersoonan takia- ei 
muuten!). ITE-taide pysyköön paskanhajussaan ja tuohi-
virsuissaan ulkohuusseissa Johannes Virolaisen haalistuneen 
vaalimainoksen verestävien mulkosilmien valvonnassa ja 
Kaustisten pelimannien soittaman Konsta Jylhän vaienneen 
viulun tahdissa. Pirtolaa toki kaivataan laajemmissakin pii-
reissä. Digivallila.comissa päätoimittaja Harald Olausen kir-
joitti Pirtolan ikävästä viime viikolla osoitteessa: https://www.
digivallila.com/l/pilkanmaan-laanintaiteilijan-muistoksi-erk-
ki-pirtola-1950-2016/

Kirjan parhain kirjoitus ja osoitus laadukkaasta kulttuuri-
journalismista on tekstissään otsikolla ” ”Ristiriitaisuuksia ja 
kriittisyyttä - Taidejournalismista Valko-Venäjällä” kirjoittava 
taidekriitikko ja kuraattori Oxana Jguirovskaia, joka kuvai-
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lee taidejournalismin kehitystä Valko-Venäjällä 1980-luvusta 
alkaen neuvostodiskurssin sisältämän ongelmatiikan poh-
jalta. Historiakatsauksen ja poliittinen tilannetiedotuksen 
jälkeen saamme lukea sananvapauden puutteesta, mikä on 
luonut kirjoittajan mukaan ”partisaaniliikkeen”, joka koettaa 
löytää vaihtoehtoisia tapoja olla olemassa. Svetlana Aleksije-
vitsin ”Sodalla ei ole naisen kasvoja” (Tammi 2017) -kirjalla 
ja Oxanan kirjoituksella on sama kaiku mitä tulee kyseessä 
olevaan totuus-valhe yksityisyys-julkinen ongelmatiikkaan 
neuvostodiskurssin perillisenä. Vuoden 2015 Nobel-komitean 
perusteluissa palkintoa hänelle perusteltiin aiheesta kirjaili-
jan moniäänisillä kirjoituksilla, ”jotka ovat kuin elävä muis-
tomerkki aikamme kärsimyksille ja rohkeudelle”. Se yhdistää 
myös Oxanan kokemaa vääryyttä ja ajattelutapaa Svetlanan, 
maannaisensa, kokemaan ja tuntuu yhä muodostavan sen 
valitettavan ylisukupolvisen Iivana Julman ja Timur Lenkin 
aloittaman henkisen kiristysruuvin, joilla vapauden haavet-
ta jatkuvasti idässä kuristetaan tyrannimaisten hallitsijoiden 
toimesta.

Tekstin johdannon kirjoittanut Eva Neklyaeva, joka on 
pitkään Suomessa toiminut kuraattori, ja joka vastasi SARVin 
kirjoituskutsuun siirtämällä kirjoitusvuoron Valko-Venäjällä 
asuvalle kollegalleen, kirjoittaa taidekritiikin olevan kirjalli-
suuden tapaan vastuussa moninaisuuden artikuloinnista, siitä 
että eri maailmat ja niiden välisyydet tulevat näkyviin. Tai-
dekritiikki on Neklyaevan mukaan kirjallisuuden tapaan vas-
tuussa moninaisuuden artikuloinnista, siitä että eri maailmat 
ja niiden välisyydet tulevat näkyviin. Taidekritiikki muistuttaa 
”suuremmasta kuvasta” tuomalla yhteen joukon erilaisia tul-
kintoja, ilmaisutapoja ja praktiikoita. Mutta mitä tapahtuu 
taidejournalismille, kun se kehittyy jatkuvan sensuurin ja re-
surssipulan määrittelemänä? Heti kirjotuksensa aluksi Oxana 
alleviivaa lukijalleen perusongelman: ymmärtääkseen, mitä 
Valko-Venäjän taidekritiikissä parhaillaan tapahtuu, mitkä 
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ovat maassa toimivien taidejournalistien roolit ja tehtävät sekä 
mistä aiheista alalla käydään keskustelua, on hyvä perehtyä 
syvemmin valkovenäläisen taidekentän olemukseen:

”On erityisen tärkeää tuntea joitakin sen toimintaperiaat-
teita ja rakenteiden vivahteita, ne sektorit, joihin kenttä on 
jakautunut sekä diskurssit, joita maassa on edistetty ja niiden 
taustat. Koen kontekstuaalisen viitekehyksen hahmottelun 
tärkeäksi, sillä se on vaikuttanut suoraan taidejournalismin ja 
nykytaiteen kehitykseen tai ”pysähdystilaan” Valko-Venäjällä. 
Kuten tiedätte, taidekriitikot ja -journalistit ovat työnsä puo-
lesta tärkeimpiä niistä toimijoista, jotka jäljentävät, jäsentävät 
ja muokkaavat taidekenttää sekä osallistuvat taidekeskustelu-
jen luomiseen ja ylläpitämiseen. He sekä rakentavat taidekent-
tää että vaikuttavat sen toimintaan. Luonnollisesti tämä pätee 
vain niihin kriitikoihin ja journalisteihin, jotka ovat ottaneet 
työssään selkeästi aktiivisen roolin. Valko-Venäjällä taidekri-
tiikin merkitys ja tehtävät kuitenkin näyttäytyvät jokseenkin 
toisenlaisina. Enemmistö taidekriitikoista ja -journalisteista 
on omaksunut passiivisen roolin, joka muutosvastarintaisesti 
jatkaa vanhentunutta taidediskurssia. Tämä rooli palvelee lä-
hinnä perinteisten taideorganisaatioiden ja perinteisiä teoksia 
ostavien asiakkaiden etuja ja tarpeita.”

Hienoa Oxana!
Juttu ei ole todellakaan mitään hymistelyä vaan ankaraa 

kritiikkiä aiheesta sekä valtaa myötäileville hampaattomille 
kriitikoille, että kritiikin asemoimista tärkeäksi osaksi yhteis-
kuntakritiikkiä ja poliittisen apparaatin mädännäisyydeltä 
silmän sulkevia kulttuurijournalisteja vastaan, sellaisia kun 
seuraavan jutun Päivi Taussin tarinasta saamme lukea. Oxana 
puhuu ”paluusta nollatilanteeseen”: aikakautta vuoteen 2015 
asti voidaan kutsua hänen mukaansa innostuksen aikakau-
deksi, jolloin riippumaton taidesektori pyrki vahvistamaan 
symbolista pääomaansa:

”Voitoistaan huolimatta sen asema kuitenkin jälleen hor-
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jui. Tämä johtui osittain siitä, että se ei saanut tarvittavaa 
rahoitusta valtiolta ja elinkeinoelämältä. Tiivistäen: riippu-
mattomalta sektorilta yksinkertaisesti puuttui taloudellinen 
ja symbolinen pääoma sektoreiden välisessä valtataistelussa. 
Mielestäni riippumattoman sektorin tärkeimmät kysymykset 
tuolloin olivat: Pysymmekö äänekkäinä, näkyvinä ja keskitet-
tyinä - ja näistä syistä jatkuvasti suljettuna taiteen laajemman 
tiedonvälityksen ulkopuolelle? Hyväksymmekö valtion har-
joittaman julkaisujen ja kuraattorien sensuurin? Pitäisikö tai-
detyöläisten työskennellä vähäisillä palkkioilla vai etsiä muita 
tapoja ilmaista itseään?”

Ja lisää nautinnollista dissidentin maanalaisesta ahdistuk-
sen lähteestä pulppuavaa vapaan ilman ja raikkaan veden in-
nostamaa tekstiä riittää. Oxanan esittämään ongelmaan ei ole 
olemassa helppoja lääkkeitä, jos on lääkkeitä lainkaan. Silti 
on jaksettava ja yritettävä, vaikka hänen kuvaamansa vaihto-
ehtoinen taidekenttä on tiiviydestään huolimatta hajanainen 
ja pirstoutunut:

”Se on myös riippuvainen hallituksen politiikasta ja kärsii 
liike-elämän taloudellisen tuen puutteesta (mikä varmastikin 
on yhteydessä maan yleiseen poliittisen ja taloudellisen va-
pauden puutteeseen). Toisaalta analysoimalla kentän aiempaa 
”partisaanistrategiaa” yhtenä riippumattoman taideyhteisön 
olemassaolon ja hengissä pysymisen muotona, voidaan tulla 
siihen johtopäätökseen, että ”pysähdystila” myös tavallaan 
tarjoaa ulospääsyn epäsuotuisasta tilanteesta. Tietyssä mieles-
sä vaihtoehtoisen sektorin hajautuminen ja pirstoutuminen 
suojaa sitä jatkuvalta sensuurilta, hyökkäyksiltä ja valtion ins-
tituutioiden katseilta. Jos sektori ei ole näkyvä ja aktiivinen, 
miten valtio voisi puuttua sen toimintaan?”

Mutta on hänessä kaikkien kunnon kulttuurijournalistien 
ja kriitikkojen tapaan saarnaamisensa ohella optimistista us-
koa hyvään ja hyviin ihmisiin. Lopuksi hän uskaltaa jo va-
rovaisesti toivo muutoksesta parempaan, että Valko-Venäjän 
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vaihtoehtoinen / riippumaton taidekenttä, joka vielä on tällä 
hetkellä hänen mielestään jonkinlaisessa ”säilytys- ja odotus-
tilassa” tasapainotellessaan vastarinnan ja hajoamisen välissä 
muuttuisi. Hänen mielestään Valko-Venäjällä on tällä hetkellä 
kiihkotonta ja pienieleistä, mutta kuitenkin säännöllistä toi-
mintaa taidejournalismin alueella. Se tulee epäilemättä tule-
vaisuudessa jälleen kiihtymään - ja kun varastoitunut energia 
pääsee vapautumaan, syntyy jotain uutta, hän toivoo. Toivot-
tavasti on näin.

Ja sitten se, lupaamanne kirjan huonoin artikkeli, mutta 
sitä ennen hieman sen kirjoittajasta, toimittaja Päivi Taussis-
ta. Päivi Taussi oli pitkään kymenlaaksolaisen kulttuurijour-
nalismin tulppa kaikelle sille, mitä juuri edellisessä hienossa 
artikkelissa Oxana toivoi hyvän kritiikin ja kulttuurijourna-
lismin olevan. Taussi ei ollut oikein kriitikko eikä myöskään 
kulttuurijournalisti, vaan jotain siltä väliltä. Ehkä osasyynä 
näiden välimaastossa viihtymättömyyteen oli Tausiin isän-
maallisuskonnollinen lähtökohta sekä aika heppoisten jour-
nalismin kannuksien hankkiminen partiolaisten kesäleirien 
tiedottajana. 

Ja se oli myös ehkä osasyy siihen, ettei hän yksinkertaisesti 
tullut toimeen alueen monitahoisen ja rääväsuisen vasemmis-
totaiteilijaporukan kanssa, jonka nokkanaisen, kirjailija Raija 
Siekkisen jatkuva nälviminen ja taitava rivien välistä mollaa-
minen - niin sen ainakin itse koki erityisen herkkä Siekki-
nen, erityisesti hänen viimeisin kirjoituksensa ”uutisesta, että 
uutinen oli, ettei Siekkiseltä tule vieläkään uutta romaania” 
samaan aikaan, kun Siekkinen taisteli masennustaan ja alko-
holismiaan vastaan, saattoi olla se samanlainen murtuminen, 
millä hieman vuosikymmeniä aiemmin aiheutti Timo. K. 
Mukan kuoleman. Tammikuussa 1973 Hymy julkaisi jutun, 
jonka otsikko oli ”Riiput ristillä jo, Timo K. Mukka”. Juttu 
musersi Mukan. Hän ei nukkunut viikkoon, ja joutui koko 
lyhyeksi loppuelämäkseen sairaalaan. Vähän samoin kävi Siek-
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kisellekin, Siekkinen paloi kissansa kanssa asuntoonsa, mutta 
syy on edelleenkin epäselvä, tekikö hän Taussin kirjoituksesta 
murtuneena itsemurhan vai oliko kyseessä onnettomuus. Mo-
net Siekkisen tunteneet kotkalaiset ovat taipuvaisia kallistu-
maan itsemurhan puolelle.

Sen lisäksi Taussi piinasi muitakin tunnettuja kotkalais-
taiteilijoita, joko haukkumalla hengiltä täysin aiheetta rivien 
välistä lehdessään Siekkisestä kirjoittamiensa juttujen tavoin, 
tai jättämällä huomioimatta heidät lähes kokonaan, kuten pit-
kään Kymen Sanomien julkisuuspaisteen paastossa pitämän-
sä kotkalaisen kuvataiteilija Olavi Heinon. Taussi oli ottanut 
erityisen roolin toimia makutuomarina vallan ja vahvemman 
puolella. Ja kun hänellä ei ollut mitään sanottavaa oikeasta 
taiteesta tai ihmisiä laajemmin liikuttaneista ajankohtaisis-
ta keskusteluista, hän saattoi keksiä omasta päästään täysin 
tuulesta temmattuja ja ketään kiinnostamattomia vallitsevien 
taideinstituutioiden johtajia kehuvia - Taussi viihtyi johtajien 
ja eliitin keskuudessa - isoja juttukokonaisuuksia. Parhaiten 
muistaa samaan aikaan kotkalaisessa sosialidemokraattises-
sa Viikko-Eteenpäissä kulttuurijuttuja kirjoittanut Harald 
hänen naurettavan juttunsa Kymi Sinfoniettan - kyllä siitä 
samasta ystävästään, josta hän on tähänkin kirjaan päässyt 
jostain kumman syystä kirjoittamaan ilman, että kukaan olisi 
tarkistanut hänen motiivejaan nuolla edelleenkin eläkkeellä 
hyvää ystäväänsä. Jutun sisältö oli täynnä Taussin ihastelua 
siitä, miten paljon valtaa kyseisellä ihmisellä oli.

Taussin valinta Kymen Sanomien päätoimittajaksi oli täysi 
katastrofi ja oli viedä muutenkin heikossa hapessa olevan leh-
den lähes konkurssin partaalle. Taussin linja lehden mitään-
sanomattomassa journalismissa oli jatkaa omia hengettömien 
ja ketään kiinnostamattomien kirjoitustensa sarjaa. Kuulem-
man mukaan hänen siirrettiin hyvin nopeasti syrjään lehden 
omistajien tajuttua minkä virheen he olivat tehneet. Hyvä 
esimerkki oli kun, hän kerran uskaltautui Kansallisteatteriin 
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katsomaan jotain surkeaa näytelmää. Periferisen ummehtu-
neen taidemaun omaava Taussi ei tunnetusti ymmärrä teat-
terista mitään, mutta oli niin tohkeissaan pääsystä hienoon 
teatteriin, että kirjoitti siitä lähes hurmahenkisen ylistyskirjoi-
tuksen, josta paistoi läpi heikon teatterintuntemuksen lisäksi 
ikävällä tavalla vääristynyt ihanteiden ja humanistisen ihmis-
kuvan puute. Seuraavalla viikolla maan päälehden osaava krii-
tikko haukkui esityksen lyttyyn.

On hyvä, että Kritiikki näkyy!-projektin koordinaattori 
on uskaltanut ottaa mukaan myös kritiikin varjoisesta maa-
ilmasta ja sen pahaa tekevästä vaikutuksesta edellä mainitun 
kirjoittajan ja hänen kirjoituksensa, sillä emme usko tämän 
varoittavana esimerkkinä toimivan tapauksen päässeen muu-
ten kouluarvosanalla 9+ hyvään kirjaan, jolle toivomme hyvää 
menestystä ja jatkoa mitä tulee myös tulevaisuudesta kritiikin 
maailman koko kirjon - myös näiden keskustelua laajasti he-
rättävien huonojen ja varoittavien esimerkkien mukaan mah-
duttamisessa tuleviin kirjoihin.

Epäilen, olen siis KRIITIKKO!
-voiko tyhjentävämpää selitystä olla sille miksi me sarvilai-

set olemme mitä olemme?
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Silkkaa satuilua
Harald Olausen

Jorma Uotinen oli koko 1980- ja 90-lukujen valokuvatuin 
ja sen myötä myös tunnetuin hahmo, kirjoittaa kulttuuritoi-
mittaja Raisa rauhamaa otsikolla ”Julkisuus ja taide - Miten 
valokuva teki Jorma Uotisesta tähden” kirjassa ”Valokuvan 
tanssi - suomalaisen tanssin kuvat 1890-1997” (Pohjoinen 
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1997). Uotisen imago koheni noina vuosina kirjaimellisesti 
tähtiin sekä median kiinnostamana persoonana nimeltään 
Jorma Uotinen, että myös suuren yleisön kiinnostuksen uu-
deksi koettua tanssi-ilmaisua kohtaan taiteilijana nimeltään 
Jorma Uotinen. Uotinen on siis Uotinen ja siitä harvinainen 
taiteilija, ettei ole väliä kumman Uotisen me saamme nähtä-
väksi, sillä sen ei ole väliä; yhdessä paketissa saamme ällistyttä-
västi kolikon samanlaiset puolet, jotka näyttävät ällistyttävän 
identtisiltä ja eivät siksi voi olla totta, vaan tarkkaan tehtailtuja 
väärennöksiä.

Rauhamaan mukaan Uotisen julkinen esiintyminen oli 
tuolloin täynnä tähteyttä, erikoisuutta ja yllätyksellisyyttä. 
Siinä hän on oikeassa. Uotinen oli sekä taiteellaan että per-
soonallaan jotain eksoottiseen kokemiseen houkuttelevaa uut-
ta, vaikka olikin lähtökohdiltaan tavallinen takapihan poika 
Porista, kuten tänään tiedämme hänen avauduttua tunnus-
tuksellisesti sipulin tavoin välissä olleina neljänäkymmenenä 
vuotena julkisuudesta siitä mikä hän on ollut, niin että tarinan 
molemmat tasot ovat hitsautuneen niin kiinni, ettemme enää 
välitä onko tarinoissa mitään perää, Rauhamaan mielestä yksi-
tyishenkilön, keulakuvan kautta tapahtunut julkisuus oli Uo-
tiselle tärkeä osa taiteellisen toimintansa markkinointia. Hän 
oli Rauhamaan mielestä ikään kuin alistanut itsensä ehdoitta 
työlleen markkinoidessaan tunnistettavan hahmonsa kautta 
sekä tanssitaidetta yleisesti että.

Kovin kauniisti Rauhamaa antaa synninpäästön Uotisen 
julkeaksi ja lähes narsistispsykoottiseksi yltyneelle tavalle alis-
taa kaikki ympärillään palvelemaan hänen itsensä luomaa ja 
ei niin todellista markkinakuvaa tuotteesta nimeltä Jorma 
Uotinen, jossa rajat yksityishenkilön ja taiteellisen Uotisen 
välillä ovat salaperäisesti matkan varrella häipyneet kuin tai-
vaan tuuliin. Uotinen on siitä lähtien pelotellut pikkulapsia 
ilmestymällä vääntelemään kuminaamansa, milloin minkäkin 
nurkan takaa kaikissa mahdollisissa mainoksissa ja medioissa. 
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Viimeksi Jormaseitkytveenä kokoomuksen mummo- ja ukki-
järjestön mielenrauhaa korostaneissa sopuisissa mainoksissa.

Rauhamaan mielestä kyse olikin juuri nimenomaan Uo-
tisen kohdalla sopuisasta liitosta taiteen ja median välillä. 
Markkinoinnin kannalta hän näki sen olevan hyvä molem-
mille osapuolille. Mutta Rauhamaa ei voinut aavistaa Uotisen 
julkisuusnälän vain kasvavan sitä mukaan, miten paljon hän 
pääsi itseään vilauttamaan milloin missäkin sopivassa tilaisuu-
dessa ja käärimään siitä vielä sievoiset summat ulosmitaten 
julkisuusarvollaan Bertoldt Brechtin esimerkin mukaisesti 
hyvät rahat elää luksuselämää. Rauhamaa ymmärsi kuitenkin 
jo tuossa vaiheessa taiteilijan kuuluisuuden voivan aiheuttaa 
myös liian suuren jännitteen taitelijan henkilökultin ja hänen 
taiteensa vastaanoton välille. Rauhamaa oli ensimmäisiä selvä-
näköisä kulttuuritoimittajia, joka ei langennut loveen Uotisen 
edessä, kun hän muistutti, että ostaessaan vaikka lipun Uoti-
sen sooloteokseen Halla, katsoja saattaa haluta nähdä rahansa 
vastineeksi ensisijaisesti kuuluisan tähden: ”Kun katsoja luo 
ensisijaisen suhteen kuuluisuuteen, hän samalla ohittaa itse 
taideteoksen ja taiteellinen työ alistetaan tähtikultin lisähöys-
teeksi. Jännitteen kasvaessa näin suureksi kuuluisuudesta on 
tullut ohittamaton itseisarvo ja tähteys on varjostanut voimal-
laan koko taideteoksen.” 

Tässä kohtaa Rauhamaa on sekä naurettavan tekopyhä 
että puhuu kirjanmakuisesti kuuluisien kulttuurintutkijoiden 
Quinnin ja Barthesin lainsanoilla. Jo antiikin ajoista lähtien 
suuret ja kuuluisat viihdyttävät, näyttelijät ja laulajat tekivät 
itsensä tykö niin mahtaville suosijoilleen kuin tavalliselle 
kansalle, joka kiiruhti katsomaan heitä, ei suinkaan taiteensa, 
vaan maineensa takia, joka oli kiirinyt aina valtakunnan kau-
kaisimpiinkin osiin vain yhtä ovelasti yhdistelemällä itsensä ja 
taiteensa samaksi markkinatuotteeksi kuin, mitä Uotinenkin 
on menestyksellisesti tehnyt. Rauhamaan näsäviisaudessa on 
samaa pisteliäisyyttä, mistä Jan Blomstedt kirjoitti ”logoksen” 
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luottokriisillä olevan historiansa. Blomstedtin mielestä sen 
eräs etappi oli romantiikan kapina klassismia ja rationalis-
mia vastaan. Sen varhaisversio löytyy runouden ja filosofian 
skismasta; kun Platon uhkasi karkottaa runoilijat ihanneval-
tiosta, syntyi ahdas ja autoritaarinen kuva järjestä, joka oli 
yhteensovittamaton luovuuden, vapauden, moninaisuuden 
ja mielikuvituksen kanssa Blomstedtin mielestä. 

Mitä tämä merkitsee Rauhamaan käsitykseen Uotisesta 
tuolloin ja nyt? Myöhemmin Rauhamaa rusikoi Uotisen esi-
tykset ja niiden sisältämän ohuen ihmiskuvan maan rakoon 
kirjoituksissaan Tanssi-lehdessä nousten ”tanssin kaisarasti-
moksi”. Samaan aikaan Uudessa Suomessa elokuvaohjaaja 
Kaisa Rastimo tekee uskaliaan pyhäinhäväistyksen hauk-
kumalla kolumnissaan Aki Kaurismäen ja miehen elokuvat 
lyttyyn. Blomstedtin mukaan tämä ahdas ja autoritaarinen 
kuva järjestä on erehdys, joka on kulkenut näihin päiviin 
saakka. Palaamme myöhemmin tanssin valokuviin ja Rauha-
maan kirjoitukseen siitä, mitä ne merkitsivät myyttisen hah-
mon Jorma Uotisen tähteyden synnyssä ja merkitsevät vielä 
tänään. Sitä ennen vilkaisemme hetkeksi 80-luvun alkuun 
ja silloisen Hesarin tanssikriitikko Irma Vienola-Lindforsin 
kirjoitukseen Tanssi-lehdessä (4/193) otsikolla ”Alkusyksy ei 
säväyttänyt”-kirjoitukseen, jossa Vienola-Lindfors kertoo sen 
lohduttoman tosiasian, ettei nykytanssilla mene hyvin siitä 
huolimatta, että vuosikausia julkinen sana on paaponut, tu-
kenut ja rohkaissut tanssia sen kaikissa muodoissa. Kriitikon 
mieli on murheen murtama. Hän on juuri nähnyt tampere-
laiselle tanssiteatteri Mobitalle Taru Arhon (never heard) val-
mistaman koreografian Paratiisinlapset ja tajunnut, ettei liian 
kiltti asenne ole suomalaisen tanssin laadun parantamiseksi 
mitään auttanut. Ehkä jopa päinvastoin, sillä yhtään todella 
repäisevää ja innostavaa kotimaista esitystä hän ei koko syksyn 
aikana ollut suureksi surukseen nähnyt: ”Seisova vesi vain hai-
see ummehtuneisuuttaan, luovuus ei kehity. Yhden käden sor-
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milla voi laskea ne koreografit, joilta voi jotain odottaa tästä 
eteenpäin, kun puhutaan modernista tanssista. Riitta Vainio 
säväytti aikanaan niin että tuntui., sittemmin Jorma Uotinen 
ja Marjo Kuusela, omalla tavallaan Reijo Kela, ja viimeksi 
keväällä Marja Korhola. Sen jälkeen ei kukaan.”

Tanssi oli tuolloin, ja on edelleenkin, kovaa taistelua pai-
kasta auringon alla. On vaikea kuvitella tanssin maailmaan 
mahtumaan koskaan kunnolla oikein ymmärrettynä kreikka-
laista sanaa ystävyys, filia, mikä ei koskettanut vain ihmisten 
välisiä suhteita, vaan oli koko universumia koossa pitävä voi-
ma. Platonin kuuluisassa Lysis-dialogissa Sokrates ehdottaa 
erilaisia ystävyyden muotoja. Mitään lopullista keskustelijat 
eivät saaneet aikaan ja Sokrates toteaakin moni-ilmeisesti 
ihmisten varmasti ihmettelevän heidän epäonnistumistaan 
ystävyyden määrittelyssä. Vienola-Lindforsin juttuja Tans-
si-lehdestä lukiessa tulee mieleen väkisinkin taitelijan ja ystä-
vyyden perivihollinen, kriitikko, tässä tapauksessa Irma Vie-
nola-Lindfors oman aikansa ehdoton auktoriteetti ja pelätty 
ilmestys tanssikatsomoissa, eräänlainen tuittupäinen ilkimys, 
mitä hän ei ollut. Sen sijaan hän oli oikeassa. 1980-luvun 
suomalainen tanssi ylipäätään oli kriisissä, myös Suomen 
Kansallisbaletti, joka Vienola-Lindforsin mukaan pönkitti 
suosiotaan vanhoilla kokoillan baleteilla, jotka tunnetusti ve-
tivät suomalaista yleisöä. Surullista hänen mielestään oli juuri 
tämä viihteeseen painottuva yksipuolisuus, jonka kanssa eivät 
pystyneet menestyksessä kilpailemaan hienommat teokset ja 
esimerkiksi pienoisbaletit, joiden puolesta Irma Vienola-Lin-
dfors aina lämpimästi puhui ja kirjoitti. 

Kriitikko saa aina, toisin kuin tekijä, valita itse mitä katsoo, 
miten katsoo ja millaisen tulkinnan tekee yleisölle. On myös 
ihan ymmärrettävää, että epäonnistuneen tai mielenkiinnot-
toman esityksen tekijä ei halua ymmärtää muiden reaktioita 
ja syyttää katsojaa siitä, etteivät he osaa oikealla tavalla vas-
taanottaa heidän tekemäänsä taidetta. Tällaista kiivassävyistä 
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keskustelua kävi aikoinaan Hesarin tanssikriitikko Auli Rä-
sänen Tanssi-lehdessä vuonna 1992 Zodiak Present ryhmän 
Sanna Kekäläisen, Kirsi Monnin ja Marja Sliden hyökättyä 
suomalaisen tanssin arvostelijoita vastaan, koska eivät saaneet 
haluamaansa huomiota Studien uber Hysterie-tuotannolleen. 
Tämäkään keskustelu ei olisi ollut mahdollista, ellei Uotinen 
olisi raivannut julkisuudessa tietä nykytanssille ja hieman nu-
rinkurisesti myös sen ongelmille. Tai että niistä alettiin pu-
hua ja että ylipäätään nykytanssi alkoi kiinnostaa laajempaa 
yleisöä.

Toimittaja ja kriitikko Arto Hyvönen ymmärsi ensim-
mäisten joukossa Uotisen suureksi vaaraksi kääntää taiteensa, 
esimerkiksi Kalevalan, pelkäksi Helsingin kaupunginteatterin 
suuren näyttämön tekniikan esittelyksi. Almeria ja Anonyy-
mit-koreografioissa hän näki Uotisen aloittavan jo uuden tyy-
lin loistokkaiden alkuaikojen hurmaamisen jälkeen. Liikekieli 
muuttui Hyvösen mielestä vähemmän dramaattiseksi, komeat 
puvut ja lavasteet antoivat tilaa askeettiselle, mustalle näyttä-
mölle, jonka tanssijat täyttivät harmaissa asuissaan nimettö-
minä. Hyvönen kehuu Uotista estoitta, vaikka piikitteleekin 
tätä rivien välistä, sillä taustalla vaikuttaa tanssiteatteritaivaan 
kuningattaren, Pina Bauschin, suggestiivinen estetiikka, joka 
ei jätä Uotistakaan koskettamatta. Hyvönen kuvailee Huhti-
kuun olevan selvemmin jatkoa tälle linjalle; se oli lavastettu 
pelkillä sanomalehdillä, joiden keskellä tanssittiin. Uotisen 
silloinen uutuus Uhri oli Hyvösen mukaan esimerkki siitä, 
miten materiaali oli jo syrjäyttänyt tavarat tanssinäyttämöiden 
töissä. Tätä samaa Bauschin omaksumaa ekonomista hän näki 
Uotisen töissä.

Kaikki hampaattomilta kriitikoilta vaikuttavat kriitikot 
eivät ole sitä mitä luulemme heidän olevan, kuten Jukka O. 
Miettinen, jonka kirjoitukset Uotisen melko keskinkertaisesta 
ja ensimmäisiä oireita taiteellisestä sisäisestä kriisistä antaneen 
Kalevalan Miettinen manifestoivan upeasti Uotisen teatteri-
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käsitystä. Uotinen rakensi Miettisen mukaan Kalevalassaan 
kokonaisuuden monien merkitysten ladatuista kuvista. Roh-
kenen olla eri mieltä. Olin ensi-illassa eturivissä aitiopaikoilla 
katsomassa tätä minusta hyvinkin ristiriitaista ja pitkästyttä-
vää kuvakavalkadia, missä Hyvösen varoittavat sanat Uotisen 
taiteen luiskahtamisesta pelkäksi Helsingin kaupunginteat-
terin suuren näyttämön tekniikan esittelyksi, kävivät toteen. 
Miettinen näki asian toisin. Uotinen onnistui hänen mieles-
tään yhdistämään teoksessa useita tanssi- ja liikekieliä. Hä-
nen käsissään erilaiset elementit saivat Miettisestä kristallisen 
muodon ja yhtenäisyyden ja Uotisen Kalevala puhui unen 
kiehtovalla tavalla. Miettisen ylistää Uotisen Kalevalaa TÄY-
SIN KANSAINVÄLISEKSI! Sen takaa hänen mielestään pel-
kästään se, että Uotinen häivytti teoksestaan kaikki yhteydet 
kansallisromantiikkaan ja folkloreen käärimällä Kalevalansa 
läpinäkyvän muoviin. Tuonelan joutsenkin toteutetaan klas-
sisen baletin mustana joutsenena - tosin coctailhansikkaat 
kädessä.

Uskottavuuden palauttamiseksi olisi aika ryhtyä sanoista 
tekoihin. Mutta mitä muuta ne olisivat kuin sanoilla keika-
rointia? Sanoilla keikaroinnilla on monta vakavaa ongelmaa, 
kuten tästä tapauksesta huomaamme. Ensinnäkin sillä tavalla 
suljetaan enemmän kuin avataan; rajataan piiri vielä pienem-
mäksi kuin olisi tarvetta vain sen takia, että näin aikaansaa-
dussa tiiviydessä, saadaan tärkeyden ja merkityksellisyyden 
tunne aikaan, hieman samalla tavalla kuin mitä Egon Friedel-
lin mukaan Poulsen lausui vaikeaselkoisen filosofi Immanuel 
Kantin oppirakennelmasta. Hänen mielestään monet komeil-
ta ja ylhäisiltä näyttävät systeemin osat muistuttivat jossain 
määrin keinotekoisesti kiinnitettyjä joulukuusenoksia. Ehkä 
juuri siksi Friedell muistutti Kantin absoluuttisen etiikan vel-
voittavan meitä tajuamaan, ettei moraali ole oikeastaan oppi 
siitä, miten meidän pitää tehdä itsemme onnelliseksi, vaan 
miten meidän pitää tulla onnellisuuden arvoisiksi, asia, mikä 
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on estetiikasta, ei etiikasta kiinnostuneelta Jukka O. Miettisel-
tä unohtunut Uotisesta kertovissa mainosteksteissään: 

”Kant syöksee ihmisen toisaalta mitä syvimpään voimat-
tomuuteen ja pimeyteen osittaessaan kumoamattomasti hä-
nelle, että hänet erottavat ”todellisen maailman” ”maailman 
sinänsä” tuntemuksesta ylitsepääsemättömät aitaukset, mutta 
samalla hän tekee hänestä ”empiirisen maailman” luojan ja 
absoluuttisen lainsäätäjän, maailman, jonka äärettömät mit-
tasuhteet nyt eivät enää voi saattaa häntä kammon valtaan. 
Järjenkritiikki merkitsee inhimillisen järjen syvintä tappiota 
ja korkeinta riemuvoittoa: ihminen on häviävä maailmankaik-
keuden piste; mutta tämä mitättömyys säätää maailmankaik-
keudelle sen lait.”

Jukka O. Miettisen olisi kannattanut ennen alkavaa uotis-
nuolentaansa lukea tarkalla silmällä valistusfilosofeista yhden 
kirkkaimman, Voltairen ”Filosofinen sanakirja eli järki aak-
kosissa” (Vastapaino 2013) tai lainata sieltä, kuten hänellä 
on kaikkien laillisten sääntöjen mukaan oikeuskin, sulattaa 
yhteen sanoja ja merkityksiä ilman että mainitsee lähteet tai 
kirjoittajat, onhan kyseessä suuri yhteinen tehtävä maailman 
pelastamiseksi ja siinä eivät typerät pikkuporvarilliset lait im-
materiaalisista oikeuksista vaakakupin toisella puolella tunnu 
painavan edes höyhenen vertaa. Voltaire olisi kutsunut Jukka 
O. Miettisen keskustelun osapuoleksi ja tekstin toiseksi kir-
joittajaksi. 

Esipuheessaan Voltaire korostaa oppimista ja aikansa 
valistumista siitä, että ne ovat tärkeän ”lukevan minän” ai-
kaansaannosta. Voltaire toteaakin hyödyllisimpien kirjojen 
olevan puoliksi lukijoittensa tekemiä. Voltaire on elemen-
tissään kirjan artikkelissa ”Aistimisessa”, minkä lopuksi hän 
kysyy lukijalta: Mitä tästä kaikesta tulisi päätellä? Te, jotka 
luette ja ajattelette, päätelkää itse. Esipuheessaan hän ei pel-
kästään vihjaa kirjan olevan tarkoitettu ihmisille, joka osaa 
ja uskaltaa ajatella toisin kuin ryhmäpaineistetut, julkisesti 
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ilonsa ja surunsa kansakunnan yhteiseen muistiin (suurella ja 
epävireisellä äänellään) laulavat joukkosieluiset yhdessä käsi 
kädessä kokemista janoavat punarinnat, vaan sanoo suoraan: 
tämä kirja on tarkoitettu vain valistuneille: ”He kehittelevät 
ajatusta, joka teoksessa on idullaan, korjaavat sitä, mikä näyt-
tää virheelliseltä, sekä pohdinnoillaan vahvistavat sitä, mikä 
vaikuttaa heikolta.” Kirjan esipuheen suomenkieliseen lai-
tokseen kirjoittanut Lauri Mehtonen kirjoittaa, että esseessä 
”ajatuksenvapaudesta” Voltairen sijoittavan Boldimindin, di-
alogin toisen osapuolen, suuhun repliikin, joka päätyy Kantin 
sittemmin kuuluisaksi tekemään valistuksen credoon: ”Teidän 
täytyy oppia ajattelemaan. Teillä on järki jo syntyessänne. Te 
olette lintu inkvisition häkissä, tuo laitos on leikannut teiltä 
siivet, mutta ne voivat kasvaa takaisin. Joka ei osaa geomet-
riaa voi oppia sitä. Jokainen voi kehittää itseään.--Uskaltakaa 
ajatella itse.” 

Mutta mikä mies on tämä Uotisen takaa kaikkialla tans-
sihistoriassa kurkistava Jukka O. Miettinen? Hän on se, joka 
aloitti ällöttävän uotisnuolennan 1980-luvun alussa. Uotisen 
ikätoveri Jukka O. Miettinen nostaa Uotisen nykytanssin ju-
malaksi kirjassaan ”The Art Of Dance Uotinen” (Kirjayhtymä 
1985). Yhteensattuma tai ei, uotisnuolennan aloittaa Mietti-
nen ja sen myös päättää Miettinen, sillä en usko kenenkään 
enää tämän jälkeen ylittävän uotisnuolennassa näitä kahta 
mautonta Miettistä. Miettisten olisi pitänyt muistaa Michel 
de Montaignen muistutus siitä, että ihminen voi olla vain oma 
itsensä, muuten hän vain olisi olevinaan, jolloin vaarana on 
tekopyhyys, teeskentely ja valehtelu. Juuri tämä on se mikä 
eniten ärsyttää Uotisessa ja hänestä kertovissa kirjossa, nyt 
viimeksi ”Jorma Uotinen”(Sauli Miettinen, Otava 2020).

Kirjan on arvostellut heti tuoreeltaan tunnettu sosia-
lidemokraattinen liikunta-aktivisti, TUL-lehden entinen 
päätoimittaja Pekka Hurme Kallio-lehdessä vuoden 2020 
loppupuolella. Sama mies kertoi marraskuussa 2011, miten 
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TUL-Työväen urheiluliitto, saatiin pysymään demareilla Hel-
singissä. Resepti oli tuttu SDP:n ja SAK:n valtataisteluista. 
Hurme käveli tovereidensa kanssa Hietanimen hautausmaalla 
ja keräsi kaikkien muiden paitis tunnettujen porvarien, ku-
ten entisten presidenttien nimet perustamansa Kruununhaan 
suunnistajien jäsenlistaan. Hurme keräsi tovereineen 10.999 
nimeä. Jutun jujuhan on tietenkin se, että Kruununhaassa 
asuu juuri ja juuri saman verran ihmisiä, jotka eivät ole de-
mareita eivätkä urheilijoita ja eivätkä varsinkaan suunnistajia. 
Miksi Hurme kirjoittaa Uotisesta? Siksi, että hän pitää oman 
lajinsa ehdottomana huippu-urheilijana, mikä on nauretta-
va väite. Koko arvostelu on kirjoitettu samaan tyyliin väärän 
kuvan kirjasta ja kohteesta antaen. Ensinnäkin Hurmekin 
nuolee ällöttävästi kirjan kirjottajan kehumalla kirjaa ”laa-
dukkaasti kirjoitetuksi”, mitä se ei ole alkuunsakaan muiden 
kuin sellaisten mielestä, jotka eivät ymmärrä kirjottamisesta 
esteettisenä työprosessina yhtään mitään, kuten urheilumies 
Hurme, jonka mielestä ”Miettinen kertoo meille ilahdutta-
van tarkasti, lämmöllä, pienen porilaispojan (ei ollut pieni 
lapsenakaan) tien tanssitaiteemme huipulle, uudistajaksi. 
Hurmeen mukaan Uotinen tuli maalta ja uudisti koko pe-
rinteisen, kaavoihin kangistuneen Doris Laineen (kääntyisi 
haudassaan röhönauruun...) hallitseman tanssitaiteen. 

Turha vaatimattomuus ei ole koskaan kaunistanut Hur-
meen mielestä Uotista. Sen verran Hurmeella pelaa vielä 
hoksottimet, että hän kysyy lukijalta, miksi kirja on täynnä 
suuria onnistumisia, mutta epäonnistumisia vähän. Vastaus 
on siinä, ettei Miettisen Uotis-kirjassa juuri mikään ei tunnu 
olevan totta. Ainoa mikä pitää paikkansa on se, että tanssijat 
eivät halunneet hänen jatkavan enää baltinjohtajan, ja hän 
sai potkut. Mutta muuten Uotinen pitää itsepintaisesti kiinni 
omasta keskitystä elämäntarinastaan mm. väittämällä itsepin-
taisesti parhaan ystävänsä olevan Hyrsylän mutkan höyrähtä-
nyt vanhus ja elämänsä nainen kohta seitkytvee itsekin mutta 
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ikuisesti kolmekymppiseltä näyttävä meikkaaja. uskokoot, 
ken uskoo, en minä ainakaan eikä kukaan joka Uotisen tuntee 
julkisuuden takaa tavallisena arjen Jormaseitkytveenä. Juuri 
siksi tätä kirjaa ei pidä lukea valistusajan skottifilosofi David 
Humen ohje mielessään. Hän yritti painottaa ihmisten pak-
suun kalloon 1700-luvulla, ettei tosiasioista voinut päätellä 
miten niiden tuli olla. Hume olisi paiskonut Uotisen kirjan 
suoraan roskakoriin. Hän kysyi: ”Jos otamme käteemme jon-
kin teoksen. Esimerkiksi uskonnollisen. Tulee meidän kysyä, 
sisältääkö se mitään määrää tai lukua koskevaa abstraktia päät-
telyä? Ei. Sisältääkö se tosiasioita tai olemassaoloa koskevaa 
kokemusperäistä päättelyä? Ei. Heitettäköön se siis tuleen, 
sillä se ei voi sisältää muuta kuin viisastelua ja harhaluuloja.” 
Sen sijaan kannattaisi tutustua eri lähteistä siihen, miten Uo-
tisesta tuli Jormaseitkytvee esimerkiksi Jukka O. Miettisen 
kirjan avulla, kun hän kuvailee ylistävissä jutuissaan Uotisesta, 
”miten taiteilija karttaa teostensa selittelyä, ja miten muiden 
tulkintoja hänen teoksensa väistelevät”. Näinhän ei tietenkään 
tosiasiassa ole. Miettinen maalailee. Mutta Uotinen ei ole it-
sekään syytön oman kulttinsa synnyttämisessä. Uotinen on 
tarinallistanut itsensä ja tehnyt jotain mihin kukaan muu ei 
ole vielä kyennyt: saamaan muut ihmiset uskomaan pilkulleen 
sen, mitä hän on omien sanojensa mukaan; jumalainen! 

Se on Suomessa ja erityisesti tanssissa ennennäkemätöntä 
ja kokematonta. Miettinen jatkaa valitsemallaan linjalla. Uo-
tinen saa ”käsittämättömällä tavalla meidät näkemään yhteisiä 
unia”. Yhtäkkiä meille tarjoillaan illasta iltaan kaikilla elämän 
näyttämöillä tähtitarinaa tavallisesta ompelijanpojasta kotoi-
sin työläiskaupunki Porista, joka oli koulukiusattu, ja josta 
kasvaa parannuttuaan halvaantumisesta suomalaisen tanssin 
pelastaja sadussa, joka muistuttaa H. C. Andersenin Rumaa 
ankanpoikasta. Jukka O. Miettinen, joka osaa asiansa, jat-
kaa ällöttävää uotisnuolentaansa, väittämällä minkä tahansa 
olevan mahdollista Uotisen käsissä, kuin hän olisi ihmemies. 
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Miettinen ei anna edes sijaa epäilylle, etteikö asia ole niin, 
kuin hän väittää. Ka kaikki tämä vain siksi, että he jakoi-
vat niin samat esteettiset kuin poliittiset ja moraaliset arvot; 
molemmat ovat Helsingin pienissä homopiireissä tunnettuja 
kasvoja. Usein he tapaavat toisensa Yrjönkadun uimahallin 
saunassa. Miettinen on rikkaan suvun älykkäänä vesana saa-
nut matkustella ja tehdä mitä haluaa. Hän on kiinnostunut 
aasialisesta tanssista, teatterista ja pojista. Uotinen on tois-
ta maata. Nälkäinen, utelias ja rohkea. Aika on harmaata ja 
masentavaa. Suomi elää vielä syyllisyydentunnosta. Pyhiä on 
paljon ja silloin koko maa kärsii hiljaa. Asioilla on puolensa. 
Usein myös ne toisenlaiset. Miettinen vihjaa rivien välistä 
Uotisen olevan camp. Oudot hahmot esittäytyvät, draamal-
liset jännitteet kasvavat, purkautuvat ja hajoavat Miettisen 
mukaan Uotisen esityksissä. Se innostaa. Esineetkin ovat osa 
merkillistä näytelmää. Joskus ne astuvat pääosaan muistut-
tamaan unohdetusta vihjaten salatusta: alakuloisesti valkea 
leikkijuna kulkee halki näyttämön, valokiilassa korkokengät 
laulavat äänetöntä aariaansa. Vauh, mitä tekstiä. Hienot kulis-
sit, vaikuttava musiikki. Tanssitaide on saanut tähtensä. 

Voiko sen selvemmin sanoa? Tanssipiireissä on luonnollista 
miesten homous. Silti Uotinen ei uskalla olla alussa suuren 
yleisön reaktioiden, mutta myös pienen rahakkaan kulttuurie-
liitin takia avoin homo. Hän on kaukaa viisas odotellessaan ai-
koja parempi ja valitsee biseksuaalisen peiteroolin. Onhan hä-
nellä paljon voitettavaa ja vähän hävittävää. Baletin johtajuus 
on hänellä melkein jo takataskussa, eikä hän halua ärsyttää 
asioista päättäviä kulttuuritätejä esiintymällä liian räikeästi. 
Uotinen valitsee parisuhteesta puhumisen ja heteronorma-
tiivisuuden julkiseksi roolikseen. Se mitä hän puuhailee ho-
mosaunoissa ja klubeilla ei kuulu muille. Miettinen piilottaa 
kuin pisteeksi iin päälle näkyviltä pois häiritsemästä Uotisen 
outouden ylisanoillaan: ”Monin merkityksin ladatut kuvat 
seuraavat toisiaan, lomittuvat ja sulautuvat uusiksi visioik-
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si. Mitä tämä on? Se on unen logiikkaa, joka mahdollistaa 
kaiken. Se on elokuvan ja videon aikakauden elävää teatte-
ria.” Uotinen on avoin homo vain homoille. Moni hänet 
”oikein” tunteva on hämillään. Uotinen vetäytyy kaappiin. 
Ne homot, jotka kaipasivat AIDSIn aikaan esikuvaa hänestä, 
alkavat inhota häntä, pitäen miehen touhuja rakkamaisena 
rintamakarkuruutena. Mutta on kolikolla toinenkin puoli. Ei 
Uotinen halua olla koko elämänsä uhri. Naismaisuutensa ja 
homoutensa takia lapsena Porissa kiusattu ja usein pahasti ha-
kattu Uotinen haluaa karistaa yltään haittaavan erikoisuuden. 
Kun Miettinen aloittaa ällöttävän uotisnuolentansa, kukaan 
ei vielä osannut epäillä hänen sanojensa totuudellisuutta, saati 
millainen sanojen takana pälyilevä pieni pelokas ihminen Uo-
tiseen kätkeytyi. Miettinen kirjoittaa olevansa innostunut eri-
laisesta liikekielestä, joka yhdistyessään mahdollistaa Uotisen 
ilmaisun laajuuden ja joustavuuden: ”Tunne hakee ilmaisun-
sa. Uuden muodon etsiminen synnyttää uudenlaisen sisällön, 
mutta muoto on hiottava täydellisyyteen. Uotinen edellyttää 
kontrollin ulottuvan liikkeen millimetreihin.”

Ja yhtäkkiä kaikki loksahtaa paikoilleen. Uotinen on pie-
nistä puutteistaan huolimatta kuin syntynyt tähdeksi. Miet-
tisen tehokkaasta mainoskampanjasta hurmaantunut media 
on haltioissaan Pariisista kotiin palanneesta omalaatuisesta 
ja erikoisennäköisestä hurmaajasta. Uotiselle kaikki tuntuu 
helpolta hänen yhdistellessään oivaltavalla tavalla teatteria, 
tanssia ja valotaidetta, maassa, jossa kukaan ei ole vielä kuullut 
maailmalla uutta nykytanssin estetiikkaa kyntävistä butotans-
siryhmistä tai Wuppertalissa päämajaansa pitäneestä maail-
man nykytanssin kruunaamattomasta kuningattaresta, Pina 
Bauschista. Uotinen luo oman estetiikkansa. Hänelle uuden-
lainen tanssiteatteri on luonteeltaan korostuneen kuvallista: 
”Ei siis ole ihme, että monet Uotiseen vaikuttaneet taiteilijat 
ovat kuvantekijöitä. Hieronymos Boschin, Rene Magritten ja 
Hugo Simbergin maalauksia esittelevät kirjat ovat lojuneet hä-
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nen työpöydällään jo pitkään. Hän on suosikkimaalareidensa 
hengenheimolainen: Boschin pelottavan kiehtova fantasia-
maailma, Magritten tajunnalliset yllätykset ja simbergiläisen 
luonnon elollistaminen - samanlaisista aineksista rakentuvat 
myös Uotisen visiot.”

Eikä mikään ihme, että Uotiselle kihahti kusi kalloon, 
Miettisen nuolessa hänet sanoillaan maailman taiteen huipul-
le. Uotiselle on käynyt lottovoittoon verrattava onnenpotku. 
Miettinen on hieman aikaisemmin aloittanut maan pääleh-
dessä toisena tanssikriitikkona klassiseen erikoistuneen Irma 
Vienola-Lindforsin aisaparina. Miettisestä odotettiin Vieno-
la-Lindforsin manttelinperijää, kunnes vuonna 1991 silloinen 
Uuden Suomen tanssikriitikko Auli Räsänen, joka suhtautui 
kriittisen varauksellisesti Uotiseen, houkuteltiin Helsingin Sa-
nomien johtavaksi tanssikriitikoksi. Osaava ja tarkkasilmäi-
nen Räsänen, joka ei sanoja säästellyt, silloin kun ei jostain pi-
tänyt kunnon kriitikon tavoin, ei ollut lainkaan vakuuttunut 
Uotisen autenttisuudesta tai hänen taiteensa ihmeitä tekevästä 
vaikutuksesta - ei ainakaan superlatiiveilla varustettuna. Eivät-
kä Uotisen sittemmin tavaramerkeiksi muodostuneet isot ja 
hitaat liikkeet tehneet Räsäsen sen kummempaa vaikutusta, 
varsinkin kun hän oli jo pidempään seurannut toisen porilai-
sen, todellisen huippulahjakkaan tulevaisuudentoivon, Tero 
Saarisen, nousujohtoisen uran vaiheita.

Tero Saarinen on miehistä se todellinen tähti, joka toisin 
kuin Uotinen, esittää kopean kuoreensa alla vaatimatonta, 
vaikka on tanssijoille tyypilliseen tapaan sekä äärimmäisen 
jännittynyt pedantti että perfektionismi, mitä ilmaisun ja 
liikekielen lopulliseen hiomiseen tulee. Siitä millainen Saari-
nen on, tai hänen vaikutuksensa tanssiin ja siitä kirjoittaviin, 
oli hänen Kuopio tanssii ja soi-festivaaleille vuonna 1997 
tekemänsä ja myöhemmin Helsingin Juhlaviikoilla esitetty 
”Toothpick-tanssiryhmän (Anu Sistonen, Sharon Eyal, Yu-
val Pick, Henrikki Heikkilä ja Tero Saarinen) Overdosed 
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Mood-koreografia, joka esityksen Tanssi-lehteen syyskuussa 
1997 arvostelleen Jaana Parviaisen mukaan oli jo heti alusta 
lupaava: ”Liikkeiden intensiteetti tuo mieleen lentoon yrit-
tävien lintujen siipien räpiköinnin tanssijoiden kiertäessä in-
tensiivisessä piirissä. Valospotit täplittivät lattiapintaa luoden 
pimeyden ja valon viidakon tanssin piirille. Lopulta siihen 
sidottujen tanssijoiden joukko hajoaa, ja samalla piirin kes-
kittynyt harmonia on poissa.” 

Parviainen näki Saarisen uutuuskoreografiassa halun, mitä 
ilmeisemmin etsiä sekä teeman että liikemateriaalin suhteen 
jotain uutta. Alun harmonian hajotessa hän huomasi valitetta-
vasti myös liikkeiden kehittelyssä tinkimistä. Ja vaikka hänen 
mielestään tanssijoiden asetelmallisuus olikin osin sisällön 
kannalta perusteltua, suurin osa kohtaukista jäi Parviaisen 
mukaan puolitiehen. Koreografian jaksoista lähes jokainen oli 
liian pitkä suhteessa liikemateriaalin kehittelyyn. Osin teok-
sessa toistuivat Saarisen jo lähes tavaramerkiksi muotoutu-
neet liikeideat: vartalon jäykistyvä, pystysuora kierto, ”linnun 
räpiköivä siipien aukaisu” ja ontuva kulku, jotka Parviaisen 
mukaan muut kriitikot (ei ilmeisesti pidä itseään kriitikkona, 
vaikka kritiikkiä kirjoittaakin; oikea asenne - eihän Dario Fol-
lakaan kaikki varkaat tule varkaisiin!) ovat jo ehtineet nimetä 
”lämminhenkiseksi huumoriksi”: ”Teoksen liikkeistö ei tällä 
kertaa muodosta samankaltaista muutamalle liikeidealle pe-
rustuvaa yhtenäistä kokonaisuutta kuin ennen väliaikaa näh-
dyssä, vanhemmassa Saarisen Westward HO!-työssä. Saarinen 
hakee Overdosed Moodissa aikaisempaa selvemmin myös sa-
nottavaa. teoksen aiheet koskettavat toisen määräämisen ja 
määrittämisen ongelmaa, yksinäisyyttä, erillisyyttä, katseen 
kohteeksi pyrkimistä ja katseen objektoivaa valtaa. Mitä il-
meisemmin tematiikka on omalla taitelijan tiellä kohdattua, 
osin omakohtaista tilitystä.”

Kokonaisilmeeltään Parviainen huomasi Saarisen tum-
masävyisessä teoksessa vangitsevuutta ja pehmeää julmuutta, 
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vaikka hänen mielestään teos välillä näyttikin uinahtavan pai-
koilleen. Parviaisen kritiikki on kahdesta syystä merkittävää. 
Ensinnäkin hän on yksi terävimmistä huomioijista, mitä tulee 
tanssin sisällä vaikuttavaan tunteeseen, ja dynamiikkaan tai 
niiden poissaolon havainnoimiseen. Toiseksi hän ikään kuin 
kulkee muita edellä ennustamassa, mitä tuleman pitää, kuten 
Jaana Parviainen kun hän päätti uhmakkaan rohkeasti, ettei 
kuvia kumarra Tanssi-lehdessä 5/1998 otsikolla ”Taiteilija ja 
hänen varjonsa” kirjoituksellaan. Parviainen huomasi yhden 
tärkeän trikkitempun Uotisen tavassa rakentaa kuvia; yhte-
näisen visuaaliseen ilmeen hahmotus asettuu teoksen sisäisen 
työstämisen edelle. Tiedättekö mitä tämä lause merkitsee? 
Kaikessa raadollisuudessaan se on kovinta kritiikkiä, mitä 
taideteos voi arvostelijalta saada, sillä viitataan pintapuoliseen 
kuvitukseen ja sisällyksettömään aiheen käsittelyyn. 

Kuvan problematiikka on sen kyky rajoittaa tarkastelum-
me johonkin tällä puolen olevaan sen sijaan, että se tarjoaisi 
meille uudenlaisen tarkastelukulman todellisuuteen. Esimer-
kiksi Levinasin mielestä ymmärryksen tehtävänä oli mennä 
todellisuuden toiselle puolelle, kun taas taiteen tehtävä oli 
olla ymmärtämättä. Ymmärrättekö? Suomeksi sanottuna sa-
nomisen ja tekemisen pakon taiteilija oli se oikea taiteilija, 
tehtailtu, koostettu ja tuotteistettu taas jotain muuta - paitsi 
omasta mielestään. Parviainen huomasi Uotisen koreogra-
fioiden koostuvan yksinkertaisista liikkeistä ja olevan ”tietyl-
lä tavalla raakilemaisia”. Selityskin löytyy: Uotisella oli kiire 
tahkoa kuuluisuutta niin kauan kuin rauta oli kuuma eikä hän 
huomannut sen jo viilenneen. Parviainen huomasi toisenkin 
epäkypsyyden Uotisen tavassa nähdä kaikessa vain pintaa, ei 
syvyyttä. Hän alleviivaa liikkeellä teostensa sanomaa, missä 
mielikuva on tärkeämpi sisältö tai sanoma. Parviainen kysyi 
ihmeissään, mitä Uotinen esitti Kansallisoopperassa esitetyssä 
teoksessaan ”Mies, jota ei koskaan ollut”? Parviainen oli yhtä 
järkyttynyt teoksen sekavuudesta kuin siitä, ettei se esittänyt 
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selvästikään ketään muuta kuin narsistisesti itseihailua ylei-
söltään kerjäävää Uotista: ”Uotisen esittämä rooli ei täysin 
hahmotu. Katsojalle jää kummallinen olo: tavallaan taiteilija 
paljastaa itseään ja pyrkii olemaan ei kukaan, mutta samalla 
esitys on rakennettu Uotisen oman egon ja karisman varaan.” 
Juuri tämä Parviaisen paljastama kaava on ollut Uotisen heik-
ko kohta. Estetiikan ja etiikan välinen epäsuhta. Itsekkyydes-
tä ja omasta paremmuudesta johtuva muotovirhe, joka pilaa 
koko sisällön. 

Nyt se on meidän heikko kohtamme, sillä Uotinen on 
objektivoinut itsensä, irrottanut taiteensa ilmiöstä nimeltä 
Uotinen ja tehnyt siitä samanlaisen tyhjän ilmassa roikkuvan 
mielikuvan, kuin mitä hän teki Pessoasta; Uotisen todelli-
suus tulee olennaisella tavalla kahdennetuksi oman kuvansa 
ansiosta. Levinas kirjoitti tällaisen todellisuuden kantavan 
kokonaisuudessaan kasvoillaan omaa varsinaista allegoriaansa 
paljastumisensa ja totuutensa ulkopuolella. Juuri tätä kuvaa 
Jorma seitkytvee yrittää tarjota meille seuraavat lässyttävät 
”airasamulinvuosikymmennet”, jos elää Aira Samulinin ta-
voin yli 90-vuotiaaksi pirtsakkana. Ihan värisyttääkin ajatus 
Uotisesta katumainoksista pelottelemassa kammattavalla ku-
minaamallaan lapsia vielä vuonna 2041. Tästä oli kysymys 
edessä olevasta Uotisen ohjaamasta vuoden 2020 kirja ja 
50-vuotistaiteilijajuhlashowsta ellei korona olisi tullut apuun 
- ei valitettavasti paljon muusta. Toivottavasti 2020-luvun 
Tanssi & Teatteri & Sirkus -lehden valveutuneet ja kriittisen 
purevat tanssiarvostelijat, tai jopa itse Jaana Parviainen ”se 
yksi uskalias rohkelikko”, joka ensimmäisten joukossa paljas-
ti Uotisen tanssin ja Uotisen itsensä luoman julkisen kuvan 
väliset ongelmat ja Uotisen itseään toistavien yksinkertaisten 
liikesarjojen onttouden, seuraisivat tarkalla silmällä Uotisen 
itsestään levittämää valheellista ja tosiasioita kaunistelevaa ku-
vaa ja tutkisivat sitä hieman tarkemmin ja kriittisesti. Taide 
on tietysti taidetta mutta millaista? 
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Taidetta ei pitäisi koskaan tarkastella kantilaisen nero-
myytin sisältä kaikesta muusta erillään. Levinasin mukaan 
esteettinen toiminta muutti suhdettamme maailmaan, sillä 
esteettinen tapahtuma toi esiin leikkivän ja ihmistä edeltäneen 
ympäristön ajan ja elämän tällä puolen. Juuri siksi me tar-
vitsisimme totuuskomission pohtimaan mitä pahaa ja hyvää 
Outinen sai aikaan nykytanssille, sillä Jaana Parviaisen sanoin 
Uotisen esittämä rooli ei täysin hahmotu. 

Katsojalle jää kummallinen olo: tavallaan taiteilija paljastaa 
itseään ja pyrkii olemaan ei kukaan, mutta samalla koko hä-
nen uransa ja esityksensä ovat rakennetut hänen oman egonsa 
ja karismansa varaan. Ja kun niiden takaa katsoo mitä löytyy, 
ei löydy juuri mitään. Tämä tärkeä alkukysymys tämä pitäisi 
ulottaa koko hänen uraansa tutkittaessa. Luulenpa että vastaus 
olisi kiusallista luettavaa niin itselleen Uotiselle kuin hänen 
fanikerhonsa puheenjohtajaksi julistautuneelle ekonomi Sami 
Sykölle. On hyvä muistaa, että samalla kaukalolla oli syömässä 
silloin kaksi kilparatsua, Uotinen ja Saarinen. Suomalaisen 
nykytanssin todellinen kilpalaulanta alkoi näistä kahdesta po-
rilaisesta ja heidän välisestä kilpailustaan suomalaisen tanssin 
kirkkaimpana tähtenä. 

Molempien hyvänä ystävänä ja tukena tunnettu porilaisen 
tanssitaivaan Grand Old Lady, Liisa Nojonen, tarjosi vielä 
2000-luvulle saakka miehille mahdollisuuden päästää yhdessä 
höyryjä keskinäistä kitkaa vaientaakseen mökillään yhden vii-
konlopun aikana paikalla vain Uotinen, Saarinen ja Nojonen. 

Ennen Auli Räsäsen tuloa Hesariin ja antipatioiden synty-
mistä Uotista kohtaan, Miettinen ehti loihtimaan päälehdessä 
olleissa kirjoituksissaan Uotisesta myyttisten voimien ja tari-
noiden ensimmäisen suomalaisen nykytanssin tanssivelhon, 
jollaista maassa ei koskaan aiemmin ollut olemassa, ja tähti 
oli syttynyt. 

Uotinen oli Uotinen eikä muuta selityksiä tarvinnut. 
Uotisesta tuli Miettisen sanojen myötä sekä superlatiivi että 
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synonyymi kuvaamaan umpimielisen maaseutu-Suomen um-
mehtuneen ajanjakson päättymistä ja sen jälkeisen uuden jup-
pimaisen sekä sen hedonistisen kaupunkikulttuurin voimaa 
sykkivä symboli mutruhuulineen ja salaperäisine ilmeineen. 
Miettinen uskotteli Uotisen olevan näkyjen näkijä, jonka tai-
teen rakennusaineena olivat elävä ihminen, liike, tila ja ääni. 

Tällainen latteus oli mahdollista tanssikriitikon suusta 
vielä 1980-luvun Suomessa, koska kukaan ei ollut aiemmin 
nähnyt vastaavaa Suomessa, jossa nykytanssi ei kiinnostanut 
juuri ketään eikä siitä tiedetty juuri mitään. Miettinen oli 
täysin Uotisen pauloissa, kuin huumattuna vuodesta toiseen. 
Uotista ei voinut hänen mielestään edes verrata kehenkään 
muuhun. Liikkeiden musikaalisuus ja asentojen täydellisyys 
tekivät unohtumattoman elämyksen. Kaikki hänessä oli Miet-
tisen mukaan ihmeellistä; Uotinen oli kehittänyt vartalostaan 
ja kasvoistaan ilmaisuvälineen, jolle voisi kertoa kuulemma 
vaikkapa inhimillisen kokemisen herkimmätkin sävyt.

Tässä vaiheessa lukijaa, joka on seurannut tarkkaan niin 
suomalaisen nykytanssin kasvamista haparoivasta lapsesta ai-
kuiseksi, kuin myös Uotisen epätasaista ja laskevaa uraa, alkaa 
hymyilyttää jälkiviisaasti moisten ylisanojan viljely, sillä Uoti-
nen ei ollut mitään, mitä Miettinen tuolloin kirjoitti - mutta 
sitä me emme vielä tienneet, koska kuningasta ei ollut vielä 
syrjäytetty. Kaikki, mitä Miettinen kirjoitti Uotisesta, oli totta 
tuon ajan tanssia seuraavien ihmisten mielissä. 

Uotisella on kiistattomat arvot nykytanssin suurimpina 
suomalaisnimenä, ensimmäisenä tanssin suurena nimenä 
sekä tanssin nostamisessa sekä yleisön että medioiden kiin-
nostuksen kärkeen aikana, jolloin nykytanssin harrastajia oli 
vain kourallinen siitä mitä nyt. Uotisen tragedia on kuitenkin 
siinä, että samalla kun hän julkisuudessa käänsi rahoittajien ja 
päättäjien huomion silloin vielä marginaalissa olleeseen taide-
muotoon, hänen oma asemansa saman tanssikentän sisällä ja 
uransa olivat jo laskussa. 
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Alku oli upea ja lupaava. Maa tarvitsi kollektiivisen itse-
tuntonsa kohottamiseksi tähtiä myös taidepuolelta uuden 
ajan henkeen aikana, kun jääkiekosta ei ollut vielä tuotu sitä 
kirkkainta mitalia eikä Euroviisuja voitettu. Miettinen kysyi 
viekoitellen kirjassaan lukijaltaan: Onko se tanssia, sanatonta 
teatteria vai kuvadraamaa, kuin yhä vielä itsekin hämmenty-
neenä ja ihmeissään Uotisen kyvystä vangita tanssillaan: 

”Jos Uotinen tanssijana on runoilija, niin koreografina 
ja ohjaajana hän on teatterin taikuri, näyttämön maagikko. 
Hänen näyttämönsä on musta tyhjä tila; siinä kaikki tapah-
tuu. hiukset hulmuten tuuli kohoaa syvyyksistä ylös ilmaan. 
Vääjäämättömästi kulkee kuolema, ja ylhäältä hämärästä 
laskeutuu halla. Uotisen näyttämö vaihtaa tunnelmaa kuin 
ihmismieli: hiekkarannan lämpö ja lapsuuden muistumat 
muuttuvat turhuuden orgioiksi. Tumma näyttämö on kuin 
mikrokosmos - ihmisen tajunta - muistoineen, toiveineen, 
taivaineen ja helvetteineen.” 

Tästä alkaa maassamme poikkeuksellisen laaja ja pitkä 
yhden kriitikon ällöttävä uotisnuolenta, joka on kestänyt jo 
kohta neljäkymmentä vuotta. Oli valitettavaa, että Uotiseen 
kriittisesti suhtautunut Hesarin tanssikriitikko Auli Räsänen 
kuoli kesken, ennen kuin ehti aloittaa kriittisen kirjan kirjoit-
tamisen Uotisesta. 

Mutta Uotinen ei olisi jutuillaan itsensä suosta ylös ve-
tävän Paroni von Munchausenin veroinen, ellei hän pistäisi 
vielä itse paremmaksi: ”Vaellukseni, levottomuuteni, uskoni, 
epäilyni, kärsimättömyyteni, hallusinaationi, rakkauteni, kos-
toni (huomioikaa tämä sana, johon palaamme myöhemmin), 
sydämeni - teatterini. Sanotaan, että taitelijat ovat päättömiä 
liioittelijoita, hulluja. 

Näin varmasti on. Onneksi.” Uotinen ymmärtää sanan 
kosto ja liioittelu sallivan hänen tehdä ”tohtorifaustukset”, 
eli solmia liiton itsensä pirun kanssa edistääkseen omaa to-
tuuttansa. Ehkä siksi, että teatterin silmänkääntöluonne kii-
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hottaa häntä ja yleisö innostavat. Teatterin tekeminen on hä-
nelle sujuvaa sanojen ja käsitteiden sekamelskaa, järjestyksen 
ja kaaoksen keskinäistä vuorovaikutusta.

Vielä tuolloin hän väittää teatterin, joka jäljentää todelli-
suutta, olevan ei kiinnostavaa. Teatterin hän uskoo, tai aina-
kin väittää olevan toisen todellisuuden luomista. Realismi ei 
sovi hänelle. Muodissa olleen italialaisen mestariohjaaja Fre-
derico Fellinin sanoista hän löytää jotain itselleen sopivaa mil-
lä peittää epäilyt; ainoa realistinen taiteilija on visionäärinen 
taiteilija, koska hän kertoo tapahtumista, jotka ovat hänen 
sisäistä todellisuuttaan - siis kaikkien todellisinta mitä voi olla 
olemassa. Bravo! 

Olipa hienosti sanottua. Uotisen tavaramerkiksi tulee pik-
kuhiljaa lainailla teepussifilosofiaksi kutsuttuja fiksuilta tuntu-
via tyhjänpäiväisiä hokemia, koska hän toivoo niiden antavan 
fiksun kuvan esittäjästään. Sanat on tietenkin huolella hänen 
puolestaan valinneen Miettisen yliopistossa opittua esteettistä 
sanahelinää. 

Tästä lähin julkisuudessa kaiken tarkoituksena on allevii-
vata se, miltä asiat näyttävät, ei se, millaisia ne oikeasti ovat. 
Siitä tuleekin myöhemmin varsin sopeutuvaiseksi erilaisten 
totuuksien välissä seikkaileva monikasvoinen Uotinen tu-
tuksi, levittäessään markkinahenkisen viihteen ilosanomaa 
Maikkarin lukuisissa ohjelmissa ja toimimalla siinä sivussa 
hyväpalkkaisena mainosmiehenä. 

Uotisen tuntevat sanovat hänen olevan oman elämänsä val-
heiden ja totuuksien uhri, niin hyvässä kuin pahassakin. Hän 
on tunneihminen ja esteetikko kiireestä kantapäähän. Ehkä 
hän ei siksi pidä tarpeellisena sitä, ymmärtääkö katsoja vai ei 
sen, mitä hän yrittää esittää. Ehkä hän ei tiedä sitä itsekään. 
Kyseessä on hieman ”kumpi oli ensin muna vai kana”-tyyp-
pinen ikuisuusongelma taiteen kentällä pohdittaessa katsojan 
esteettisen kokemuksen merkitystä taideteoksen kannalta.

Miettinen on pannut Uotisen suuhun koko taiteen kaa-
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nonin iskostaen hänen päähänsä sanojen lisäksi kuvia ja tai-
teen historian pikkujättiläisen. Sen huomaa, kun Uotinen 
vertaa kokemuksiaan Dalin Gala-vaimon miniatyyrimaalausta 
katsoessaan ja ”oivaltaessaan välähdyksenomaisesti” kaikkein 
tärkeimmän: ei kompromissia. 

Tänään tiedämme hänen puhuneen tässäkin kohtaa ol-
leen täyttä puppua, sillä kaikki mitä hän on megalomaanisen 
1980-luvun jälkeen taiteessaan tehnyt, on ollut enemmän 
tai vähemmän kompromissien tulosta. Hänen omia sanoja 
varioiden - on todella vahinko, ettei ihmisillä juurikaan ole 
silmää tämän tajuamiseen. 

Vielä tuolloin Uotinen luuli visionäärisen teatterin tehtä-
väksi saada ihmiset näkemään jotain sellaista, mitä he eivät 
olleet ennen nähneet tai miltä he olivat sulkeneet silmänsä. 
Oli hänessä silloin vielä jotain orastavaa idealismiakin tallella, 
kun hän uskoi visionäärisen teatterin voivan pyrkiä muutta-
maan ihmistä.

Kiitos Miettinen, hyvin sait Uotisen suuhun istutettua 
humanismin toiveikkuuden sanoman siitä huolimatta, että 
korotit hänet yläpuolellemme palvonnan kohteiksi ajankoh-
tajana, jolloin pragmaattinen estetiikka alkoi tehdä tuloaan 
väittämällä, ettei taiteessa ole tärkeintä mestarit ja mestarite-
okset, vaan taide itse on enemmän elämä ja elämäntapa. Vii-
meinen Miettisen nimellä kirjoitettu nuolentakirja ei käsittele 
pelkästään ilmiötä nimeltään Uotinen. Se on silkkaa satua. 

Mutta millainen on suomalaisen nykytanssin tila nyt kun 
Suomi saa vihdoinkin kauan kaivatun talon tanssille? Entä 
kuka pitää valtaa tanssiverhojen takana ja miten nykytans-
sista on kirjoitettu ja kirjoitetaan medioissa? Ilmiö nimeltä 
Uotinen on tapetilla koko aina tavalla tai toisella, sillä on 
kiinnostavaa tietää, millainen haamu on ilmiö Jormaseitkyt-
vee, mikä näyttäytyy silmiimme lähestulkoon vailla historiaa 
olevana asiana ja vaikuttaa siihen, miten nykytanssia joko ar-
vostetaan tai ei arvosteta?
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Yllättäviä uutisia
Harald Olausen

Kun katson televisiosta BBC:n tuottamaa laatudraamaa Ker-
rostaloelämää, mietin, miten britit ovat loistavia kuvaamaan 
pinnan alla kiltin ulkokuoren alla roihuavia muiden silmissä 
kiusallisiksi kokemiaan tunteita, joita ihminen joutuu suit-
simaan ympäristönsä paineista vaikuttaakseen normaalilta. 
Kysymys on meille suomalaisillekin tuttu: vahva yliminä val-
voo tekemisiämme ja heikko itsetunto moittii, kun luulem-
me tekevämme ne hullusti ja kaikkien nauravan juuri siksi 
meille. Tämä pelon ja luulon takaraivoomme piintynyt uhka 
yhdistää brittejä ja suomalaisia ja tekee tästä televisiosarjasta 
kiinnostavan. 

Mistä sitten on sopiva puhua ja millä tavalla? Britit osaa-
vat puhua pötyä jaarittelemalla niitä näitä sanomatta mitään 
todellista tai paljastamatta mitään aitoa itsestään. Se on myös 
televisiosarjan toisen jakson Yllättäviä uutisia punainen lanka. 
Ihmiset ovat joutuneet tavalla tai toisella vakavien tunnekrii-
sien valtaan ja kipuilevat sen kanssa, mitä päästää ulos, mitä 
pitää sisällä ja pystyykö tässä hässäkässä pitämään päänsä sel-
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vänä. 
Se mikä sarjassa on mestarillista, on löytää uusia näkö-

kulmia vanhoihin aiheisiin kuten seksuaalisuuteen, vanhe-
nemiseen ja kuolemiseen, pettämiseen ja orastavien suhtei-
den vaikeisiin alkuihin. Kun kyseessä ovat sekä kiusaukset 
että kiusaaminen, ryhmäpaineet ja oma epävarmuus, syntyy 
näiden ristiriitojen kutkuttavista törmäyspisteistä juuri sitä 
todenmakuista draamaa, mistä elämän rasittavuudet ja iha-
nuudetkin tunnetaan. Niistä puheen ollen sarjassa on lämmin 
myötäelämisen ote ja huumori, huolimatta siitä, että kaikki 
paljastuu lopulta kivaksi satuiluksi. 

Televisiosarjan lähtökohtana ovat ikävät tapahtumat. Kun 
miehenkipeä keski-ikäinen nainen ei saa seksiä, hän katkaisee 
kotonaan katkaisijasta johdot saadakseen tekosyyllä kutsuttua 
paikalle korjausmiehen, johon tuntee vetovoimaa. Hommasta 
ei ole kuitenkaan tulla mitään, kun alkoholisoituneen sisaren 
lesbotytär alkaa kiusata tätiään. Mustan yliopisto-opettajan 
vaimo on kuollut eikä hän halua päästää naisen muistosta irti 
vaan on tehnyt siitä itselleen kahleet, joita haluaa kalistella 
omaa syyllisyydentunnettaan, vaikka tietää vaimonsa pettä-
neen häntä. Vanhempi nainen huomaa sattumalta millainen 
omahyväinen mies hänellä on. Yrittää karata mutta kun mies 
tulee lääkäristä ja kertoo saaneensa puoli vuotta elinaikaa, vai-
mo alistuu ja jatkaa uhrautumistaan, kunnes mies päästää irti. 

Nuoret ovat harrastaneet satunnaista seksiä ja kondomi on 
mennyt rikki. Poika huomaa sen vasta jälkeenpäin ja kertoo 
tytölle, joka on tullut raskaaksi mutta päättää pitää lapsen 
siitä huolimatta, että on tavannut jo toisen pojan, jonka kans-
sa aikoo vakituiseen suhteeseen. Yksi yllättävä seikka mihin 
sarjassa kiinnittyy huomio, on tyypillisen lauhkean ja etäi-
syyttä korostavan brittiläisen näyttelemisen puuttuminen. 
Hajoamaisillaan paineiden alla olevat sarjan henkilöt ikään 
kuin alleviivaavat hölmistyneinä omia reaktioitaan äkillisiin 
muutoksiin, ja näyttävät siksi varsin hassunkurisilta ja epä-
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uskottavilta, mutta aina silloin tällöin hekin tajuavat, ettei 
kaiken tarvitse aina olla hillittyä, silläkin uhalla, että heistä 
tulee sovinnollisia omien mörköjensä kanssa.

Kaikki se pakonomainen mielistely, teeskentely ja muiden 
narrina oleminen tapahtuu yhdessä ja kukaan heistä ei viihdy 
roolissaan ja näiden ristiriitaisten hetkien kuvaaminen yhdis-
tettynä inhimilliseen hätään ja epätoivoon, on televisiosarjan 
parasta antia. Sarjan toinen osa yllättää ihmiset omista tun-
teistaan ja mitä ovat luulleet muista. Kukaan ei ole täydelli-
nen. kaikki tekevät virheitä ja jokaisella on oma päähänpint-
tymänsä itsestään ja toisistaan, joka harvoin pitää paikkansa 
siinä todellisuudessa, mitä muut ovat omilla tuntosarvillaan 
tökkineet. Ongelma on sama kaikkialla. Ihmiset tuntevat 
toisensa kaikkien peittävien arkiroolien takaa sittenkin kovin 
huonosti. Ja se jos mikä on ikävää. Sarjassa näytetään miten 
ihmisen pitää kaikesta huolimatta luottaa omiin tuntemuk-
siinsa ja ettei muulla ole mitään väliä. Ihminen on vangittu 
erilaisiin vastenmielisiin pakkoihin ja muiden määräämiin 
miellyttämisrituaaleihin, siitä nämä purkaukset. 

Vasta kun valheen voima alkaa hellittää, tarinan ihmiset ta-
juavat olevansa yksin. Se on se, mikä saa heidät menemään si-
joiltaan, ei itse nyrjähtänyt elämä. Ja se on juuri se kammotta-
va väärinymmärtämisen traagisuus, mikä sarjan syvissä vesissä 
tummana pulpahtelee pintaan, sillä erehdymme ja yritämme 
ja taas erehdymme. Siinä se oli. Se elämäksi kutsuttu meistä 
riippumatta. Ehkä perimmäinen ongelma tunteissa on se, että 
ne menevät ja tulevat mutta ovat samalla peruuttamattomia.

Nietzscheläisittäin sarja myös kysyy: paljonko totuutta ih-
miset kestävät? Joillakin heistä kestävyysvaje on kieltämättä 
suuri. Ja he tuntevat totuuden potkut persuksissaan tämän 
tästä epäonnistuttuaan huijaamaan itseään ja nähdessään 
tekojensa seurauksien olevan entistä kamalampia. Niinhän 
myös orgaaninen elimistö reagoi kivulla totuuteen suoliston 
myrkyistä tai liian rajuista lihasvenytyksistä, kuten huomaam-



55

me sarjan Pilates-opettajasta. 
Kun televisiosarjan katsoo kokonaan, huomaa osaavien 

käsikirjoittajien teemana olevan: tuntemisen sisältöön ei-
vät kuulu vain tunteet vaan myös tunteminen, sekä upot-
taneen televisiosarjaan koko joukon maailmankirjallisuuden 
merkkiteoksia kuvatessaan ihmismielen synkkiä sisältöjä, ei 
syyllistäen ja selittäen, vaan taattuun brittityyliin oivallises-
ti draaman keinoin ihmisten käytöstä ja ajatuksia tutkien 
hienovaraisen lämpimästi, mutta silti ulkopuolelta välttäen 
turhaa psykologisointia, tarinan itsensä kuljettaessa katsojaa 
ajattelemaan sarjassa esitettäviä yleisesti päteviä ja tietoisesti 
omaksuttuja eettisiä näkemyksiä, jotka on tunnistettavissa 
roolihenkilöiden vuorosanoista läpi koko televisiosarjan. 

Esimerkiksi televisiosarjan miehet ovat ristiriitaisia ja ky-
kenemättömiä solmimaan keskenään ystävyyssuhteita, kuten 
Shakespearen draamoissa. Sarjassa se on väännetty ohi pe-
rinteisen mies-nainen-sukupuoliakselin. Miehet ovat kykene-
mättömiä kasvamaan aikuisiksi ja kommunikoimaan naisten 
kanssa tasa-vertaisesti. Miesten muiden, kuin oman itsensä, 
inho näyttäytyy ikävästi ylimielisyyden hetkinä ylpeyden 
syntinä – superbiana, kuten Augustinus sitä kutsui – ottaen 
heidät persoonansa valtaansa torjuen muut ympäriltään. Jane 
Austenin pidäkkeellistä ja estynyttä maailmaa varioi nuoren 
mustan miehen ja naisen pikapanojen jälkeinen hiljainen ra-
kastuminen toisiinsa ja yhdessä ujo hapuilu kohti toisiaan. 

Usein sanotaan, että aikuisuuteen kasvaminen edellyttää 
sitä, että tajuaa valheen merkityksen elämässään, tarinoissaan 
ja ympäristössään, ja osaa käyttää itsekin tätä ”aikaansaavaa 
instrumenttia” taitavasti selviytyäkseen monimutkaisista 
asioista; sen minkä lapsena oppii, sen vanhana taitaa, tietävät 
psykologit, sillä ihminen noudattaa elämässään ällistyttävän 
paljon samoja tapoja ja kaavoja käyttäytymisessään läpi elä-
mänsä – siihen tavat, perinne ja uskonnot nojaavat suuren 
valtansa ihmismieliin. 
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Sarjan pääosaa esittää vanha nainen, joka ylikierroksilla 
hössöttäessään omaksumansa roolin mukaisesti, meinaa jaa 
vanhan koulutoverinsa yli. Tarkkanäköinen vanha koulutoveri 
muistuttaa naista siitä millainen tarmokas sisupussi hän eli 
eikä kohtaloonsa alistunut kynnysmatto, jonka lääkärimies 
pitää pilkkanaan ja panee halvalla joka käänteessä naisen sitä 
ymmärtämättä tai haluamatta ymmärtää. 

Ikävintä kaikessa on se, että niin tekevät myös miehen ns. 
ystävät, samanmieliset ilkeilijät ja manipuloitsijat, jotka pitä-
vät kaikessa aina ja yhtä ehdottomasti yhtä miehen puolesta 
vaimoa kohtaan. Kun tarkkaan katsoo sarjaa, huomaa sen 
olevan ibseniläistä elämänvalheen purkamisprojektia nyky-
päivään sovellettuna, kun vanha nainen on Ibsenin Nukke-
kodin Noran tavoin miehensä juoksutettavana ja tekee omat 
ratkaisunsa strindbergiläisessä perhehelvetissä, missä naisen 
asema on olla hiljaa, ja jos ei tottele, häntä pidetään hulluna, 
kuten tässäkin sarjassa. 

Nietzsche tulee taas sarjassa montakin kertaa tutuksi rep-
liikeissä ja vuorosanoissa sekä ihmistyypeissä. Vahvasti mus-
tavalkomaailmankuvaan kasvatettu katolilainen musta yli-
opisto-opettaja joutuu toteamaan papin neuvottomuudessa 
todisteen, ettei jumalaa ole olemassa. Samoin vanha rouva 
yrittäessään hakea apua ongelmiinsa miehensä kanssa papil-
ta, joka ei anna vastauksia mihinkään, kun ei osaa eikä se 
enää häntä eikä aikoja sitten ihmisten arkielämästä kadon-
nutta kristinuskoa. Papit ovat edelleenkin tyytyväisiä hyvään 
osaansa eikä heitä kiinnosta se, että kirkot tyhjenevät tyhje-
nemistään. Eipä ole niin paljon hommia, kun ne vähäisetkin 
kirkossa käyneet mummot mumisevat yksin kodeissaan heitä 
häiritsemästä, sillä edes vanhat mummot eivät enää hae lohtu 
kirkon sylistä.

Miksi olisikaan? Pappi siunaa ja sanoo aamenen, muuten 
hän on pihalla kaikesta siitä, mitä nykyihminen on ja haluaa 
olla nimenomaan oman seksuaalisuutensa tiedostavana ja hy-
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väksyvänä oliona. Eikä suinkaan se kristillinen kylmyys, jossa 
henki, ajatus ja suunta sekä tarkoituksenmukaisuus olivat tär-
keämpiä kuin eroottinen rakkaus, unohtaen tarkoituksellisesti 
samalla, ettei näkyvä maailmamme ollut koko totuus, vaan 
että se oli paljon suuremman ja salaperäisemmän maailman 
heijastumaa, jossa eroottisuus oli elämän polttoaineeksi saa-
tua oman olemassaolon syvällistä oivaltamista, ja sen elämistä 
todeksi niinä tihentyminä, joilla eroottinen maailma meidän 
olemukseemme painoi jälkeensä. Ihmisen sisälle oli rakennet-
tu rakkauden sisäinen kellojärjestelmä. Hänet oli ohjelmoitu 
aavistamaan, oivaltamaan, syttymään ja palamaan rakkauden 
soihtuna kylmän maailman keskellä, jossa hänen ihmisyytensä 
toteutui ja puhkesi vasta silloin kukkaansa, kun hän kaipasi 
tätä kuollakseen. Sarja kyseenalaistaa myös ikuisen rakkauden 
ja pyhän avioliiton käsitteet eli monogamian. Vanha nainen 
tajuaa olleensa rakastunut mieheensä vain nuorena. Mustan 
yliopisto-opettajamiehen rakkaus kuolleeseen vaimoon ei lo-
pussa saakaan melodramaattista surkeuden tappurakruunua, 
vaan ymmärryksen ihmisistä ja erotiikasta ilman moraalisia 
syytöksiä ihan kuten Saul Bellow kirjoitti kirpeän analyysin 
kirjassaan Mr. Rawelstein erotiikasta ja ihmisen seksuaalisen 
vapautumisen merkitystä modernille nykyihmiselle.

Mutta millainen tie on meitä odottamassa, kun katsoo 
kaikkea sitä pahaa, mikä on seurausta ihmisten oivaltaessa 
heidän onnettomuutensa laadun? Sokrates ajatteli naiivisti, 
ettei kukaan tee pahaa tietoisesti. Nietzschen mielestä hän 
yksinkertaisesti oli vain naiivi. Dostojevski sanoi hyvän ihmi-
sen olevan viisas, koska hyvyydessä piili viisaus. Tuntuu kuin 
käsikirjoittavat olisivat halunneet sanoa kriisien runtelemille 
ihmisille onnettomuuksien musertaessa heitä pieniksi ja voi-
mattomiksi, ettei meillä ei ole olemassa muuta tietä kuin Leo 
Tolstoin sanat siitä, että ihmisen pitää noudattaa järkensä ja 
omantuntonsa ääntä yrittäessään selviytyä ja elää jotenkuten 
kunniallista elämää.
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Kauneuden kirous
Eero K.V. Suorsa

Kauneus on katsojan silmässä, sanoo sanonta. Erään näke-
myksen mukaan sananlaskut ovat varsin ärsyttäviä, yleisesti 
ottaen vain helppoja, mutta tehokkaita argumentatiivisia ja 
diskursiivisia aseita, joilla kuitata toisen keskustelukumppa-
nin pitkä ja huolellisesti perusteltu argumentti. Sananlasku-
jen käyttäjät ovat monasti hyvä esimerkki Dunning-Kruger 
efektistä - asiaa kommentoivat ne. jotka eivät asiasta mitään 
tiedä. Yllä kuvailtu turhauttava tilanne on varmasti sinulle 
tuttu, mikäli olet tehnyt filosofiaa työksesi. Esität perustel-
lun ja mielestäsi hyvän argumentin, mutta toinen kuittaa 
sen toteamalla ”lehmätkin voivat lentää” tai jotain vähintään 
yhtä hienostunutta. Käytän seuraavaksi musiikista nousevaa 
metaforaa; keskustelu etenee kuin Schubertin Tyttö ja kuo-
lema, yhtä kiivaasti, ja yhä kiihtyen, mutta lopulta uuvuttaen 
argumentin esittäjän. Filosofille turhautuminen on tuttu, 
mutta kalvava tunne. Karl Marx oli kuollessaan luultavasti 
eräs maailmanhistorian turhautuneimmista filosofeista - hän 
koki menettäneensä kaikki unelmansa ensimmäisen interna-
tionaalin romahtaessa ja riideltyään lähes jokaisen mahdolli-
sen tahon kanssa Mihail Bakuninista alkaen. Teoksillaan hän 
ei kokenut saavuttaneensa yhtään mitään. Kuten tiedämme, 
historia osoitti toisin. Mutta, jatketaan turhautumisesta - ju-
malankieltäjänä tunnettu Epikuros (jonka luonnonfilosofiaa 
Marxin väitöskirja käsitteli) turhautui varmasti joutuessaan 
välttelemään uskonnollisia fanaatikkoja - eikä hän ollut ai-
noa. Mutta Epikuros tunnettiin myös seesteisyydestään, jo-
hon menemme seuraavaksi.

Turhautumisen jälkeen seuraa omituinen seesteisyys, jota 
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kuvailen jälleen musiikin kautta nousevalla metaforalla. Elo-
kuvan Pelikaanimuistio (1993) James Hornerin säveltämän 
soundtrackin ensimmäinen kappale avaa seesteisesti tuon 
jännärin, ja kuullessamme ksylofonin kaltaisen soittimen 
kykenemme samaistumaan ruudulla näkyvän Louisianan 
suomaiseman, jossa pelikaanit lentävät. Seesteisyys kuuluu 
tästä musiikista, ja myös arvoituksellisuus. Seesteisyyden kes-
kellä voimme pohtia, miksi argumenttimme ei vakuuttanut 
toista, vaan hän kuittasi sen sananlaskulla tai sutkauksella. 
Seesteisyys auttaa meitä valmistautumaan seuraavaan vastaa-
vaan väittelyyn. 

Tai kenties purkamaan kyseisen sananlaskun, jonka alussa 
esitin. Kauneus on katsojan silmässä. Ei ikävä kyllä kaikkien 
mielestä. Ulkonäkö ja kauneus ovat poliittisia, moraaliin ja 
valtaan liittyviä kysymyksiä. Hyvyys ja kauneus on pyritty 
yhdistämään toisiinsa, vaikka tällä ei ole mitään pohjaa. Idea 
siitä, että kasvot paljastavat ihmisen moraalisen luonteen laa-
dun, on ollut läsnä viimeistään 5. vuosisadalta ennen ajan-
laskun alkua (Wegenstein 2012, 4). Kreikkalaiset käyttivät 
käsitettä kalókagatheia, tai kaloi kagathoi joka muodostuu sa-
noista kalós (kaunis) ja agathos (hyvyys/hyvä). Platon kirjoitti 
aiheesta lukemattomia kertoja dialogeissaan, ja noina aikoina 
käsite viittasi yläluokkaisiin, jaloihin miehiin. Orjat, ja muut 
kreikkalaisen yhteiskunnan vähempiarvoiset suljettiin kalói-
kagathoin ulkopuolelle jo käsitteellisesti, mutta tämä asema 
oli silti mahdollista saavuttaa koulutuksen tai paedain kautta.

Kalvinistisen perinteen isälle Jean Calvinille (1509-1564) 
kuva, ja asioiden esittäminen kuvan kautta kytkeytyi juma-
lanpilkan kautta pahuuteen, ja Alain Besancon laskee Cal-
vinin osaksi Bysantista lähtenyttä ikonoklastista perinnettä 
modernilla ajalla. Calvin ei tosin ollut kristillisessä perinteessä 
ensimmäinen: jo kirkkoisä Klemens Aleksandrialainen julisti, 
että peruukkia käyttävät naiset eivät voineet vastaan ottaa 
jumalan armoa, koska siunaus jäisi kiinni peruukkiin (Etcoff 
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2000, 102).
Calvinille jumalan kuvaaminen minkä tahansa muodon, 

kuten kuvan, kautta oli yksinkertaisesti valehtelua (Besancon 
2000, 187). Calvinille kauneus merkitsi käytännössä samaa 
asiaa kuin turhamaisuus, ja hän laski tämän samaan kastiin 
kuin ”egyptiläisten vitsaukset”, kuten myös taiteen ja filoso-
fian (Besancon 2000, 185). Taide ei kuitenkaan ole Calvinille 
itsessään täysin paha asia; sitä täytyy vain käyttää siten että 
sen katselemisesta ei voi nauttia. Pyhiä asioita ei kuitenkaan 
saanut missään olosuhteissa kuvata (Besancon 2000, 189). 

Voidaan tietysti kysyä, miten Calvinin näkemys kytkeytyy 
nykyaikaiseen keskusteluun kauneudesta. Kyynikko tietys-
ti toteaisi, että taistelu kuvia vastaan on hyödytöntä, koska 
enemmistö mediassa esiintyvistä valokuvista on jo käsitelty 
kuvankäsittelyohjelmilla (Chambers 2008, 6). Mutta mikäli 
tarkastelemme turhamaisuutta esimerkiksi suomalaisten sa-
nanlaskujen kuten ”rumat ne vaatteilla koreilee”, valossa, niin 
huomataan että ulkonäön yhdistymisestä turhamaisuuteen 
voidaan ilmiselvästi jäljittää kalvinismiin ja Calvinilta läh-
töisin olevaan perintöön. Calvin piti kaikkea maallista, ku-
ten kauneutta, lähtökohtaisesti alaluokkaisena, ja reformoitua 
kristinuskoa eräänlaisena keskinäisenä elitistisenä yläluokan 
identifioitumisen välineenä, ja tähän kuului oikeaoppinen 
jumalan ylistäminen (Besancon 2000, 202). Kauneus siis 
ahdistaa, ja kalókagathoin käsite on kulkenut pitkän mat-
kan. Elettyään ja kuljettuaan vuosisatojen halki käsite päätyi 
lopulta tarkoittamaan ”kaunista sielua”, ja valistuksen aika-
na Schiller, Diderot ja Hörderlin ottivat käsitteen tarkkaan 
pohdintaan. Suhtautuminen siihen ja koko kauneuteen oli 
kuitenkin ristiriitaista, mihin vaikutti luultavasti kristillinen 
painolasti. Seuraavaksi hieman Diderot’sta. Diderot’n tuotan-
nossa kaunis nainen koettiin joko tyhmänä, tai uhkana, su-
kupuolten ero. Francette Pacteau referoi Diderot’n käsityksiä:

Kaunis nainen, tuo virtaava kuva, joka on napattu silmän-
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räpäyksessä, kuin kameralla, antautuu miehen halulle hävit-
tää verta vuotava ero kahden sukupuolen välillä. Tämä on 
kuva, josta on poismanattu sen mykistävä voima ja typistetty 
´puhtaan visuaaliseksi´. Se on vailla merkitystä ollen samaan 
aikaan myös ruutu, joka suojelee torjutulta, kauhistuttavalta 
sukupuolierolta. Diderot’lle naisen kauneus on sisällötöntä ja 
onttoa, hänen sanoin ’nuo nuoren naisen kasvot… viattomat, 
naiivit, silti tyhjänä vailla ilmeitä.’ Se on merkityksetön pinta, 
johon ihastunut mies kaivertaa ajan kanssa matemaattisella 
tarkkuudella vastaukset juuri niihin kysymyksiin, joihin hän 
haluaa kuulla vastaukset. (Pacteau 1994, 111, suom. E.S). 
Seuraavaksi siirrymme Immanuel Kantiin. Myös Kant erot-
taa kauniin hyvästä, ja tarkasti. Myöhemmin Kant kuitenkin 
päätyy määrittelemään kauneuden moraalisen hyvän symbo-
liksi, kuten myös David Hume teki. Kauneus on kohde tyy-
dytykselle, kokemukselle tästä (Besancon 2000, 200). Kant 
kuitenkin varoitti naisia astumasta työelämään ja keräämään 
omia saavutuksiaan. Tämä itsenäisyys Kantin mukaan tuhoai-
si naisen ”feminiiniset ominaisuudet” kuten kauneuden (Et-
coff 2000, 81). Valistuksen aikana käsityksiimme kauneuden 
ja moraalin yhteydestä vaikutti kuitenkin keskeisesti sveitsi-
läinen pastori Johann Kaspar Lavater, jonka teos: Physiog-
nomical Fragments for the Promotion of the Knowledge and 
Love of Man saavutti välittömästi keskeisen aseman. Kirjan 
keskeisin sanoma oli: Kauneus ja rumuus omaavat suoran yh-
teyden ihmisen moraalin perustaan. Mitä komeampi hän on, 
sitä moraalisempi hän, mitä rumempi hän on, sitä pahempi 
hän on moraalisesti (sit. Wegenstein 2012, 8), suom E.S.

Modernista näkökulmastamme tämä kuulostaa kylmää-
vältä, vaikka tiedämme maailman olevan epäreilu paikka, ja 
silti haluamme uskoa, että ihmiset eivät tuomitsisi toisiaan 
ulkonäön perusteella. Mutta, alue, jossa sitkeä uskomus ul-
konäön parantavaan voimaan on esteettinen kirurgia, eli kau-
neusleikkaukset. Yhdysvaltalainen kirurgi Steven Marquardt 
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on kehittänyt software -ohjelmiston, joka analysoi kasvot 
uusklassisten kauneusihanteiden pohjalta. Ohjelmiston pe-
rusteella on Marquardtin mukaan mahdollista määrittää juu-
ri oikeat ja kauniit kasvot kullekin potilaalle. Ohjelmistoa 
käytetään leikkausten suunnittelussa. Marquardtia voidaan 
pitää nykypäivän Lavaterina, ja vertaus on nähdäkseni oikea 
(Wegenstein 2012, 101). Marquardt on esiintynyt useissa 
tosi-tv-ohjelmissa, joissa kauneusleikkausten avulla pyritään 
muuttamaan ihmisten menestystä työelämässä, parisuhteis-
sa, ja näiden muuttamista ylipäätään paremmiksi ihmisiksi. 
Marquardtin mukaan leikkausten avulla meistä on mahdol-
lista tehdä ”todella kauniita”, pelkän ”kauniin” tai ”neutraa-
lin” sijaan. Esteettinen kirurgia vetoaa tässä kontekstissa näin 
syvimpiin arvottomuuden tunteisiin, ja tarjoaa tilalle ”uutta 
itseä”. 

Ilmiö kietoutuu kuitenkin myös muihin ilmiöihin. To-
si-tv on vaikuttanut esteettisen kirurgian suosion nousuun 
maailmalla. Bernadette Wegenstein toteutti tutkimuksen so-
siologian kandi- maisterivaiheen opiskelijoiden parissa Buffa-
lossa, New Yorkissa ja Los Angelesissa. 662 opiskelijaa täytti-
vät kyselylomakkeen, joka koski heidän ruumiinkuvaansa ja 
kauneuskirurgiaa käsitteleviä tosi-tv-ohjelmia. Kyselylomake 
tarkastettiin eettisen lautakunnan puolesta, ja osanottajien 
pariin ei hyväksytty opiskelijoita, joilla oli todettu ruumiin-
kuvahäiriö (engl. body dysmorphic disorder, Wegenstein 
2012, 127). Los Angelesin miehet tunsivat itsensä vähem-
män viehättäväksi, kuin Buffalon miehet, ja tämä liittynee 
siihen tosiasiaan, että he asuvat Yhdysvaltain kauniiden ja 
rohkeiden pääkaupungissa. Mutta, buffalolaiset opiskelijat 
katsoivat tosi-tv:tä enemmän, ja ahdistuivat omasta kehos-
taan enemmän ja kokivat myös enemmän ulkonäköpaineita 
kuin tutkimuksen osanottajat Los Angelesissa. Buffalolaiset 
osanottajat tulivat myös useammin työväenluokkaisista per-
heistä, ja kauneuskirurgiaa käsittelevien ohjelmien sivutessa 
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Beverly Hillsin kauniita ja rikkaita, he tunsivat omissa ke-
hoissaan myös yhteiskunnallisen epätasa-arvon yhdistäen 
hyvän ulkonäön aineelliseen menestykseen (Wegenstein 
2012, 127).  Myös tutkimukseen osallistuneet naiset kokivat 
ulkonäköpaineiden nousseen ohjelmien katselun myötä. Ja 
mitä enemmän ahdistus kasvoi, sitä enemmän he katsoivat 
näitä ohjelmia (Wegenstein 2012, 128).

Kauneus on siis moraalia koskevan kysymyksen lisäk-
si myös poliittinen ja yhteiskunnallinen kysymys. Ennen 
loppuhuomautuksia on vielä syytä nostaa esiin kauneuden 
herättämää ristiriitaa nykyajan filosofian parissa. Kauniita 
naisia arvostanut Sartre suhtautui kovin ambivalentisti nais-
ten kauneuden käsitteeseen. Sartren mukaan jotain kaunista 
nähdessään katsova subjekti kokee kauneuden kokemuksen 
nimenomaisesti perääntyessään inhon vallassa, koska ensim-
mäinen hämmästyksen sävyttämä reaktio on inho, ja vasta 
tämän jälkeen tulee kauneuden kokemus. 

Kauneus nousee eksistentiaalisesta tyhjyydestä (ei niin 
kaukana Calvinin puhumasta helvetistä), Sartrelle naisen 
kauneuden kokemus muuttuu hetkellisesti kuvaksi, kor-
vaten 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 epäto-
dellinen, että se on Sartren mukaan hävitettävissä takaisin 
tyhjyyteen. Sartre rinnastaa kauniin naisen kuolemaan. Lo-
puksi ei ole enää mitään nähtävää, joka häiritsisi katsojaa 
(Pacteau 1994, 108). Huomautan, että en yritä väittää olevan 
olemassa mitään luonnollista kauneutta, saati esittää kliseitä 
”itsetyytyväisyydestä”. Pikemminkin pyrin huomauttamaan 
ja kiinnittämään huomion yhteiskunnassamme vallitsevaan 
syvään arvottomuuden tunteeseen. Kauneus herättää meissä 
ristiriitoja, mutta siihen liittyvä valta ja arvottaminen ovat 
keskeisiä kysymyksiä.
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Liian paljon liian 
nuorena

Harald Olausen

Hesarissa oli pitkäperjantaina 2.huhtikuuta 2021 pääkirjoi-
tus otsikolla ”Otaniemen Sokrates piti viimeisen luennon”. 
Pääkirjoituksessa kerrottiin Esa Saarisen Aalto-yliopiston jää-
hyväisluennon olleen merkkitapaus akateemisessa maailmas-
sa, mitä se ei ollut, kuten eivät myöskään Saarisen tieteelliset 
näytöt, jotka jäivät kovin vähäisiksi 24-vuotiaana tehdyn väi-
töskirjan jälkeen. Syynä se sama vanha tauti: liian paljon liian 
nuorena ja kusen nouseminen päähän. 

Kovin on Hesari muuttanut sekä tyyliään kirjoittaessaan 
Saarisesta näinkin nostalgisen myönteisesti, kun ottaa huo-
mioon, että sama lehti - eri tekijät tosi - teilasivat Saarisen yli 
kolmekymmentä vuotta niin, että se johti Saarisen lopulliseen 
ajautumiseen yliopiston ulkopuolelle puuhastelemaan mität-
tömyyksien kanssa mitättömiä asioita filosofiaksi kutsumansa 
pseudotieteellisen symposiumin nimissä välillä pitkiksi ajoiksi 
jopa Kreikkaan naistenlehtijulkisuuden siivillä keski-ikäisiä ja 
hyvin maksaneita naisia naurattamaan. 

Ainoa asia, mitä Saarinen tuntuu kuulemma pelkäävän 
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(Asterixin pienessä ja urheassa gallialaiskylässä pelättiin vain 
yhtä asiaa: että taivas tippuu niskaan) on se, että NAISET 
NAURAISIVAT HÄNELLE! Ja tietenkin he nauravat luen-
tojen jälkeen viinilasi käsissään miettiessään mitä miettiessään 
värikkään riikinkukon, kuin Casanovan aikoinaan, pyörähdel-
lessä keimaillen heidän edessään tanssiin kutsuen. Tässä ovat 
Saarisen vähäiset näytöt - ei paljon muuta. Ja se ei ole paljon, 
vaan paljon porua ja vähän villoja-osastolta. Se on ollut hä-
nen pettämätön tavaramerkkinsä: julkisuuden liehittelyä mitä 
missäkin kissanristiäisissä rahankiilto silmissään ja lähes aina 
samat kertomukset (oman) minän suurista mahdollisuuksista, 
kunhan vain on varaa maksaa sikakalliit osallistumismaksut 
hänen höpsismikursseilleen. 

Hesarin pääkirjoituksessakin kerrottu vuodesta 2001 läh-
tien järjestetty Filosofia ja systeemiajattelu-kurssi kuulostaa 
juuri tältä samalta; siltä, mihin Saarinen epäonnistuneen 
tieteellisen uransa jälkeen rahattomana ajautui; rahastamaan 
täystoimisesti itse keksimillään uudissanoilla, kuten ”nykyhet-
kisyys” ja ”merkitykset” hyväuskoisia pelkillä sanoilla ja kuu-
luisuuden kosketuksella muka fiksuilla filosofiatempuillaan, 
vaikka tiesi hyvin ettei mikään ollut muuttunut, tai muuttu-
massa eikä siksi osannut itse ihastella aidosti vanhaa uutena. 
Nyt kun Hesarin ylisanoin kuorruttamaa Saarista kuuntelee 
netistä, ei hän eroa juurikaan Kotipizzan yrittäjiä sparranneen 
Trainer`s Housen Jari Sarasvuosta, jota katsellessa ja kuun-
nellessa pääsylippuun pitäisi kuulua sekä pleksilasia räiskeitä 
vastaan että 20-litran oksennusämpärit.

Saarisen kohdalla on vaikea sanoa, onko kyse koomilli-
suudesta vai huumorista. Hän näyttää itse pellenaamaiselta 
vitsiltä kuten eduskunnasta vihdoinkin monen iloksi luo-
puva migrenisti Ben Z.. Hesari mainostaa häntä jutussaan 
Sokrateen kaltaiseksi, mitä hän ei tietenkään ole. Vai missä 
hänen sanomisissaan ja teksteissään muka vilahtaa sokraatti-
nen ironia? Ei missään. Saarista ei siksi arvosteta filosofipii-
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reissä. Mutta hän on itse syypää omaan ongelmaansa: liian 
paljon nokka pystyssä muita terävillä kyynärpäillään tönien 
liian nuorena kusipäänä, sillä hänet nostettiin eturiviin ja hän 
luuli sitä pysyväksi kiinnitykseksi. 

Näin ei tietenkään ollut ja siksi oli kiinnostava katsoa, mi-
ten eilisen tähti hiipui ja lähes sammui yrittäessään väkisin 
pitää itsensä ihmisten mielissä. Siksi voi hyvin kysyä: mikä 
nyt eteen Pinneberg? Samanniminen kirja on paljon parem-
paa luettavaa kuin Saarisen lässyttävät markkinointipuheet 
minän kaikkivoipaisuudesta menestyksen ihmeitä tekevässä 
maailmassa, sillä toisin kuin Saarisessa ja hänen jutuissaan, 
kirjassa ei ole tilaa millekään teennäisille ongelmille eikä sitä 
yritetä kepulikonstein myydä sikamaiseen hintaan hyväuskoi-
sille hölmöille. 

Hesarin mukaan kuulijat vakuuttelevat Saarisen luennoissa 
olleen jotain taianomaista, jota on vaikea pukea sanoiksi siksi, 
että puhevammasta kärsivä ja sekavasti puhuvasta Saarisesta 
ei aina saanut selvää, vaikka kuinka yritti. Eivätkä kaikki ne 
miljoonat Hesarin mainostamasta (lähde on ilmaisesti itse 
Saarinen eli uskokoot, ken uskoo, minä en ainakaan). Pääkir-
joituksessa lyödään turhan höpöttämisen ja selfmaidemanien 
itsehypettämisen alttarille vielä lisää selvästi Saarisen itsensä 
vuorossa olleelle toimittajille tarjoilemia mainesanoja itsestään 
ja työtavoistaan.

Saariselle ei kuulemma ole tärkeintä ajatukset vaan itse 
ajattelun prosessi. Sen hän kuitenkin pitää piilossa ylisanoil-
laan, jotka eksyttävät ja tekevät lopuksi kuulijan immuuniksi 
totuudelle, jos nyt sellaisesta voi edes puhua tämän hölisevän 
marakatin kohdalla. Filosofi on kehittänyt ilmaisumuodok-
seen ”dialogisen monologin”, jossa kuulijat ovat läsnä puhujan 
hapuilussa ja hiljaisuuksissa.

Haloo herätkää! Dialoginen monologi on samaa improvi-
soitua sanahelinää, kuin mitä hän netissäkin suoltaa uuvut-
tavia jorinoita tuntikaupalla itsestään selvyyksistä puhumatta 
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kertaakaan asiaa tai pääsemättä ylitse pääsemättömästä eli it-
sestään, jota hän yhtä ehdoin tahdoin rakastaa ylitse muiden 
samalla tavalla, kuin hän omia sikakalliita luentojaan mainos-
taa peruutusturvalla. 

Nyt on kyllä toimittaja joko syönyt, tajuamatta itsekään, 
paksua pajunköyttä yhdeltä sanoilla julkisuutta ovelasti har-
hauttamismielessä rahan vuoksi ammatikseen kohta viisikym-
mentä vuotta tehneeltä alan kruunaamattomalta kuninkaalta, 
jonka on täytynyt tällaista soopaa ilmoille päästessään tar-
koittaneen jutun sokraattisen ironian hengissä tarjoiltavaksi 
itsensä pilkkaamiseksi eikä vakavasti otettavaksi ja maan pää-
lehdessä sanasta sanaan julkaistavaksi.

Ellei sitten kyseessä ole Platonin Laeissa heittämä kysymys: 
Onko meidän hyväksyttävä huvinäytelmien kirjoittajien tai-
pumus tehdä ihmisiä naurunalaisiksi, jos he ilman mitään 
vihan tunnetta pilailevat komedioissaan kansalaistemme 
kustannuksella? Siitähän tässä on kysymys. Hän tekee ko-
mediaa kaikesta mutta syvällä sisimmissään inhoaa itseensä 
ja omaa valheellisuuttaan ja siksi yrittää kertoa sen hauskasti 
unohtaen, että Platonin mielestä harmitonta leikkiä sai laskea 
mutta ei vihaisena tai vakavissaan. Nauru onkin se, joka ilmi-
selvästi puuttuu Saarisen muuten niin täydelliseksi julistetusta 
sananlevittämisestä. 

Toki hän hymyilee ja hymistelee itselleen, vaikka irvis-
tyksiltä ne näyttävät. Kaikki hänen puheensa on suunnattu 
hänelle itselleen. Hän puhuu itsestään itselleen aina samalla 
tavalla ja ilmeellä. Se on ihme. Ei mikään muu hänessä. Mutta 
aitoa huumoria tai älyä siellä ei ole. Sellaiseksi ei voi laskea 
huumoriksi naamioitua tyhmyyttä eli maksettujen puujal-
kavitsien kertomista ja ironista rautalangasta vääntelyä, jota 
hän yksioikoisille insinööreille ammatikseen sananselittäjänä 
korkealla palkalla harrasti ennen eläköitymistään. 

Huumori puuttui silti traagisella tavalla Erasmus Rotterda-
milaisen sanoin siksi lähes kokonaan Saarisen elämästä, teh-
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den hänet tahtomattaan oman elämänsä pelleksi. Erasmuk-
sen mukaan maineikas puhetaidon opettaja Quintilianus on 
kirjoittanut naurusta kokonaisen luvun, joka on Iliastakin 
laajempi. Näiden asiantuntijoiden mielipiteen mukaan Tyh-
myydellä on niin suuri valta, että useasti pelkkä naurahdus 
riittää syöksemään nurin järjen vankimmatkin rakennelmat.

Eikö kukaan taaskaan huomaa, ettei keisarilla ole lainkaan 
vaatteita? Se, että toimittaja on kirjoittanut Saarisen toivomal-
la tavalla, kertoo vakavasta kriisistä journalismissa. 

Samalla se kertoo asiantuntemuksen puutteesta. Jo ensim-
mäisen vuoden filosofian opiskelija olisi nauraen sanonut toi-
mittajalle, että Saarisen väite luennosta pitkänä harharetkenä, 
joka ei ole kuitenkaan harharetki vaan johtaa johonkin, on 
lajissaan täyttä puppua ja vitsiksi tarkoitettu. Tai jos ei ole, 
se on sitä samaa, mistä Platon varoitteli astrologisen fatalis-
min valtaan joutuneita oman aikansa helposti höynäytettäviä 
ihmisiä, jotka omaksi turmiokseen pitivät itseään sen verran 
fiksuina, etteivät osanneet epäillä mitään, mikä fiksuna heille 
esitettiin.

Pääkirjoituksen lopuksi jutussa väitetään Saarisen olevan 
kuin Sokrates, mikä ei enää naurata siksi, että sekä itseään 
toimittajalle vuolaasti kehunut Saarinen ja toimittaja mitä 
todennäköisimmän itsekin uskovat niin. Ainakin he tuntu-
vat uskottelevan sitä meille tyhminä pitämilleen tämän ajan 
pinnallisille ihmisille, jota kiinnostaa tällainen sekava tunne-
journalismi. Onneksi itse jutussa oli vähän kirjaimia ja isot 
kuvat vähentäen kärsimystä. Ei tämä älyllisesteettinen rima-
nalitus jää tähän. 

Lopussa viljellään vielä paradoksi, mikä on niin miele-
tön, että siitä paljastuu toimittajan vain prameilevan itsekin 
Saarisen tapaan tyhjillä ja ulkokullatuilla sanoilla vain tavan 
vuoksi, eikä tarkoittavan mitä kirjoittaa; viisaus ei ole jutun 
kirjoittaneen toimittajan mielestä sen enempää Saarisen kuin 
kuulijankaan päässä vaan jossain siinä välissä, kohtaamises-
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sa. Ilmeisesti hän ei itsekään tiedä mistä hän kirjoittaa, sillä 
aiemmin hän antanut ymmärtää Saarisen luontojen olevan 
harharetkiä. Missä välissä tapahtuu sitten se kohtaaminen? 
Toimittajan mielestä kyse on universaalista tahdosta, jossa 
kuulijat ovat läsnä puhujan hapuilussa ja hiljaisuuksissa.

Mitä helvettiä? Tämän menee uneksimisen puolelle. Asiat 
siis ovat vain olemassa ilman mitään yhteyttä mihinkään tai 
syyhyn. Se vaikuttaakin ihan uudelta totuuden ja olevaisen 
maailman tulkinnalta vaikkei ole: se on yhtä humbuukia kuin 
koko mies ja lähes kaikki, mitä hän suustaan ulos suoltaa. 
Fiksu ja mukava mies kuulemma ja juttukin hyvin luistaa, 
silloin kun puhutaan hänelle tärkeimmästä asiasta eli hänestä 
itsestään, muulloin kuulemma vähemmän hyvin. 

Mutta ei tällaista jaksa lukea, saati sitten kuunnella videolta 
ja vielä maksaa siitä itsensä kipeästi. Nyt kyllä hävettää sekä 
lankaan menneen toimittajan että aina yhtä helposti muita 
höplästä vetävän Saarisen puolesta. Miten tämä muka eroaa 
muuten Saravuosta, joka on Saarisen halvempi versio tarkoi-
tettuna myyntitykeille, kuin ettei sylki lennä päin naamaa? 
Ei mitenkään. Sössöjä kummatkin S:t! No, sokeiden maassa 
yksisilmäinenkin on kuningas.

Sössöt pääsevät pitkälle ja ihme kyllä nimenomaan pu-
heammateissa. Kun tein Ylen Aikainen nimiseen Ylen pää-
kaupunkiseudun kanavaan ohjelmia vuonna 1990, ihmettelin 
aina erästä nukkavierua pitkillä puheillaan muiden töitä häi-
rinnyttä puhevikaista tyyppiä. Luulin sitä ensin vahtimesta-
riksi. Joku väitti sen kuitenkin olevan toimittaja. Koskaan en 
sen puolen vuoden aikana, mitä juttujani heille tein, kuullut 
tämän toimittajan tekemiä ohjelmia ehkä siksi, ettei hänen 
puheestaan saanut mitään selvää eikä häntä uskallettu siksi 
päästää ääneen ”eetteriin” kuten silloin sanottiin. Usein hän 
oli vahvasti maistiaisissa tai haisi vanhalle viinalle, kun istui 
kopissaan yksin mököttämässä ja paperiliidokkeja taittamassa. 

Viinan kanssa läträäminen työaikana ei sopinut Ylen mo-
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raalikoodistossa siihen aikaan muille, kuin samassa talossa, 
Kesäkadulla, kerrosta ylempänä seitsemännessä kerroksessa 
majailleille demarijohtajille, joilla oli omassa kerroksessaan 
oman ravintolan lisäksi kuulemma upeat näköalasauna- ja 
baaritilat. SDP:n ylintä johtoa nähtiin aina silloin tällöin mus-
tien autojen tuovan itsensä herra demaripääjohtajan seistessä 
käsi ojossa vastaanottamassa korkeita vieraitaan talon suuressa 
aulassa kuten Sorsaa, Koivistoa, Sundqvistia, Liikasta, Ahdetta 
jne....sekä muita pulleita ja persjalkaisia maakuntien ilmaiselle 
viinalle persoja työläisruhtinaita. 

En osaa sanoa millainen paikka se oli. Sitä kutsuttiin DE-
MARITAIVAAKSI, sillä jos sinne pääsi, oli onni potkaissut 
toveria hyvän palkan ja vielä parempien etujen kultaisena kä-
denpuristuksena. Sanottiin, että silloin piti tuntea vähintään 
SDP:n III puheenjohtaja, nussia silloista salskeista nuorukai-
sista Katariina Suuren tavoin pitänyttä puoluesihteeri Ulpu 
Iivaria tai olla vähintään SDP:n suurimman piirin puheen-
johtajan tai vaikutusvaltaisen kansanedustajan lähisukulainen. 
Silloin pääsi osastopäälliköksi, toimituspäälliköksi, uutispääl-
liköksi jne... Moni olikin onnistunut ja majaili Demaritai-
vaassa, jonne meiltä tavallisilta toimittajilta oli pääsy kielletty. 
Hienostunut ranskalaisen konjakin tuoksu leijaili aina silloin 
tällöin neniimme hississä, kun se oli tullut ylemmästä ker-
roksesta. 

Mutta miksi tämä ei ohjelmia tehnyt pultsarin näköinen 
toimittaja sitten oli Ylen radiossa toimittajana? Hän oli dema-
ri sen ajan demariradioksi kutsutussa ”Raatikaisen tuutissa” 
(Junnu Vainion nimitys sosiaalidemokratisoituneelle Ylelle 
eräässä laulussaan). Hän oli päässyt hänen ystävänsä Bo Ah-
lforsin suosittelemana, puhevikainen hänkin, jopa niin pa-
hasti, ettei häntä kehdattu nimittää toimittajaksi vaan suun-
nittelijaksi katto korkealla ja seinät leveällä SDP:n silloisen 
sloganin mukaisesti tekemässä mitä ikinä halusi ja niin hän 
tekikin, mutta harvoin Ylessä. 
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Ylellä ei siihen aikaan julistettu avoimeksi vapaita toimitta-
janvirkoja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Hänellä 
oli kuusi pomoa, jotka kaikki olivat kaikki päässeet samalla ta-
valla sisään demareina ja jopa SDP:n jäsenkirjallisina puolue-
aktivisteina, jotka tilasivat Suomen Sosiaalidemokraatti-leh-
teä ja johtivat oman toimituskuntansa ay-kerhoa. Lomailivat 
Neuvostoliitossa paikallisen toimittajaliiton lomakeskuksissa 
tai urheilulomilla Bulgarian viiksekkäiden naisurheilijoiden 
täyttämissä halvemman luokan urheiluhotelleissa.

Sössöttävistä Saarisesta ja Sarasvuosta tuli mieleen kristil-
lisdemokraattien alkuaikojen puheenjohtaja Westerlundin ja 
puoluesihteeri Esko Almgrenin, joka oli Kotkassa oppikou-
luni, KATARIINAN YHTEISLYSEO, bilsan ja mansan ope 
sekä rehtori, taistelu Puijon puoluekokouksesta puheenjoh-
tajan paikasta, jonka Almgren täpärästi voitti. Matkalla kohti 
Puijon näköalatornia hissi yhtäkkiä pysähtyi ja Westerlund 
joutui seisomaan kahden kesken Almgrenin kanssa tunnin 
ennen kuin hissi saatiin korjattua. Alhaalla puoluekokouksen 
uskoveljet- ja sisaret olivat rukoilleet jumalalta apua. Samoin 
itse hississä olleet riitapukarit. Turhaan. Miksei jumala sitten 
vastannut heille hississä olleille, jotka olivat lähempänä taivas-
ta? Jumala ei saanut selvää, mitä ässävikaisella Westerlundilla 
(ihan kuin aikoinaan SKDL:n Ele Aleniuskin viheltävine äs-
sineen) ja ärrävikaisella Almgrenilla oli hänelle sanottavanaan. 

Hieman sama tauti on molemmilla S:llä. Hetken jaksaa 
(ei korona-aikaan, kun pitää olla maski suojana, ettei sylki 
lennä) näiden S-herrojen sössötystä kuulla, mutta sitten alkaa 
tympiä, kun huomaa, etteivät he osaa kumpikaan edes puhua 
oikein, saati sitten oikeista asioista oikealla tavalla, tai että he 
itse olisivat tosissaan sitä mieltä, mitä väittävät vain rahan ja 
huijaamisen takia olevansa. Miksi heitä ei pidä kuunnella? 
Siksi että he ovat elimellinen osa sitä meitä jatkuvasti orjuut-
tavaa myynti- ja markkinointikoneistoa, jolla meille yritetään 
kalliisti myydä halpoja kopioita elämämme unelmista.
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Itseään syövä
 lapamato

Eero K.V. Suorsa

”Lapamato, joka on syönyt oman häntänsä, se vanha toimit-
taja oli varoittanut minua. Ei ole mitään järkeä lähteä sen 
perään… Se vain kiertyy sydämen ympärille ja puristaa siitä 
veret pihalle.”

- Marisha Pessl: Yönäytös (2013)
Aloitan tekstini yllä olevalla sitaatilla Marisha Pesslin ro-

maanista Yönäytös. Sitaatti kuvailee tilannetta, jossa teoksen 
päähenkilö joutuu tilanteeseen, jossa hänen on katsottava ar-
voitusta, hankalasti ratkaistavaa rikosta, kuolemantapausta, 
joka näyttää itsemurhalta. Tapaus on pelottava ja arvoituk-
sellinen, mutta silti teoksen päähenkilö, tutkiva toimittaja, 
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haluaa perehtyä juttuun. 
Vastaavalla tavalla tanssijan ja tanssin ruumiillisuus on 

arvoituksellista - kysymys siitä tuntuu intuitiivisesti järjettö-
mältä, koska se näyttäytyy samanaikaisesti erittäin itsestään 
selvänä: tietenkin tanssi on ruumiillista, koska tanssia harjoit-
tavat tanssijat ovat ihmisiä, joilla tietenkin on ruumis. 

Joten, tässä asetelmassa tanssi on siis ruumiillista, koska 
ihmisillä on ruumis. Kuitenkin näyttää herkästi siltä, että ky-
seessä on kehäpäätelmä, jos kysymykseen ruumiillisuudesta 
vastataan täten: ”koska se on ruumiillista, se nyt vain on näin.” 

Vastaavia kehäpäätelmiä on tarjolla runsaasti, kun keskus-
tellaan tanssista ylipäätään. Kun puhutaan tanssista ja kysy-
myksestä ”mitä tanssi on”, niin vastaus on ”kyllä sen tanssin 
kaikki tunnistavat”, ja/tai ”tanssi on tanssia”. Tällöin jää kui-
tenkin määrittelemättä mitä tanssi on, joten mikä tahansa 
asia voi olla tanssia.

Joten, kysymykset tanssista ja sen sekä tanssijan suhteen 
ruumiillisuudesta on määriteltävä ja avattava, jotta mikä ta-
hansa ei voi näyttäytyä tanssina. Koska nämä kaksi kysymystä 
eivät ole täysin analogisia, niin keskustelun selkeyttämiseksi 
on kuitenkin hyvä katsoa liikkeen sekä ruumiillisuuden mää-
ritelmiä ja näiden suhdetta tanssiin sekä tanssijaan. 

Tanssiteokset eivät ole vastaavalla tavalla säilytettävissä 
muistiin jälkipolville kuin esimerkiksi musiikkiteokset, vaik-
ka puhuisimme samana aikakautena syntyneistä klassisista 
teoksista kuten oopperasta tai määrätyistä klassisen baletin 
teoksista. 

Nuotit eivät tässä suunnassa vie yhtään eteenpäin, koska 
nuoteissa on kyse musiikeista, ja täysin samaa musiikkia voi-
daan käyttää yhä uudestaan ja uudestaan keskenään täysin 
erilaisiin tanssiteoksiin. Mikä tässä siis synnyttää olennai-
sen eron? Nuotteja ja laulun sanoja on mahdollista kirjoit-
taa muistiin, mutta tanssiin käytettävää liikekieltä on täysin 
mahdotonta välittää sukupolvelta toiselta täysin muuttumat-
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tomana eteenpäin juuri sellaisenaan. Liikkeen säilyttämisen 
kohdalla voidaan puhua muistin varassa toimimisesta, siis siitä 
miten se siirtyy tanssijan kehoon, toistamalla. 

Tanssija ei voi oppia liikkeitä paperilta, vaikka koreografi 
voi yrittää siirtää merkintöjään tuleville sukupolville tekemällä 
merkintöjä liikkeistä ja liikekielestä muistiinpanoihin. Tässä 
huomataan, miten keskeinen asema on liikkeellä ja sen muis-
tamisella, ja kuka liikkeen opettaa tanssijoille. Koreografien ja 
harjoittajien valta on siis suunnaton aina vanhaa tanssiteosta 
harjoitettaessa uutta esityskertaa varten uusille tanssijoille. 
Mitä kehot muistavat, ja miten niitä harjoitetaan muistamaan 
ovat olennaisia kysymyksiä.

Tässä kohtaa huomaamme, että liikkeen ja muistin avain-
asemat ovat erittäin keskeisiä: liikkeet jäävät muistiin, eli ai-
voihin. Tiedämme aivoista ja niiden toiminnoista hyvin pal-
jon, siihen mihin ne kykenevät. Tiedämme, miten riippuvuus 
tupakasta syntyy neuronijärjestelmän tasolla, ja miten aivot 
kykenevät sopeutumaan hyvin nopeasti uusiin keinotekoisiin 
ruumiin jäseniin, kuten onnettomuuden jälkeen keinotekoi-
silla korvatuilla. Kuten filosofi Catherine Malabou muistuttaa 
hiljattain suomennetussa teoksessaan, Mitä on tehtävä aivoil-
lemme? (2021) emme kuitenkaan ole täysin kartalla siitä, 
mikä näitä kaikkia erilaisia aivotoimintojen ilmiöitä yhdistää. 

Malaboun mukaan yhdistävä tekijä on siinä, miten aivot 
toimivat, työskentelevät eli mitä niillä on tapana tehdä. Täs-
sä nousee esiin yhteys tanssiin ja koreografioihin - liikkeet 
ja teosta varten opeteltavat liikekielet on mahdollista viedä 
yksittäiselle tanssijalle eteenpäin juuri aivojen huikean teke-
mispotentiaalin vuoksi. Malabou kirjoittaa tämän tekemis-
potentiaalin yhteydessä plastisuudesta: tämä käsite yhdistää 
aivoja koskevaa tutkimusta niin kognitiivisen neurotieteen, 
neurologian kuin mielenfilosofian taholta. Kun puhumme 
plastisuudesta, huomaamme, mihin kaikkeen aivot kykene-
vät. Aivoissa on siis potentiaalia, ja plastisuuden käsite muut-
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taa käsitystämme siitä, miten hahmotamme aivoja. Aivoja ei 
voida käsitteellistää pelkäksi komentoja lähettäväksi tietoko-
neeksi, vaan jatkuvasti muokkautuvaksi elimeksi. Aivot ovat 
arvoituksellinen elin, ja niiden osallisuus kehomme toimin-
taan on suunnaton. Ne ovat kehomme.

Seuraavaksi hiukan siitä, mihin liike kietoutuu yhteen, eli 
kehollisuuteen. Tai sitten voimme puhua ruumiillisuudesta 
- näiden kahden käsitteellinen erottelu ei ehkä kenties ole 
täysin välttämätöntä. Avaan tätä seuraavaksi: vaikka ruumiil-
lisuus vie ajattelun väistämättä kuolleeseen kehoon, niin myös 
ruumis on ollut keho. Kehon jokainen toimi vie lähemmäs 
kuolemaa, rasitus tuottaa itsessään aina pieniä vammoja, jotka 
vievät kehoa kohti tilaan, jossa siitä tulee ruumis. Joten pu-
huessamme kehosta puhumme aina myös ruumiista, ja tällöin 
voimme käyttää näitä sanoja toistensa korvikkeina.

Tanssia tutkittaessa voidaan hahmotella kolme erilaista 
ruumiskäsitystä. Klassista balettia ja sen opetusta tutkinut 
sosiologi Angela Pickard puhuu naturalistisesta ruumiskä-
sityksestä, sosiaalis -konstruktiivisesta ruumiskäsityksestä ja 
fenomenologisesta ruumiskäsityksestä. Avaan seuraavaksi alla 
näitä ruumiskäsityksiä tarkemmin.

1) Naturalistisessa ruumiskäsityksessä ruumis käsite-
tään koneena, pelkkänä koneena jota mieli hallitsee. Tässä 
ruumiskäsityksessä ruumiin alistuneisuutta pelkillä geeneil-
lä korostetaan, ja ruumis nähdään täysin historiattomana ja 
ajattomana, ikään kuin siihen eivät olisi vaikuttaneet mitkään 
ulkoiset tekijät. Tässä koneellisessa tai biologisessa käsityksessä 
kummittelee taustalla René Descartesin käsitys ajattelevasta 
subjektista, res cogitansista, ruumiista erillisestä mielestä, joka 
käskee ruumista, kuin konetta. Naturalistinen ruumiskäsitys 
on myös sosiobiologisten, konservatiivisten poliittisten nä-
kemysten työkalu: jos kaikki ruumiilliset erot ovat muuttu-
mattomia, niin silloin myös yhteiskunnalliset epätasa-arvon 
muodot ovat palautettavissa näihin ruumiillisiin eroihin.
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2) Sosiaalis-konstruktiivisessa ruumiskäsityksessä ruu-
mista tarkastellaan yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta syn-
tyneiden prosessien myötä. Tähän on vaikuttanut erityisesti 
Michel Foucault’n filosofia ja hänen teoksensa Tarkkailla ja 
rangaista (1977) sekä Seksuaalisuuden historia (1978, 1984, 
1986). Tämän ruumiskäsityksen heikkoutena on sen heikko 
suhde ruumiin toimijuuteen. Foucault’n valtakäsitystä on pi-
detty muutenkin erittäin totalisoivana; jos valta on kerran 
kaikkialla, miten sen voi haastaa? Mitä toimijuutta ruumiilla 
on, jos se on täysin ulkoa käsin määritelty?

3) Fenomenologisessa ruumiskäsityksessä korostetaan 
elettyä ruumista, joka omaa erilaisia intentioita. Maailma 
koetaan ruumiin kautta, ja maailmaan tutustutaan ruumiin 
kautta. Fenomenologinen ruumiskäsitys yhdistetään monesti 
Maurice Merleau-Pontyyn, joka hahmotti ihmisen olemisen 
maailmassa tekemisen ja toiminnan kautta, sen myötä mitä 
nämä kokemuksia nämä synnyttävät.

Pickardin mukaan tanssin ruumiillisuuskäsityksissä ko-
rostuu monesti juuri naturalistinen ruumiskäsitys juuri kun 
tulee puhe ”luonnonlahjakkuuksista”, jotka ovat ”syntyneet 
tanssimaan”, tai ”joilla on lahja”, tai joilla nyt muuten vaan 
on jotain kovin ihmeellistä. Jos puhuisimme tällä tavoin kel-
losepistä tai putkimiehistä keskustelu päättyisi kuin seinään, 
koska argumentti kuulostaisi intuitiivisesti omituiselta. 

Tietysti, määrättyjä lahjakkuuksia on olemassa, mutta 
”luonnonlahjakkuuksien” ylenpalttinen korostaminen osoit-
taa juuri naturalistisen ruumiskäsityksen predestinoivia su-
denkuopat. Naturalistisessa ruumiskäsityksessä - ja näin ollen 
myös tanssijan yhteiskunnallisessa figuurissa - kaikki palaa 
ruumiiseen, tehden siitä täysin historiattoman. 

Se on tuolloin pelkkä tanssija, ikään kuin tuo ruumis ei 
lavalla ilmentäisi mitään muuta kuin pelkkää kehoa, joka 
ponnistaisi jostain maagisesta luonnosta ja joka on syntymäs-
sä saanut lahjan tanssia. Luonnon lahjakkuuksien ihannoin-
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nin diskurssi vie kohti romantiikan aikaa 1800-luvun alussa, 
jolloin kaikki trendit filosofiassa ja kirjallisuudessa heijastivat 
kohti kuviteltua luontoa ja luonnollisuutta. On myös huomi-
oitava, että klassisen baletin merkittävimmät teokset, kuten 
Giselle ja La Sylphide ovat syntyneet tuona aikana, porva-
riskuningas Ludvig Philipin Ranskassa 1830-luvulla, jolloin 
nouseva keskiluokka pyrki vakiinnuttamaan porvarillisia 
arvojaan hallitseviksi koko yhteiskuntaan. Tässä prosessissa 
näemme, miten vastakulttuurin arvot sulautuvat hallitsevik-
si - porvaristo pyrki korvaamaan omilla arvoillaan väistyvän 
aristokratian jäykät arvot. Kuten hiljattain edesmennyt filo-
sofi Mark Fisher muistutti lukuisia kertoja, esimerkiksi hip-
piliikkeen ja punkin kohtalona oli tulla integroiduksi osaksi 
valtakulttuuria, osaksi keskiluokkaista habitusta siten, että 
niitä ei enää tunnista miksikään vastakulttuurista. Porvariston 
pieteetti sulautettiin 1830-luvulla massiivisten teatterinäyttä-
möiden kautta aristokratian arvojen tilalle, kuin hippiliike ja 
punk myöhemmin kaukaisen 1900-luvun lopulla.

Kovin ironista romantiikan ajan naturalistisissa ruumis-
käsityksissä oli, että näissä kuultiin kaikuja valistuksen Rous-
seau’sta, vaikka poljento oli kovin konservatiivinen. Luonnon 
lahjakkuuksista puhuttaessa, etenkin kun tämä synnynnäinen 
lahjakkuus sijoitetaan geeneihin, biologiaan ja/tai aivoihin, 
havaitsemme Malaboun kuvaileman diskurssiin aivojen ”jäyk-
kyydestä”, jolloin meiltä jää havaitsematta, että nämä ominai-
suudet kehittyvät yksilöissä koko ajan. 

Lahjakkuuspuhe unohtaa kuitenkin keskeisen seikan, min-
kä Pickard tutkimuksissaan nostaa esiin; tanssin (ja Pickar-
din tutkimuksen kohdalla klassisen baletin) harrastaminen ja 
opiskelu ammattilaistasolla on kaikkea muuta kuin ilmaista. 
Kaikilla lahjakkuuksilla ei ole tilaisuutta kehittää lahjojaan, 
jos heillä ei ole tähän materiaalisia resursseja. Tässä siis tulem-
me sosiaalis -konstruktiiviseen ruumiskäsitykseen: tanssijan 
ruumista muovaavat väistämättä ne resurssit, joita tällä on 
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käytettävissä koulutuksensa suhteen. On aivan eri asia, jos 
tanssija työskentelee suuren balettiseurueen listoilla, kuin jos 
tanssija tekee yhteiskuntakriittisiä teoksia ilman rahoitusta. 

Naturalistinen ruumiskäsitys on paradoksaalinen myös itse 
ruumiin suhteen: tanssijan lahjakkuuden kehittämisen eteen 
tehdään paljon työtä. Jatkuvaa harjoitusta, työtä ja kamppai-
lua. Tästä on luonnollinen lahjakkuus kaukana - tai sitten se 
on vain pieni osa itse työtä. Tässä on todella näkyvissä para-
doksi - samaan aikaan tanssipuheessa korostuu luonnonlah-
jakkuus, mutta samaan aikaan kovan työn ja jatkuvan harjoi-
tuksen korostaminen. 

Tanssissa ja tanssia koskevassa ruumiillisuuspuheessa to-
della korostuvat paradoksit: samanaikaisesti ruumis etäänny-
tetään mielestä (mistä Malabou varoittaa meitä sinnikkäästi), 
mutta samanaikaisesti tuon ruumiin jatkuvaa käyttämistä kui-
tenkin korostetaan. Samaan aikaan ruumis on jotain eteeristä, 
jotain, joka vain toimii luonnonlahjakkuuden varassa, mutta 
samaan aikaan ruumista täytyy jatkuvasti harjoittaa. Tässä 
näemme selkeästi Descartesin aikaiset dualistiset mieli-ruumis 
käsitykset: mieli on etäällä ruumiista, ja tuo mieli on sisään 
päin kääntynyt eikä suuntautunut ulkoiseen maailmaan, saati 
sen muuttamiseen. 

Nämä kaksi - luonnonlahjakkuuden ja kovan työn yli-
korostaminen - todella syövät omaa häntäänsä, kuin esseeni 
alussa siteeraamani Pesslin romaanin omaa häntäänsä syövä 
lapamato, toisiaan jatkuvasti lähestyen. Tällä tarkoitan myös 
sitä, että ne häivyttävät toistensa merkityksiä: mystifioival-
la puheella luonnon lahjakkuuksista ja jumalalta saaduista 
kyvyistä häivytetään juuri kova työ ja se, että tuo kova työ 
tapahtuu ruumiissa. Joku siis tuon kovan työn tekee, mutta 
samanaikaisesti tuon ristiriidan silmiin pistävä olemassaolo 
näyttää sen, että luonnollisuutta koskevassa puheessa on jo-
tain kovin häivyttävää. Tässä näemme, miten tämä tanssia 
koskeva lapamato syö omaa häntäänsä.
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Kaikki ovat 
lurjuksia

Harald Olausen

Valtion tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin jul-
kisuuteen tulleet väärinkäytökset viraston johdossa, joka on 
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suoraan eduskunnan alaisuudessa ja jonka tehtävä on tutki 
valtion virastojen ja laitosten rahan käyttö, ei voisi tulla pa-
hempaan aikaan. Se kertoo korruptiosta järjestelmän sisällä 
ja siitä ikävästä kaikkien tietämästä asiasta, ettei tosiasiallisesti 
valvontaa ole olemassa. Poliitikkojen helmasynti on unohtaa 
ihmisten voimakas oikeudentunne, vaikka jo Sokrates muis-
tutti, että vahinko, jonka epäoikeudenmukaisuus tuottaa, oli 
se, kuinka epäoikeudenmukaisuus teki uhrinsa itse kykene-
väksi epäoikeudenmukaisuuteen.

David Hume puhui suoraan lurjuksista. Hänen mielestään 
valtion toimia tutkittaessa tulisi asettaa peruslähtökohdaksi 
se, että kaikki sinne pyrkivät ja siellä olevat olivat lurjuksia, 
joilla ei ole missään toimissaan mitään muuta päämäärää ja 
tärkeysjärjestystä kuin oma yksityinen etunsa ja oman kas-
san täyttäminen. Miksi tämä on jäänyt unhoon nykyaikana? 
Ehkä siksi, että moni ei tunne tai tiedä asioita ja että kaikki 
tavallaan toistuu uudelleen hieman erilaisena aiemmasta poi-
keten, kuten Alexis de Tocqueville ymmärsi: ”On uskomaton-
ta, kuinka monet moraalin ja politiikan järjestelmät on pe-
rätysten löydetty, unohdettu, löydetty taas ja unohdettu taas 
vain ilmestyäkseen hieman myöhemmin uudelleen näkyviin, 
aina hurmaten ja yllyttäen maailman kuin ne olisivat uusia 
ja todistaen ei ihmismielen hedelmällisyydestä vaan ihmisten 
tietämättömyydestä.

Isaiah Berlinin väitti, että lähes kaikille ajattelijoille on 
luontainen tapa uskoa, että kaikkien niiden asioiden, joita he 
pitivät hyvinä, täytyy liittyä kiinteästi yhteen tai ainakin olla 
sopusoinnussa keskenään. Tästä syntyy näköharha, joka vie 
ojasta allikkoon. Kun vielä muistaa sen, että usein asioiden oi-
kein ymmärtämisen edessä on psykologisia estoja, jotka eivät 
ole luonteeltaan ideologisia, Freudin mukaan kaikkia ihmisiä 
motivoivat poikkeuksetta toimintaan tekijät, joista he eivät 
itse ole lainkaan tietoisia, ymmärrämme, kuinka vaikea pulma 
tämäkin on ratkaistavaksi.
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Mikä vasemmistoa 
vaivaa?

Harald Olausen

Moni muukin kuin huolestunut Tommi Uschanov on kysynyt 
jo 1980-luvun lopulta mikä vasemmistoa vaivaa? Uschanov 
on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Mikä vasemmistoa vaivaa” 
(Teos 2008), joka on yhä edelleen tänään aiheesta parhain ja 
analyyttisin kirja ja ansaitsee siksi tulla esitellyksi kysymyk-
sellä, miten vasemmisto omaksi turmiokseen, joka tahallisesti 
tai tyhmyyttään ymmärtää aatteensa ja tehtävänsä vapauttaa 
ihmiset - ei orjuuttaa, täysin väärin. Uschanovin perusteesiin 
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vasemmiston epäuskottavuudesta ja vähän luottamusta he-
rättävästä habituksesta on helppo edelleenkin allekirjoittaa; 
vasemmistolta tuntuu puuttuvan psykologian taju ja takti-
nen pelisilmä. Moni heidän touhujaan läheltä seurannut olisi 
valmis kutsumaan heitä kovemmillakin nimillä. Mutta anne-
taan nyt olla. Lyötyä ei pidä löydä, kun se makaa maassa ja 
surkuttelee kovaäänisesti itseään samaan aikaan, kun se ei itse 
ymmärrä tautinsa laatua ja vakavuutta. Annetaan kuitenkin 
Tommi Uschanovin yrittää herätellä nukkuvaa laiskimusta 
terävillä huomioillaan. Uschanov haukkuu vasemmistolaisia 
luonnehäiriöisiksi. Kun lukee Uschanovin kirjaa, tulee myö-
tähäpeän tunne ja ymmärtää, miten säälittäviä vasemmisto-
laiset ovat - ja syykin on selvää: Uschanovin mielestä he eivät 
ymmärrä kääntää kylmiä tosiasioita edukseen, vaan anelevat 
armoa niiden edessä. He eivät tunne kapitalismin historiaa sen 
enempää kuin sosialisminkaan ja päätyvät näin aina samoihin 
houkutteleviin umpikujiin. Heillä ei ole kuvaa tulevaisuuden 
maailmasta, joka ihmisten mielestä olisi tavoittelemisen arvoi-
nen sen enempää kuin nykymaailma. 

Uschanovin loistava ja haastava pamfletti on tänään vas-
tenmielisesti ruotsidemokraattien tapaan demokratiaa uhkai-
levan ja vapautta vastaan öykkäröivän persuvaaran uhatessa 
vieläkin ajankohtaisempi, kuin ilmestymisvuonnaan siksi, että 
valistuksen arvojen ja humanismin ihmiskuvan puolustajana 
tunnettu vasemmisto petti kannattajansa viimeistään ylimie-
lisessä voitonhuumassaan lopullisesti 1980- ja 1990-luvuilla, 
ampumalla itseään jalkaan tekemällä periaatteidensa vastais-
ta politiikkaa unohtamalla tärkeimmän tehtävänsä: vapauttaa 
orjuuksiensa kanssa kamppaileva ihminen kahleistaan ja luo-
da vastavoima orjuuttamaan pyrkiville aatteille. Mutta mitä 
vielä. Vasemmisto on Uschanovin mukaan heikoimmillaan 
uskoessaan olevansa vahvimmillaan. Erno Paasilinnan sanoin, 
minun järkeeni ei mahdu tällainen vasemmistolaisuus. Ei 
myöskään Uschanovin tapaisten älykköjen, jotka etsivät tur-
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haan itselleen liberaalia poliittista kotia ja kun eivät löydä sitä, 
turhautuvat ja kirjoittavat siitä. Hyvä niin. Muuten ongelma 
jäisi pöyhimättä. Ja perusongelma on itsessään vasemmistossa. 
Se on muuttunut ei vasemmistolaiseksi yhteiskuntasopuiluk-
si - ei enää radikaaliksi uudistajaksi. Mutta ei halua myöntää 
sitä. Sanat ja teot ovat karanneet kauaksi toisistaan. Monet 
etevät ajattelivat, myös Marx, ovat yrittäneet varoittaa tästä 
ongelmasta hyvissä ajoin etukäteen kenenkään kuuntelematta. 

Oscar Wilde kirjoitti Ihmissielu sosialismi-esseessään (Nas-
tamuumio 2001; suomennos Asmo Koste) yhteisölliseen ar-
voyhteyteen päästävän vain yksilöllisyyttä rohkaisemalla - asia, 
joka on ollut vasemmiston Akilleen kantapää ja yksi tappion 
syy; vasemmisto näkee edelleenkin ihmiset ja totuuden he-
geliläisittäin alisteisina suuremmille tavoitteille ja valtiolle, 
missä on sijaa vain asioiden lammasmaiselle laumasieluisuu-
delle juuri samalla nöyryyttävällä tavalla, jonka päätepisteenä 
oli Neron toivomus roomalaisten yhdestä päästä, joka olisi 
helppo katkaista kerralla. Wilde yritti rohkaista vasemmistoa 
näkemään asian päinvastoin: sosialismi oli hänestä kannatet-
tavaa juuri siksi, että se tarjosi parhaan kasvualustan hedo-
nistiselle individualismille, ei suinkaan siksi, että se jotenkin 
muka olisi estänyt ja ehkäisisi sitä. Modernismi ja massat on 
näennäisestä vapaudestaan huolimatta koukutettu ovelasti 
kaikkialta pursuvana kulutusfasismin koukkuun kehdosta 
hautaan, eikä vasemmisto ole tehnyt juuri mitään lupaavan 
alun jälkeen synnyttääkseen tälle roistomaisuudelle riittävän 
vastuksen omaavan vastavoiman saati, että olisi pitänyt kai-
ken heikoimmissa asemissa olevien puolta, ja edes hiljaisella 
liekillä toivoa paremmasta huomisesta.

Toinen vasemmiston käsittämätön virhe on vapauden ja 
oman oppi-isänsä Marxin väärinymmärtäminen. Pääoman 
toisen painoksen loppusanoissa Marx kirjoitti, ettei kirjoita 
ruokareseptejä tulevaisuutta varten. Marx, jota enää harva 
nykyvasemmistolainen siteeraa missään, saati ymmärtää - on 
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jopa sellaisia kuten vasemmistoeuroparlamentaarikko Silvia 
Modig, joka ylpeilee typerän uhmakkaasti julkisuudessa sillä, 
ettei tiedä kuka Marx oli ja on - Marxin toistuvista varoi-
tuksista yrittää pakottaa todellisuus vastaamaan kulloistakin 
poliittista ihanteellisuutta, joilla ei ole perustaa niissä todelli-
sissa voimissa, jotka historiaa hallitsevat. Pitää muistaa myös 
se, ettei Marx ollut marxisti niin hassulta kuin se kuuluukin. 
Engelsille hän oli kuitenkin sanonut, että kaikki mitä hän 
tietää, on se, ettei hän itse ole marxisti. Tässä on nielemistä va-
semmistolle. Tosin he eivät välitä ilmeisesti enää. Osa heistä ei 
edes tiedä kuka Marx oikeastaan oli. Kuten ei ilmeisesti oikein 
kukaan muukaan. Suurin osa vasemmistolaisista ei ymmärrä, 
mistä hän puhui. Vielä suurempi osa vasemmistosta kuten 
konservatiivinen ay-liike, toimivat hänen periaatteitaan vas-
taan. Kysymys kuuluukin: onko nykyvasemmisto enää tästä 
näkökulmasta vasemmistoa?

Vasemmisto ei ole ymmärtänyt, että siinä yhteiskunnassa, 
mistä Marx haaveili, ihmiset pystyivät toteuttamaan itseään 
nimenomaan yksilöinä. Joskus vasemmiston johtajien puheita 
kuunnellessa hiipii mielen kamala ajatus. Siksikö heidän on 
helppo pettää aatteensa, kun he eivät siitä ole alun perinkään 
olleet kiinnostuneita henkilökohtaista kunnianhimoaan lu-
kuun ottamatta muuta, kuin harhauttamismielessä ujuttau-
tuessaan sisälle väen ja älyn vähyydestä kroonisesti kärsivään 
1900-luvun suuren tarinan omistaneen ja nyt jo vanhuuttaan 
kellastuneisiin paperitiikereihin ihan kuin he haaveilisivat sa-
laa itseisarvona libertanistisesta vapaudentavoittelusta, minkä 
mukaan vapaus on erityisen edun tavoittamisen välttämätön 
edellytys, mutta ei yhteinen etu. Se pelottava paha, mikä ny-
kyvasemmistoa vaanii ympärillään, on jotakuinkin kaikkialle 
lonkeronsa levittänyt nimetön byrokratiakäärme, joka syö 
elääkseen demokratiaa suoltaen ulos suustaan hämäämis-
mielessä vain pelkkää tarkoituksettomuutta, ja lisää typeriä 
käsittämättömyyksiä muutenkin ruuhkaiseen käsittämättö-
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mien typeryyksien maailmaan. Ja näitäkö muka pitäisi vielä 
äänestää? Vapaus on uhka vasemmistolle. Se on ollut sitä siitä 
lähtien kun poliittinen vasemmisto syntyi Ranskan Suuressa 
vallankumouksessa - yksityinen, julkinen, seksuaalinen va-
paus. Vallankumousnäytelmien isä Georg Buhner Dantonin 
kuolemassa osasi ensimmäisen kerran sitten antiikin yhdistää 
vapauden seksuaalisuuteen ja traagisen poliittiseen tematiik-
kaan, mikä järkytti sen ajan johtavia vasemmistolaisia. Robes-
pierre uskoi Dantonin haluavan pysäyttää vallankumouksen 
valjakot bordellien eteen. Dantonia epäiltiin hänen halustaan 
raiskata vapaus, sillä Danton rinnasti vapauden huoruuteen. 

Ja mitä vasemmisto on tehnyt estääkseen rajut hyökkäykset 
totuutta ja ihmisarvoa vastaan politiikan oikealta äärilaidalta? 
Mitä teollisuuden miesvaltaisia mahtiliittoja edustanut SAK 
on tehnyt edistääkseen vasemmiston tärkeintä tavoitetta yh-
teiskunnallisen tasavertaisuuden edistämistä? Ei paljon mitään 
muuta, kuin jarruttamalla työttömyyskorvausten uudistamis-
ta kaikille tasavertaisempaan tyyliin. He ovat tehneet siis juuri 
päinvastoin ja löytäneet eriarvoistavalle politiikalleen itsetyy-
tyväisyyttään perustelut muusta kuin omasta aatteestaan, jota 
he tuntuvat ymmärtävän kovin pintapuolisesti, tai ainakin 
käyttävän sitä juuri niin kuin sitä ei pidä tehdä, estämällä 
välttämättömiä uudistuksia ihmisten vapauden puolesta kaik-
kivoipaa ja orjuuttavaa järjestelmää sekä kulutusyhteiskun-
taa vastaan. Siksi he eivät tee juuri mitään muuta kuin ovat 
nostanut kätensä pystyyn antautumisen merkiksi, synnyttäen 
näin itseään vastaan taistelevan totuudenjälkeisen ajan PER-
SUHKINEEN, mikä on kuin suoraan vapaudenhaaveen pa-
himmista painajaisista labyrintissä, mistä ei ole ulospääsyä, 
koska vaihtoehtoja ei ole peilimaailman kaltaisessa pelottavas-
sa kauhutodellisuudessa, missä vasemmiston tahdon heikkous 
selittää paljon myös siitä seurannutta ihmisten mielettömyyttä 
ja turhautumista, kun ei ole enää ketään, johon luottaisi ja 
joka puolustaisi. 
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Juuri he nostivat ensimmäisenä antautumisen merkiksi 
kätensä pystyyn uskomalla naiiviudessaan vilpittömästi, kos-
ka niin heille on opetettu 1500-luvulta lähtien, että kaikki 
paha, jopa pahin on vain puutetta tai epätäydellisyyttä - hyvän 
vajausta, joka on korjattavissa lisäämällä hyvän rihmastoja sy-
vällä, pohjimmiltaan hyvän ja hyvää tarkoittavan yhteiskun-
nan sisällä. Idealistien aikaisempi sytytyslanka, vaistomainen 
halu, ei enää riitä enää edes pienen maailmanparannuksen 
roihun alkukipinöiksi. Sitä olisi jalostettava, hiottava kirk-
kaaksi timantiksi, sillä jos idealistinen intohimo jää jalos-
tamatta se kääntyy vain aineellisen tavoitteluksi. Uschanov 
tekee kirjassaan edellä kuvaamaani asiantilaa tukevan erään 
tärkeän huomion; Marxin sitoumus ihmisen vapautumiseen 
on loogisesti ensisijainen sitoumus; niinpä hänen sitoumuk-
sensa esimerkiksi käsitykseen, että tämän vapautumisen tulee 
toteuttamaan työväenluokka, on loogisesti toissijainen. Ja kun 
tänään tiedämme monen sadan vuoden kokemuksella, ettei 
niin työväenluokka tule koskaan tekemään rakastaessaan lii-
kaa kahleitaan ja johtavat asemiaan ja etujaan, paradoksaalista 
kyllä, sen tekevät Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen tapaiset 
sivistyneet ja maltilliset neokonservatiivit, talous kärkenään 
uudistaen talouden vapautta kahlitsevia vanhoja rakenteita ta-
valla, joka itsessään synnyttää taas uuden todellisuuden, johon 
vasemmistolla on vielä vaikeampi löytää ymmärryksen polku-
ja, saati sitten sen sisällä oikeutusta omalle olemassaololleen, 
kun vasemmistosta on tullut ajan myötä antaessaan periksi 
periaatteistaan vain vallitsevan olotilan puolestapuhuja. Ehkä 
myös siksi, etteivät he ymmärrä Marxin ajatuksia luokista, 
valtiosta ja ideologiasta, mitkä eivät ole relevantteja, jos ei 
ymmärrä niiden kaikkien olevan suunniteltu auttamaan sen 
käsityksen toteuttamisessa, joka Marxilla oli vapaudesta. Juuri 
siksihän Marx kaukaa viisaasti tyrmäsi Lassallen valtiososialis-
min. Marx arvosti renessanssin vapauteen kannustaa henkeä 
sanoessaan, että silloin ensimmäisen kerran ihminen katsoi 
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itseään sellaisena, kun oli, vapaana taikauskosta ja myyttien 
kahlitsevasta voimasta. 

Tämä on todellista ja tänään melko tuntematonta Marxia. 
Juha Koiviston ja Vesa Oittisen toimittamassa ”Megamarx” 
(Vastapaino 2010) -kirjassa ennustettiin Marxin olevan tu-
lossa takaisin. Mutta ei aivan samanlaisena kuin sitä ennen 
tulkittiin. Marx oli heidän mukaansa tarkkanäköinen ja ana-
lyyttinen kapitalistisen tuotantotavan analyytikkona, joka 
uusia uria avaten analysoi kapitalismin kehitystä globaalilla 
tasolla kuvaten samalla porvarillista yhteiskuntaa paremmin 
kuin kukaan muu. Tällainen Marx ei käsittänyt kapitalismia 
ja yksityisomistuksen järjestelmää muuttumattomina, ihmis-
luontoon kuuluvina asioina. Marx ei ole tullut takaisin kuten 
tekijät tuolloin arvioivat, mutta Marxia on alettu tarkastella 
nykypäivän valossa selväjärkisenä ennustajana.

Entisellä vasemmistolaisella, Björn Wahlroosilla eli Nallel-
la on kirjansa ”Talouden kymmenen turhaa käskyä” (Otava 
2015) etusivulla tiivistettynä toinen vasemmiston suuri on-
gelma, koulutususko Paul Simonin sanoin: Kun muistelen 
kaikkea lukiossa oppimaani roskaa, on ihme, että osaan aja-
tella ollenkaan. Myöhemmin Wahlroos kirjansa kappaleessa 
”Mitä rahalla ei voi ostaa?” viittaa hienovaraisesti ekonomis-
tina vasemmistolaisen tasauspolitiikan loppumisesta kääntä-
mällä päälaelleen vasemmiston koko 1900-luvulla hellimän 
”riistämisuhriutumisen” tematiikan samaan aikaan, kun koko 
maailma odotti henkeään pidätellen kapitalismin romahdusta 
ja sosialismin nousua maailman uudeksi johtavaksi aatteeksi. 
Näinhän ei sitten tapahtunutkaan kuten tiedämme.

Riistämisessä, mikä sanana on jo hupaisa 140 miljoonaa 
Luxemburgin veroparatiisiin verottajalta piilottaneelta riis-
täjältä ja läpinäkyvän tekopyhää, sillä millä muulla keinoin 
kuin riistämällä toisia hän olisi saanut kokoon moisen hurjan 
summan? Nallesta riistämisestä on kysymys siitä, että käydään 
toisen taskulla oman sijasta. Kyllä hän tietää, sillä muiden 
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taskuistahan hän on nuokin rahat kerännyt. Nallen syyttely 
on myös osa vasemmiston kriisiä. Miksei kukaan vastaa hänen 
huutoonsa selkokielellä ja sano ahneen ja hävyttömän miehen 
yrittävän paskanpuhumisella peitellä omaa roistomaisuuttaan? 
Siksi ettei kukaan enää uskalla eikä osaa. Marxin analyysi yh-
teiskunnasta on Nallesta epätäydellinen ja aikaansa sidottu 
samaan aikaan, kun 1800-luvun liberalistit keskittyivät todis-
telemaan, että vapaat markkinat automaattisesti etsiytyisivät 
tasapainoon. Ei taida olla. Vasemmistolla olisi tässä paikka 
näpäyttää Nalle mutta kukaan ei tee mitään. Nalle ei huomaa 
todistelevansa Marxin tapaan kapitalismin sitä vaihetta, mikä 
ilman säätelyä ja valvontaa muuttuu hallitsemattomaksi ja 
sekä ihmiselle että luonnolle vaaralliseksi suurkapitalismiksi, 
mikä hyödyttää vain harvoja ja orjuuttaa miljoonia syösten 
lopulta koko maailman epätasapainoon.

Mitä tähän sanoisi vasemmisto? Ei mitään. Tästä tullaan 
vasemmiston suurimpaan älylliseen ja ratkaisemattomaan 
ongelmaan: horjumattomaan uskoon keynesiläistä talous-
politiikkaa kohtaan, jonka juuret ovat 1900-luvun alkuvuo-
sikymmenten kehittymättömien talouksien kriiseissä sekä 
brittiläiseen 1800-luvun utilitarismiin perustuvassa hyvän 
politiikassa, jonka mukaan hyvä on mielihyvää ja oikeaa po-
litiikka eli tekojen ohjelma on sellainen, joka johtaa hyvän 
lisääntymiseen ihmisten joukossa. Juuri tämä ajattelu synnyt-
ti valistuksen edistysuskon lapsena sosialidemokraatin, joka 
aina ajattelee, tai uskottelee muille ajattelevansa, nykyisyyttä 
tulevaisuudesta nähtynä menestyksenä siitä huolimatta, että 
puolalainen sosiologi Zygmont Baumont on yrittänyt jatkaa 
David Humen varoittelua edistysuskoisille, ettei onnellisuus 
tarkoita ongelmatonta elämää. Marx olisi nauranut tälle ajat-
telulle, sillä hän piti naurettavana ajatusta, että se, miten ih-
miset tulevat elämään tulevaisuuden vapautuneessa yhteisössä, 
olisi jotenkin ennustettavissa. Sen sijaan Marx kirjoitti, että 
se, haluavatko ihmiset ryhtyä toimeen, ja jos niin milloin ja 
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millaiseen ja millä keinoin, on heidän itsensä päätettävissä. 
Hän ei kokenut olevansa pätevä antamaan heille tässä min-
käänlaisia neuvoja. Vielä yksi väärinymmärrys mitä vasem-
misto on tehnyt omaksi ja aatteensa tuhoksi se kumma väite 
omaisuuden kollektivoimisesta. Marxille ratkaisevaa ei ollut 
omistussuhteiden kollektivisointi, vaan se, että työ olisi lakan-
nut olemasta rikkauden päämäärä ja työaika sen mittari. Vasta 
sitten Marxin mukaan olisi saattanut hyvässä lykyssä kehittyä 
rikas ja vapaa ihminen. Miksei tästä puhu kukaan mitään, 
vaikka juuri tämä oli Marxin lopullinen päämäärä eikä se, 
mistä vasemmisto on puhunut työstä ja sen tekemisestä. 

Marx oli selvästi aikaansa edellä, mitä ymmärrykseen va-
paasti toimivasta ihmisestä yhteiskunnassa tuli. Marxin vapaa 
ihminen teki mitä halusi vailla pakkoa, ihan kuten 2020-lu-
vun ihminen länsimaissakin on alkanut tehdä ja samalla naut-
tia yhä enemmän Wilden kehotuksen mukaisesti. Marx oli 
reilusti aikaansa edellä ja näki pitkälle tähän päivään. Tänään 
Marxin ajatuksista suuri osa on jo totta yksityisen ihmisen 
vapautena tehdä ja olla mitä haluaa, asioita, joita vastusta-
maan historian roskatynnyreistä ovat aina aika ajoin nousseet 
Björn Wahlroosin tai persujen tapaiset antihumanistiset kon-
servatiiviset voimat, jotka eivät mitään muuta pelkää kuin 
ihmisen vapautta, sillä siinä ei ole sijaa valmiille ajatuksille ja 
sillä rahastamiselle. 

Ruotsalainen radikaaleista yhteiskunnallisista mielipiteis-
tään tunnetuksi tullut professori Gunnar Adler-Karlsson poh-
diskeli 70-luvun lopulla työllisyydestä kirjassaan ”Ajatuksia 
työllisyydestä” (Kustannuskiila 1984). Jos työ on supistumassa 
vähempään kuin seitsemänteen osaan ihmisen eliniästä, mei-
dän on harkittava monta asiaa uudelleen. Me emme voi enää 
elää tehdäksemme työtä. Meidän on vihdoinkin muutettava 
lauseemme sanajärjestystä ja opittava tekemään työtä, hetken 
aikaa, todella elääksemme, hän kirjoitti. Yhteiskuntamoraali, 
joka on väheksynyt kaikkia muita elämäntoimintoja, paitsi 
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kaavamaista työntekoa on pakko hylätä. Kirjoittaja lähtee sii-
tä, että perinteisillä keinoilla täystyöllisyyden toteuttaminen 
tai toteutuminen on nyt teollisuusrobottien ja mikrotietoko-
neiden aikana utopistinen tehtävä. Sen vuoksi on ruvettava 
tulevassa suunnittelutyössä arvioimaan uudelleen työn ja va-
paa-ajan välisiä suhteita, hän kirjoittaa. Meidän on lisättävä 
taiteen, kulttuurin, kirjallisuuden leikin, rakkauden ja kaiken 
muun tyhjentymätöntä elämänsisältöä tarjoavan arvostusta. 

Kirjoittaja väittää, että kulttuurimme on antanut väärän 
vastauksen klassiseen kysymykseen: Elämmekö tehdäksemme 
työtä vai teemmekö työtä elääksemme? Mitä voisimme tehdä, 
jotta raataminen ja haasteellinen toiminta jakautuisivat oikeu-
denmukaisemmin, hän kysyy ja kolkuttelee kenen tahansa 
omaatuntoa todetessaan, että teknisen tuotantonäkökohtien 
kannalta paras ihmisaines löytää itselleen töitä vastaisuudes-
sakin, mutta jatkuvasti kasvava ihmisjoukko karkotetaan työ-
markkinoilta kyvyttömyyden, vähätuottoisuuden ja teknisen 
tietämättömyyden johdosta. Lopuksi Gunnar Adler-Karlsson 
ehdottaa, että vapaa-aikaa ryhdyttäisiin kehittämään ihmisten 
keskeisimmäksi elämänsisällöksi. Ihan samalla tavalla ajatteli 
Marx kommunistisesta yhteiskunnasta, jossa kenellekään ei 
ole mitään yksinomaista toimintakehää, vaan kukin voi täy-
dellistyä mille alalle tahansa, yhteiskunta säätelee yleistä tuo-
tantoa ja juuri sen kautta luo mahdollisuuden tehdä tänään 
tätä, huomenna tuota, aamupäivällä metsästää, iltapäivällä 
kalastaa, illalla hoitaa karjaa ja ruokailun jälkeen kritisoida 
aivan kuten itse haluaa ilman, että olisi aina metsästäjä, pai-
men tai kriitikko. Juuri näinhän on tänään jo käynyt ja kehitys 
etenee yhä enemmin Adler-Karlssonin ja Marxin toivomaan 
suuntaan ilman vallankumouksia: ihminen vapauttaa itse it-
seään pala palalta ilman vasemmistoa, joten pitää kysyä: mi-
hin muuhun enää tarvitsemme vasemmistoa kuin aatteelliseen 
museointiin ja hallinnoimiseen? 

Tässä on Uschanovin kirjan punainen lanka vasemmis-
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ton petoksesta omaa aatettaan ja edustamansa vähäväkisen 
kansaosan vapaushaaveita vastaan. Vasemmisto on unohta-
nut kuka ja miksi se oli kerran sellainen, kun se oli ja ke-
nen puolesta. Utopistinen sosialismi pyrki Marxin linjauksia 
noudatellen mahdollisimman tehokkaasti eroon pakosta, 
orjamaisuuksista ja ennen kaikkea työstä, kuten Gunnar Ad-
ler-Karlssonkin. Päivänpoliittinen sosialismi meni jo 1900-lu-
vun alussa raadannan kulttiin: ”sosialismi tarkoittaa paljon 
työtä”, sanoi saksan tuleva presidentti Friedrich Ebert. So-
sialistisen yhteiskunnan ihannekuvaksi vapauden sijasta tuli 
Leninin valtio ja vallankumous - kirjassaan hahmottelema 
kurin, työn ja touhun täyttämä yhteiskuntatehdas.

Uschanovin kirjaa on innostavaa lukea sen selkeän älyl-
lisyyden ja hyvän pohjatyön takia. Kirja ei ole analyysissään 
vanhennut tippaakaan osin siksi, että Uschanov lähestyy ai-
hettaan kunnon tutkijan tavoin vertailemalla keskenään risti-
riitaisia lähteitä, osin siksi että Uschanov on tutkinut tarkkaan 
lähes kaiken mitä asiasta on aiemmin kirjoitettu. Ehkä siksi 
Uschanov myös uskaltaa olla monen totutun ajattelutavan 
kanssa eri mieltä ja kirjoittaa nasevan tarkkaa tekstiä joskus 
piru olkapäillään kuiskien. Esimerkit ovat hauskoja ja osuvia. 
Kirjan melkein ahmaisee yhteen soittoon yöllä. Kyllä Uschan-
ov on paikkansa ansainnut yhtenä tämän päivän terävimmistä 
yhteiskuntakriitikoistamme, kun hän tutkii oivallisesti kir-
jassaan erilaisten vasemmistolaisten argumenttien keskinäistä 
kemiaa ja anatomiaa. Eikä hän silloin pelkästään löydä, vaan 
myös luo uuden todellisuuden ymmärtää, mikä vasemmistoa 
vaivaa ja riivaa. 

Uschanovin kirjaa pidemmälle lukiessa tulee lukija yhä va-
kuuttuneemmaksi siitä, että vasemmistoa vaivaa yleinen ym-
märryksen ja älyn puute. Jo se, ettei vasemmisto ole lainkaan 
kiinnostunut eri mieltä olemisen tärkeydestä ymmärtämällä, 
että argumentti on kuin eliö, jolla on sekä karkea anatominen 
rakenne, että hienovaraisempi ja hieman piilossa oleva oma 
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todellisuutensa, joka luo omaa todellisuuttaan, antaa vaka-
va oire siitä, että älyllisen laiskasti ympäröivään maailmaan 
suhtautuva vasemmisto kärsii poliittisesta anemiasta. Mutta 
mitä vanha kunnon Aristoteles olisi tähän sanonut? Aluksi 
olisi hänen mielestään todettava, mikä on tutkimuksemme 
aihepiiri ja mitä se koskee - eli sen aihe on todistaminen ja 
että se koskee todistavaa tiedettä. Uschanovin pamfletti ei 
ratkaise ongelmia, mutta tuo niitä uudessa valossa uudelleen 
esiin pohdittavammaksi ja palvelee siten myös vasemmiston 
uudistumista, kun he eivät siihen itse joko kykene tai halua - 
ehkä molempia yhtä aikaa. 

Silti on olemassa monia maailman epäoikeudenmukaisesta 
menosta huolestuneita suomalaisia, jotka suomalaisissa arvo- 
ja asennemittauksissa vuodesta toiseen kannattavat enimmäk-
seen niitä asioita, joita vasemmisto ilmoittaa haluavansa ajaa. 
Mutta koska vasemmisto ei ole uskottava eikä saa sanomaansa 
perille selkeänä viestinä sitä haluaville, eivät he myöskään, 
paradoksaalisesti kyllä, saa kunnioitusta ja tarvitsemiaan ää-
niä siltä ryhmältä, jota he haluaisivat auttaa, ja joka heidän 
apuaan oman vapautensa edistämiseksi tarvitsisi. Näin toimii 
vasemmiston omaan jalkaansa ampuma ammus vielä pitkään 
halvaannuttaen koko poliittisen toiminnallisen ruumiin lä-
hes toimintakyvyttömäksi. Uschanov kysyy kirjassaan, miksi 
vasemmisto, yksilön ulkoisista pakoista vapautumisen ja in-
himillisen kukoistuksen puolesta puhuva aatesuunta, tuntuu 
itse koostuvan aivan liiaksi ihmisistä, joiden kanssa ei mielel-
lään edes olisi missään tekemisissä. Valitettavan monet heistä 
ovat vastenmielisiä öykkäreitä ja moukkia, joita ajaa ihan sa-
manlainen materialismin himo kuin haukkumiaan porvarei-
takin sillä erotuksella, että porvarit osaavat yleensä tehdä rahaa 
eivätkä ruikuta sitä tai varasta yhteisistä verorahoista. Olen 
ihan samaa mieltä Uschanovin kanssa, kuten olen kirjoittanut 
kotkalaisista sosialidemokraateista kirjassani ”Timo Nevaran-
nan uni poliittisesta pelastajasta” (Kulttuuriklubi 2011). Kot-
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kassa sanotaankin syystä: On niin kylmä, että demarillakin on 
kädet omissa taskuissaan.

Harvoin olen tavannut niin tyhmiä, pikkusieluisia, julmia 
ja ahneita ihmisiä kuin he olivat. Sain vamman sieluuni heistä 
ja minun täytyy tunnustaa: sen jälkeen muutuin demarivi-
hamieliseksi ja otin ohjeeksi Stalinin neuvon HAUKU DE-
MARI PÄIVÄSSÄ. Demarit eivät ole mitään maailman mu-
kavinta ja fiksuinta sakkia. Kamalin haukkumansa Kotkassa 
on vieläkin ”OLLA DEMARI IHMISELLE, kuten kirjassani 
kerroin (ja yllätys, yllätys: kun katsoin tulevien kunnallisvaa-
lien demariehdokkaita Kotkassa, mukana olivat kirjani pää-
roistot Kalju mulatti, Pattinaama ja Läjä. Vain Rouva Rai-
votar puuttui, on kuulemma kuollut. Spermalinko ainakin 
on kuollut…). Ja mikä ikävintä heidän itsensä kannalta. He 
eivät edes tiedä mistä on kyse, kun yhteiskunnan rahoilla elävä 
huumeilla aivonsa tuhonnut työtön raksamies kertoo äänestä-
vänsä kokoomusta, jolloin kaikki muut paitsi demarit tietävät, 
että jonkun on pahasti oltava vialla demareiden politikassa 
ja siitä kertovissa viesteissä. Syyttä ei Uschanov hauku näitä 
valevasemmistolaisia luonnehäiriöisiksi.



94

Asiantuntemuksen 
kuolema

Harald Olausen

Yhdysvalloissa on vielä tuoreessa muistissa AIDSIn kieltäjien 
pieni ryhmä 1990-luvun alussa. Ryhmän tunnetuin jäsen, 
University of Californian professori Peter Duesberg asettui 
vastustamaan lääketieteellistä tietoa siitä, että ihmisen im-
muunivajevirus (HIV) aiheutti AIDSin. Duesbergin väitteet 
osoittautuivat vääriksi. 

Esimerkki on hyvin kuvaava. Tieto vastaan uskomukset, 
valheet ja asioiden vääristäminen ei ole koskaan kadonnut 
lopullisesti maailmasta. Mutta olisiko kukaan valistuksen 
optimismin aallonharjalla ratsastanut filosofi voinut kuvitella 
edes hurjimmissa painajaisunissaan nykyisenkaltaisen sivis-
tysvaltioina itseään pitävien länsimaiden tiedon, totuuden 
ja valheen välisen taistelun tai sen itseään vastaan taistelevan 
julkisuuden, mikä ei ole ollut enää kenenkään hallittavissa 
2000-luvun alusta lähtien?

Myös valtamedian auktoriteettiasema on murentunut niin 
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Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Perinteisesti laatumedioina 
pidetyt toimijat kuten The New York Times Yhdysvalloissa, 
BBC Britanniassa ja Helsingin Sanomat Suomessa ovat yhä 
useammin syytettyinä ideologisuudesta, eliittivetoisuudesta 
ja totuuden pimittämisestä. Enää tiedonvälityksen kanava ei 
kulje suoraan ylhäältä omistajasta päätoimittajan kautta toi-
mittajaan ja toimittajan kädestä kansalle. 

Komentoketjun muutos on saanut aktiiviset kansalaiset 
hereille heidän huomatessaan, kuinka helppoa on vaikuttaa 
yleiseen mielipiteeseen netin aikana mm. sosiaalisessa medi-
assa. Yleisradiota on ravisuttanut Ylegateskandaaliksi nimet-
ty taistelu siitä saavatko poliitikot vaikuttaa heistä suurelle 
yleisölle kerrottaviin uutisiin ja millä tavalla. Hesari on aina 
silloin tällöin saanut pyyhkeitä tavastaan toimia kovassa uu-
tiskilpailussa hätiköiden asioita vain yhdeltä kantilta totuutta 
valottaen.

Tätä taustaa vasten ajateltuna asiantuntemuksen kuolema 
ei vain olemassa olevan tiedon hylkäämistä, vaan jotain paljon 
pahempaa ja syvällisempää: se on kapinaa kaikkea vastaan sa-
malla kun julkisuudessa ymmärretään sanavapaus vapaudek-
si sanoa mitä tahansa vailla perusteluja. Poliittisen historian 
professori L.A. Puntila muistutti jo vuonna 1961 julkisuuden 
olevan demokratian terävämpiä aseita vain, jos emme missään 
vaiheessa eikä minkään syyn vuoksi anna sen tylsistyä. Sanan-
vapaus Puntilan mukaan meillä oli jo; oikeus pitävien tietojen 
mahdollisimman nopeaan saantiin olisi myös varmistettava. 

Niiden oikealla käyttämisellä on lujitettava demokratiaa ja 
siinä vaikuttavien ryhmien keskinäistä luottamusta ja yhteis-
työtä. Nyt kuusikymmentä vuotta tekstin julkaisun jälkeen 
Puntilan sanat ovat levinneet harakoille eikä niillä ole enää 
mitään arvoa kovassa myllerryksessä olevassa tieto, totuus ja 
valhe-pelissä.

Miksi näin? Kilpailu ihmisten huomiosta on kovaa ja uudet 
tavat myydä unelmia tarinoiden sisällä eivät kunnioita van-
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hoja. Yhdysvaltojen laivaston sotakorkeakoulun kansallisen 
turvallisuusasioiden professori Tom Nichols on kirjoittanut 
asiaa valaisevan kirjan ”Asiantuntemuksen kuolema - vakiin-
tuneen tiedonvastainen kampanja ja miksi se on tärkeä” (Terra 
Cognita 2017, suomentanut Kimmo Pietiläinen). 

Nicholsin kirjan kanssa kannattaa kuitenkin lukea samaan 
aikaan hieman syvällisemmin itse ongelmaa analysoivaa Paul 
Erik Korvela ja Johanna Vuorelma kirjaa Puhun niin totta 
kuin osaan (Dosendo 2017)-kirjan lukua Teoista sanoihin - 
mitkä faktat, mikä totuus, samaa aihetta otsikon Totuudenjäl-
keisen” ajan jäljillä: ”Itävaltalainen kirjailija Franz Grillparzer 
kirjoitti 1800-luvulla:” Ihmisen henki ja maailman meno ovat 
aina ja kaikissa suhteissa niin samanlaisia, että harvoin tosi on 
aivan uutta ja harvoin uusi aivan totta.”

Kirja nostaa esiin tärkeän asian toimittajien ja tutkijoiden 
välillä keskustelussa totuudenjälkeisestä ajasta: äänessä pää-
asiassa toimittajat ja kolumnistit ilman varsinaisia tutkimuk-
sellisia näkökulmia; kun totuudenjälkeisen ajan keskustelua 
havainnoi esimerkiksi Platonin tai Macchiavellin oppien va-
lossa, se alkaa näyttää varsin tutulta: voisi hyvin todeta, että 
jo antiikissa elettiin totuudenjälkeistä aikaa. 

Samoin he toteavat Grillparzerin kiteyttävän hyvin sen, 
mikä oli heidän ensimmäinen reaktionsa vuoden 2016 ai-
kana kiihtyneeseen keskusteluun totuudenjälkeisestä ajasta. 
Kirjoittajien mielestä aikamme ilmiöissä ei välttämättä ole 
mitään uutta, vaikka niille keksisi uusia nimiä: ”Pidämme 
omaa aikakauttamme usein poikkeuksellisena -milloin poik-
keuksellisen edistyksellisenä, milloin rappiollisena -historian 
hetkenä, minkä seurauksena kehystämme vanhoja asioita uu-
siin raameihin. Yllättäen vanha ilmiö näyttää uudelta, vaikka 
pelkästään kehykset eli tapa puhua asiasta on muuttunut.”

Nicholsin kirjan lohduton sanoma on hieman toisenlai-
nen: demokraattiset instituutiomme ovat häviämässä popu-
lismille tai teknokratialle tai pahimmissa tapauksessa molem-
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mille. Se on tänään täyttä siitä huolimatta, että Trumpista 
päästiin hetkeksi eroon. Yksi ongelma on Nicholsin mukaan 
hyperkilpaillussa mediaympäristössä päätoimittajilla ja tuotta-
jilla ei enää ole kärsivällisyyttä tai yksinkertaisesti rahaa antaa 
journalistien kehittää omaa asiantuntemustaan tai syvällistä 
tietoa jostakin asiasta. Toinen ongelma on sosiaaliset mediat 
ja trollaaminen. Siitäkin Nichols kirjoittaa. Asiaa valaisee tar-
kasti myös professori Heikki Patomäki, joka kirjoitti 18.huh-
tikuuta 2018 blogissaan siitä mitä trollaajat tekevät ja mitä 
pahaa, joskus jopa peruuttamatonta, he saavat aikaan:

”Usko internetin ja sosiaalisen median positiivisiin mah-
dollisuuksiin on kuihtunut. Esimerkiksi Facebook on joutu-
nut laajan kritiikin kohteeksi: se tekee käyttäjistään riippuvai-
sia ja vääristää sosiaalisia suhteita, samalla kun sen tuottamaa 
dataa käytetään ihmisten manipuloimiseen kaupallisissa ja 
poliittisissa tarkoituksissa. Sosiaalisen median myötä arkikie-
leemme on pesiytynyt uusi käsitepari: trollit ja trollaus. Kä-
site trollaus ei ole yksiselitteinen ja sitä voidaan käyttää myös 
ihmisten leimaamiseen (mikä itsessään voi olla trollaamista). 
Ilmiö on kuitenkin todellinen. Blogipalstoilla, Facebookissa, 
Twitterissä ja muualla esiintyy sekä itsetarkoituksellista häi-
riköintiä että organisoitua, tarkoitushakuista ja aggressiivista 
vaikuttamista ihmisten mieliin.”

Patomäki kertoo törmänneensä trollaamiseen erityisesti 
keskusteluissa uusliberalismista, taloustieteestä ja Venäjästä. 
Mutta esimerkiksi maahanmuutto, poliittinen islam ja terro-
rismi kuohuttavat mieliä aivan yhtä lailla. Mielipidevaikutta-
miseen tähtäävän trollaamisen ei tarvitse patomäen mielestä 
olla tiukasti organisoitua. Löyhähkö verkosto samanmielisiä 
ihmisiä, joiden toiminta on jossain määrin koordinoitua, 
riittää saamaan isoja vaikutuksia aikaan - varsinkin jos he 
onnistuvat vetämään mukaansa samanhenkisiä ulkopuolisia. 
Toinen ääripää on trollaamiseen palkatut ammattilaiset. 

Yhteenvetona hän kertoo trollaamisen rikkovan järkipe-
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räisen ja eettisen keskustelun sääntöjä vastaan. Juuri tässä 
piilee Patomäen mukaan myös sosiaalisen median ongelma; 
useimmilla sosiaalisen median foorumeilla ei ole mitään va-
kiintuneita käytäntöjä ja mekanismeja, jotka erottaisivat asi-
alliset ja hyvät argumentit ladatuista kysymyksistä, henkilö-
hyökkäyksistä, leimaamisista ja moninaisista virhepäätelmien 
muodoista: ”Varsin pienet trolliryhmät - silloinkin kun niiden 
toiminnan koordinaatio perustuu pelkkiin epämuodollisiin 
verkostoihin - voivat hallita monia keskusteluja, samalla ve-
täen keskustelun standardeja alas.” 

Prosessi on Patomäen mukaan jatkunut jo vuosia. Keskus-
telusta tulee riitaa, argumentaatiosta sotaa. Vaikka sota on 
ensin vain pelkkä metafora, eikä mitään suoraa väkivaltaa tai 
sen uhkaa yleensä ole, aggressiivinen riitely, yhteiskunnallisen 
ilmapiirin kiristyminen ja eri näkemysten polarisoituminen ei 
tiedä hyvää: ”Trollaaminen kaventaa sananvapautta ja surkas-
tuttaa demokraattista keskustelua. Kun kadulla vastaan tuleva 
tuntematon henkilö näyttää keskisormea tai korkea virkamies 
ehdottaa julkisesti professorin erottamista mielipidesyistä, tai 
kun YLE:n toimittaja julkisesti halventaa ennakkoluuloillaan 
yliopisto-opetuksen mainetta, tiedämme, että suunta on kohti 
yhteiskunnallisten konfliktien laajenemista ja autoritarismia.” 
Patomäki näkee sosiaalinen media olevan osaltaan ollut tuot-
tamassa eräänlaista ”postmodernia” toisintoa 1930-luvun 
alkuvuosista, edesauttamalla vihan lietsontaa dialogin ja de-
mokratian kehittämisen sijaan. 

Ei siis ole ihme, että asiantuntemus ei ole nykyjään kovassa 
huudossa. Nicholsonin mielestä se on vain vaikeuksissa, ei siis 
vielä täysin kuollut. Siksi kirjakin on kirjoitettu. Eräänlaiseksi 
viimeiseksi varoitukseksi. Nicholsin kirja ilmestyi englanniksi 
vuonna 2017, joten hän ehti kokea ihan kuten me kaikki 
muutkin, samanlaisen pelonsekaisen jännityksen Trumpin 
rynnistäessä maailman mahtavimman miehen virkaan täysin 
siihen sopimattomana ja jopa vaarallisena. Nichols uskaltaa 
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kysyä kirjassaan myös, mitä tapahtuu, kun asiantuntijat ovat 
väärässä. 

Kirjansa lopussa hän keskittyy asiantuntemuksen vaaral-
lisimpaan puoleen: miten se nakertaa yhdysvaltalaista demo-
kratiaa sisältä. Nicholsonin mukaan jokin on menossa pahasti 
väärään suuntaan. Yhdysvalloissa palvotaan pakkomielteises-
ti omaa tietämättömyyttä. Suureksi ongelmaksi se on hänen 
mielestään paisunut siksi, että Yhdysvalloissa ollaan ylpeitä 
tietämättömyydestä. Maassa on tultu siihen pisteeseen, jossa 
tietämättömyys erityisesti mistä tahansa yhteiskuntapolitiik-
kaan liittyvästä on varsinainen hyve: 

”Asiantuntijoiden neuvojen hylkääminen on autonomian 
ilmaus, yhdysvaltalaisille keino eristää yhä hauraamman egon-
sa koskaan kuulemasta, että he ovat väärässä jonkin asian 
suhteen. Se on ”Asiantuntijoiden neuvojen hylkääminen on 
autonomian ilmaus, yhdysvaltalaisille keino eristää yhä hau-
raamman egonsa koskaan kuulemasta, että he ovat väärässä 
jonkin asian suhteen. Se on uusi itsenäisyysjulistus: emme 
enää pidä näitä totuuksia selvinä, vaan pidämme kaikkia to-
tuuksia itsestään selvinä, niitäkin, jotka eivät ole tosia. kaikki 
on tiedettävissä ja jokainen mielipide mistä tahansa on yhtä 
hyvä kuin mikä tahansa toinen.”

Asia vakava, vaikka vakavalla naamalla sitä on vaikea ottaa, 
sillä ainahan me kulttuuristamme ja historiastamme ylem-
myydentuntoiset eurooppalaiset olemme pitäneet amerik-
kalaisia sivistymättöminä idiootteina, joiden tiedontaso on 
mielestämme lähellä peruskoulun alaluokkien keskivertoa. 
Nicholsonin mukaan keskimääräisen yhdysvaltalaisen perus-
tiedot ovat niin nykyään vähäiset, että ne ovat romahtaneet 
”asioista tietämättömyyden” lattian läpi, ohittaneet matkal-
laan alas ”väärin informoidun” ja syöksyvät nyt ”aggressiivi-
sesti väärän” tasolle. Tämä on todellinen uhka demokratialle, 
kuten Trumpin neljän vuoden piinan aikana syötetyn disin-
formaation vahingollisuudesta näimme. Ihmiset eivät vain 
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usko typeryyksiin, vaan he myös aktiivisesti vastustavat lisä-
oppia mieluummin kuin luopuvat uskomuksistaan. Nicholas 
ei elävän muistinsa aikana ole nähnyt vastaavaa.

Mutta Nicholsin näkökulma on mielenkiintoinen siksi, 
että hän on itse US Naval War Collegessa työskentelevä arvos-
tettu huippuasiantuntija, joka on tottunut siihen, että asioista 
mitään tietämättömät poliitikot vaativat hänenlaisiltaan yksi-
tyiskohtaista ja varmaa tietoa kaikesta sellaisesta, joita he itse 
eivät ymmärrä alkuunkaan. Mutta kun muut asiantuntijat 
alkoivat kertoa samanlaisia tarinoita, ettei enää kuule järke-
viä kysymyksiä ja että päinvastoin, kyselijät eivät kuuntele 
järkeviä neuvoja, vaan enemmänkin kyseenalaistavat kaiken 
mahdollisen. Ja syykin on selvä: hyökkäykset asiantuntemusta 
vastaan vaikuttavat hänestä somen innostamilta narsistisesti 
käyttäytyneiden ihmisten itsensä toteuttamiseen asiantunte-
muksen halveksuntana. 

Ero on valtava tänään verrattuna Nicholsin lapsuuden 
ja nuoruuden 1960- ja 1970-lukujen tulevaisuuden- ja var-
muudenuskon maailmaan, jolloin asiantuntijoihin ja heidän 
kykyihinsä ratkaista maailman ongelmat luotettiin ehkä lii-
kaakin. Nyt on menty toiseen suuntaan, eivätkä yhdysvaltalai-
set enää hänen mielestään suhtaudu asiantuntijoihin terveen 
skeptisesti. Ovat koskaan edes suhtautuneet? En usko. 

Mutta mikä pahinta: Yhdysvaltojen suunta on myös muun 
maailman. Ihan sama prosessi on menossa kaikkialla maa-
ilmassa. Isaac Asimov muistutti jo aikoinaan Yhdysvallois-
sa aina olleen tietämättömyyden kultin. Intellektualismin 
vastustamisen rasite oli hänen mielestään amerikkalaisen 
kulttuurissa jatkuvasti vaikuttanut piirre, jota on ruokkinut 
epätosi käsitys, jonka mukaan demokratia tarkoittaa sitä, että 
minun tietämättömyyteni on yhtä hyvää kuin sinun tietosi.

Aikamme on vaarallinen Nichols muistuttaa, sillä koska 
koskaan aikaisemmin ihmisellä ei ole ollut käytössään näin 
paljon tietoa, mutta siitä huolimatta he vastustavat ankarasti 
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minkään oppimista. Toisaalta hän muistuttaa, monet erityi-
sesti yliopistomaailmassa toimivat asiantuntijat ovat luopu-
neet velvollisuudestaan keskustella kansan kanssa. He ovat 
vetäytyneet ammattikieleen ja epäolennaisuuteen ja vaikutta-
vat mieluimmin keskenään; ongelman todellinen ydin onkin 
Nicholsin mukaan se, että Yhdysvalloissa ja muissa teollis-
tuneissa maissa muuten älykkäät ihmiset mustamaalaavat 
älyllisiä saavutuksia hyläten samalla asiantuntijoiden neuvot. 

Härkäpäisen tietämättömyyden leviämistä informaation 
aikakaudella ei voida Nicholsin mielestä selittää pelkäksi jouk-
kojen tietämättömyyden tulokseksi, sillä monet vakiintunutta 
tietoa vastaan kampanjoivat ovat muuten taitavia ja menes-
tyneitä arkielämässään. Joillain tavoin tämä on siksi hänestä 
jopa pahempaa kuin itse tietämättömyys, koska se perustuu 
ylimielisyyteen, sellaiseen narsistisemman kulttuurin raivoon, 
joka ei kestä pienintäkään vihjettä minkäänlaisesta epätasa-ar-
vosta.

Nicholsin kirja on tervetullut lisä keskusteluun sanavapau-
desta ja sen mahdollisista uusista tulkinnoista nyt, kun Trum-
pilta on vakavia yhteiskunnallisia konflikteja aiheuttaneiden 
kiihotuspuheiden jälkeen suljettu kaikki sometilit ja hän on 
uhannut perustaa oman keskustelualustansa. Kirjan kiinnos-
tavinta antia ovat ensimmäisessä luvussa pohdinnat siitä, mitä 
asiantuntija-sana pitää sisällään ja onko asiantuntijoiden ja 
maallikoiden välinen kriisi sittenkään uusi, sekä luvussa kaksi, 
kun hän tutkii, miksi Yhdysvalloissa ei vain asiantuntijoiden 
ja tavallisten kansalaisten, vaan myös kaikkien muidenkin 
keskustelu on muuttunut uuvuttavaksi. 

Sanavapauden kannalta kiinnostavaa on hänen pohdintan-
sa kirjan neljännessä luvussa. Ehkä kapinassa ylhäältä annet-
tua tietoa vastaan on myös kysymys kapinasta auktoriteetteja 
ja holhoamista vastaan. Oman maailman kapina vierasta maa-
ilmaa vastaa kumpuaa ajatuksesta omista ongelmista. Ja kun 
ajattelee yleisesti kielteisesti, luo samalla kuvitelman pahasta 



102

ja kielteisestä maailmasta, jolloin myös väite maailman huo-
noudesta on tosi. 

Nichols kysyy tärkeän kysymyksen: eikä vapaassa yhteis-
kunnassa journalistien pitäisi olla tietämättömyyden ja op-
pineisuuden suuren rähinän tärkeimmät erotuomarit? Eivät 
taida olla, koska samaan hengenvetoon hän kysyy, mitä ta-
pahtuu, kun kansalaiset viihdykettä informaation sijaan. Juuri 
tämä on haaste hyvyydelle ja hyvän toteuttamiselle nyky-yh-
teiskunnassa. 

Osuva esimerkki hyveistä haasteena radikaalille etiikalle on 
The Post-elokuvan muistuttama historiallinen sanavapaus- ja 
lähdetaistelukeskustelu, sillä sananvapaustaistelua käydään 
koko ajan kaikkialla maailmalla, mutta viime aikoina se on 
myös tullut erityisen pelottavan lähelle Suomessa, jossa on 
totutusti ollut yksi maailman parhaista lähdesuojista (uutisten 
mukaan vaikuttaa että kulissien takana on jatkuvasti käyn-
nissä ”kissa hiiri”-leikki toimittajien ja viranomaisten kanssa 
suuren maailman tyyliin). 

Syyt ovat monenlaiset. Tietämättömyyden aallonharjalla 
ratsastavat vanhoilliset ja äärioikeistolaiset voimat syyttävät 
liberaaleja medioita valeuutisten levittäjiksi ja toimittajista on 
tullut suuren yleisön sylkykuppeja. 

Tässä kohden pitää kuitenkin muistaa, mitä kolmen yh-
dysvaltalaisen valtiotieteilijän ”The Media Elite” -kirjan kan-
sallista mediaa (mm. The New York Times, The Washington 
Post ja tv-yhtiöt) koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 
useimmat journalistit olivat demokraattipuolueen äänestäjiä, 
ja heidän mielipiteensä olivat kaukana vasemmalla tavallisen 
väestön mielipiteistä monissa keskeisissä kysymyksissä kuten 
positiivinen syrjintä, ydinvoima, 1970-luvun energiakriisi, 
koulubussit, abortti ja homojen oikeudet. 

Vastaavasti toimittajat painottivat vasemmistolaista agen-
daa uutisissaan. Tieteilijöiden mukaan kyse lienee siitä, että 
samanmielisten joukossa muodostuu alitajuisesti tietyllä 
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tavalla vinoutunut kuva todellisuudesta. Professori Jim A. 
Kuypersin vuonna 2002 julkaiseman ”Press Bias and Poli-
tics-tutkimuksen” tutkimuksen mukaan keskeiset tiedotus-
välineet suosivat vasemmistolaisia näkökohtia. Tämä näkyy 
mm. rotu-, sosiaaliturva-, ase- ja ympäristökysymyksissä. 
Myös monet muut, huippuyliopistojenkin tutkimukset ovat 
todenneet uutistoimitusten kallistuneen vahvasti vasemmalle 
Yhdysvalloissa. 

Nicholsin mukaan asiantuntijoilla on velvollisuus auttaa. 
Siksi hän kirjoitti kirjansa. Taustalla on Trumpin pelko; kun 
äänestäjät eivät enää hallitse tietoa, he ottavat Nicholsin mu-
kaan riskin, että tietämättömät demagogit kaappaavat heidän 
demokratiansa ja heidän demokraattiset instituutionsa rapau-
tuvat pikkuhiljaa autoritaariseksi teknokratiaksi.
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Skeptikoista ja
renessanssista

Eero K.V. Suorsa

25.03. 2021 julkaistussa kolumnissani kirjoitin akateemisen 
työn merkityksistä, ja tässä yhteydessä tulin sivunneeksi Ed-
ward Muirin ansiokasta kirjaa The Culture Wars and the Late 
Renaissance: Skeptics, Libertines and Opera (2007). Nyt kir-
joitan tästä teoksesta ja sen synnyttämistä pohdinnoista hiu-
kan enemmän, parahin lukija.

Muir vie lyhyessä mutta informatiivisessa - ja samaan ai-
kaan hauskasti kirjoitetussa- teoksessaan lukijan Padovaan, 
Venetsiaan tasavaltaan 1500-luvun lopulle, jossa nähtiin 
eräänlainen esinäytös muutamaa vuosisataa myöhemmin 
koittaneesta valistuksesta. Muir puhuukin ”protovalistukses-
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ta” kuvaillessaan tuolloista filosofista ja tieteellistä ilmapiiriä. 
Teosta lukiessa tosin nousee mieleen, mikä erottaa tuolloisen 
ilmapiirin Padovassa varsinaisesta valistuksesta. Ehkä kyse on 
sittenkin vain aste-eroista. 

Teoksen sivuilla kohtaamme niin Galileo Galilein, hänen 
kiistakumppaninsa, Padovan yliopiston filosofian professori 
Cesare Cremoninin ja lukuisat erilaiset jesuiitat, jotka olivat 
näillä molemmille ongelmallisia. Teos tuo erityisesti Cremo-
ninin hahmoon uutta valoa, joka erityisesti Bertolt Brehctin 
Galileita koskevan näytelmän myötä on joutunut kenties 
kohtuuttoman huonoon valoon, tai jos sanoisimme näin, el-
lei huonoon, niin kyseenalaiseen valoon näytelmän draaman 
lakien alaisuudessa. Cremoninista tuli vuonna 1591 filosofian 
professori Padovan yliopistoon, joka oli tuolloin kuuluisa kor-
keista palkoistaan ja suurimmasta budjetistaan koko Italiassa. 
Padovassa oli esimerkiksi paras lääketieteellinen tiedekunta 
jo vuonna 1530. Siellä opettivat myös kuuluisat Vesalius ja 
Falloppio. 

Padovan yliopisto pyrki myös ehkäisemään nepotismia ja 
korruptiota rajoittamalla virkakunnan jäsenyyksiä Venetsian 
tasavallan vauraiden patriisien ja kansalaisten parissa, mikä oli 
huomattava ero verrattuna esimerkiksi Bolognan yliopistoon, 
joka rajasi virkakunnan jäsenyyden ainoastaan syntyperäisil-
le bolognalaisille. Tämä houkutteli virkakuntaan esimerkiksi 
lahjakkaita protestanttisia maanpakolaisia Puolasta. 

Padovan yliopisto oli siis paljon enemmän kuin pelkkä Ve-
netsian tasavallan valtion yliopisto. Sille kuitenkin ilmaantui 
nopeasti paikallinen kilpailija, eli jesuiittojen perustama pai-
kallinen yksityinen yliopisto, joka perustettiin vuonna 1542. 
Jesuiitat pyrkivät kilpailemaan erityisesti filosofian opetukses-
sa paikallisen yliopiston kanssa, ja tavoittelivat myös muilla 
opetuksen osa-alueilla täydellisyyttä. 

Monet paikalliset aatelisperheet tukivat jesuiittoja, koska 
olivat huolissaan tasavallan yliopiston ”moraalisesta köyhyy-
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destä” ja kurin puutteesta. Kurin puute olikin totta, sillä tasa-
vallan yliopisto ei omannut läsnäolopakkoa ja jotkut opiske-
lijat kiersivät tätä lähettämällä toisinaan paikalla palvelijansa 
Bon-palatsiin missä monet luennoista pidettiin. 

Kun jesuiitat tekivät kilpailusta avointa tarjoamalla help-
poja tohtoritutkintoja, konflikti näiden kahden yliopiston 
välillä kävi avoimeksi. Keväällä 1591 jesuiittojen yliopistojen 
seinät täyttyivät jesuiittojen vastaisista graffiteista, ja konflikti 
kärjistyi saman vuoden heinäkuussa, jolloin vihainen, aseis-
tettu joukko tasavallan yliopiston opiskelijoita marssi jesuiit-
tojen yliopistoon, jossa he juoksentelivat alasti käytävillä ja 
huutelivat hävyttömyyksiä jesuiitoille ja heidän oppilailleen. 
Mellakoitsijat saivat raskaat sakot, mutta tapahtuma ei tuonut 
kaupungin väestön sympatioita jesuiitoille vaan päin vastoin, 
lisäsi vihamielisyyttä heitä kohtaan. 

Levottomuuksien jatkuessa tasavallan yliopisto lähetti lo-
pulta kaksi yliopiston professoria, Cremoninin ja Freancesco 
Piccolominin vetoamaan pääkaupunkiin senaattiin opiskeli-
joiden puolesta. Cremonini puhui senaatissa verrattain kau-
niisti opiskelijoista, mutta myrkyllisesti jesuiitoista. Jesuiitto-
jen vastaus oli vähintään yhtä myrkyllinen, vaikka virallista 
vastausta kuulemiseen heiltä ei pyydetty osan senaattoreista 
äänestäessä tyhjää tapauksen johdosta. 

Jesuiittojen levittämässä kiertokirjeessä Cremoninia kut-
suttiin mm. ”lemuavaksi hämähäkiksi” joka ”täyttää oppilai-
densa korvat ruttoa tihkuvalla myrkyllä”, ja huonoksi Aris-
toteleen tuntijaksi. Jesuiittojen syytökset kilpistyivät juuri 
huonoon Aristoteleen tuntemukseen ja siihen että Cremonini 
kiisti heidän mukaansa sielun kuolemattomuuden. 

Näistä lähtöasetelmista sikisi jesuiittojen ja padovalaisten 
filosofien katkera kilpailu, joka junnasi nimenomaan Aristo-
teleen filosofian tulkinnoissa ja sen opettamisessa. 

Valistuksen aikaisesta traditiosta ammentavasta nykyaikai-
sen filosofian näkökulmasta koko seuraavaksi kuvailtu kiista 
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ja sen osapuolten standpointit saattavat kuulostaa omituisilta, 
vaikka mielenkiintoisilta: jesuiitat ammensivat opetuksensa 
nimenomaisesti tomismista, tarkemmin sanottuna Pariisin 
tomistisesta teologiasta. 

Jesuiitat eivät nostaneet esiin itse tekstuaalista luentaa 
Aristoteleesta, vaan keskittyivät näihin tomistisiin luentoihin, 
pyrkien jatkuvasti tuomaan esiin Aristoteleen loogista yhteen-
sovittamista kristinuskon kanssa. Tasavaltalaisen yliopiston 
filosofit taas keskittyivät siihen, mitä Aristoteles itsessään oli 
sanonut. 

Jesuiitat kehittivät yliopistostaan myös varhaisen tehok-
kuusajattelun kehdon, 300 luentoa vuodessa verrattuna tasa-
vallan yliopiston 70 luentoon vuodessa. Tasavallan yliopiston 
opettajat myös ottivat vastaan rahaa yksityisopetuksesta, mitä 
jesuiitat eivät edes tarjonneet. 

Esimerkin vuoksi todettakoon, että vuoteen 1606 asti 
Galileo ansaitsi 44 % tuloistaan yksityisopetuksesta. Jesuiitat 
kuitenkin kohtasivat ankaraa vastustusta, koska heitä pidettiin 
lojaaleina paaville, ja vuonna 1612 Venetsian senaatti kielsi 
Venetsian kansalaisia lähettämästä lapsiaan opiskelemaan je-
suiittojen ylläpitämiin oppilaitoksiin Venetsian ulkopuolelle. 

Muirin mukaan Venetsian tasavallassa käydyt kulttuuri-
sodat eivät olleet niinkään tieteen ja uskonnon välisiä, vaan 
haaste uskonnolle nousi Cremoninin kaltaisen ”salamurhaaja-
filosofin” taholta, kuten jesuiitat häntä kuvailivat. Galileo oli 
heille (ja paaville) tuolloin vielä pienempi huolenaihe. 

Kirjassa on myös paljon asiaa oopperan roolista yhteis-
kunnan avautumisessa ja protovalistuksessa. Jos nykyaikaa 
haluaa pohtia, niin kirjan kuvaama jesuiittojen johtama te-
hokkuusyliopisto muistuttaa pelottavalla tavalla Aalto-yliopis-
ton ympärillä pyörivää diskurssia, jossa tehostaminen ja dyna-
misoiminen uhkaavat ja varjostavat myös muita yliopistoja. Ja 
toteutuvat jo, ikävä kyllä, parahin lukija. Jos olet yliopistolla, 
älä nuku hyvin. 
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Pelkäsin että 
vanhenisin ja 
kuolisin liian 

nopeasti
Harald Olausen

Pelkäsin, että vanhenisin ja kuolisin liian nopeasti-oivallus, 
on avain Brelin koko tuotannon alkulähteille siihen syvään 
epäluuloisuuteen kaikkea olevaista kohtaan, mikä kumpuaa 
siitä, ettemme muista kaikkea samanaikaisesti millään het-
kellä, mutta tiedämme varmasti muistavamme muutakin ja 
enemmän kuin juuri nyt, kuten rakkaudesta, mikä on se syvä 
tunne, jonka puuttuminen tai liiallisuus vaikuttaa siihen, tu-
leeko ihmisestä hyvä, paha tai jotain sisältä väliltä, kenties 
välinpitämätön tai liian huoleton – siis miten hän itsensä 
näkee ihmisessä itsessään eli itsenään. 

Meillä on aina valitettavana tiet, jotka vievät eri paikkoi-
hin. Vain oivallus siitä, mikä on oleellista ja itselleen sopivaa, 
on ratkaisevaa. Ihan samoin Jung oletti, että oli olemassa 
myös subjektiiviselle psyykelle käsittämätön transsendentti 
objekti, jota lähestyminen näytti keskeisesti kuuluvan ihmi-
senä olemisemme toteuttamiseen. Tätä kohti on kuljettava 
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psyykessä tapahtuvan tietoisen ja tiedostamattoman liikkeen 
ja psyykessä vaikuttavien transformaatioiden tietä. Suomeksi 
sanottuna mitään muuta tietä ei ole kuin rakkaus, joka ke-
hottaa meitä Brelin tavoin lähtemään yhteiseen seikkailuun, 
jotta jokainen päivä ja tunti olisivat täynnä iloa rakkaudessa, 
joka kalustaa ihmeillään ja häivyttää loisteellaan esikaupun-
kien rumuuden. 

Näin Brel, jos kuka, oli oman elämänsä ihmettelijä ja 
se sama runoilija, mitä ahdistunut tanskalaiseksistentialis-
ti Sören Kierkegaard kuvaili onnettomaksi ihmiseksi, joka 
kätki sydämeensä syvän tuskan, mutta jonka huulet olivat 
siten muotoutuneet, että huokaisut ja parkaisut niiltä pur-
kautuessaan kuulostivat ihanalta musiikilta vastaan ahtaat 
umpikujat, jotka olivat täynnä itsensä raatoja, ja joille kävi 
kuin Karel Capekin (Puutarhurin vuosi-Zahradníkův rok, 
1929. Suomentanut Eero Balk. Helsinki: Basam Books, 
2002) puutarhureille tammikuussa: he eivät kyenneet muu-
ta kuin ihmettelemään säätä. Herman Hesse kertoo Aarne 
Kinnusen mukaan (Aarne Kinnunen Esteettisestä elämyk-
sestä Yliopistopaino 1990) vuonna 1947 kirjoittamassaan 
proosakappaleessa, eräänlaisessa vapaamuotoisessa novel-
lissa ”Geheimnisse” nuorukaisesta, joka kysyi kirjeitse neu-
voa ”vanhalta ja viisaalta kirjailijalta”, esitti yksinkertaisen 
kysymyksen, ”näköjään myös yksinkertaisen vastata: Onko 
elämällä tarkoitusta, ja eikö olisi parempi ampua kuula kal-
loon?” Hesse jatkaa:

”Ensi näkemältä kysymys ei näytä suovan moniakaan vas-
tausmahdollisuuksia. Voisin vastata: Ei, hyvä ystävä, ei elä-
mällä ole tarkoitusta, ja tse asiassa on parempi jne. Tai voisin 
sanoa: Elämä, rakas ystävä, on tarkoituksellista, itsensä am-
puminen ei tule kysymykseenkään. tai myös: Tosin ei elämäl-
lä ole mieltä, mutta silti on parempi olla ampumatta jne. Tai 
myös: Elämällä tosin on tarkoituksensa, mutta on niin vaikea 
oppia se edes tuntemaan, saati tulla sen mukaiseksi, että pa-
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rempi kaiketi ampua jne.” Kun Breliä kuuntelee, tekee mieli 
ampua Hessen kehotuksen tavoin kuulan kalloonsa. Mutta ei 
ehkä sittenkään. Toivo palaa hiljaisella liekillä Berlin lauluis-
sa, jos muistaa unohtaa hetket, jotka joskus surmasivat ky-
symyksillään onnen. Juuri näin tuntuu pohjavirta kulkevan 
Jacques Brelin taiteessa hänestä kertovassa hienossa ja kosket-
tavassa dokumentissa Jack Brel ja hänen elämänsä -Jacques 
Brel, fou de vivre: ohjaus Philippe Kohly. Dokumentti kuvaa 
hyvin Brelin läkähdyttävää sana-akrobatiaa, jonka lyriikka ja 
tekstuuri ponnistavat Flanderin tien synkistä sumuista, ollen 
elämänjanona ja ihmettelynä omaa ylintä mahdollista ru-
noilija-taistelijaluokkaansa kuuluisien esikuviensa Francoise 
Villonin ja Anton Rimbaudin hengessä. 

Brel on tehnyt elämästään yhden suuren runoelman, jota 
hän lauloi häntä keskittyneesti kuuntelevalle ja tunnekuohu-
jen vallassa kyynelehtiville yleisöilleen. Se tie, mistä hän itse 
tulee ja mikä hänen sieluunsa raataa, on se kuuluisa Flanderin 
kärsimysten tie ranskankielisessä Euroopassa, joka on joutu-
nut kautta aikojen eräänlaisena välimaana Saksan ja Ranskan 
etupiirien välissä sotajoukkojen tallaamaksi; se on Pariisista 
Belgian rajalle johtava vanha tie, jota pitkin viholliskolonnat 
ovat vyöryneet ryöstäen ja polttaen. Tätä samaa tietä rat-
sastaa myös kertojana kirjailija Claude Simon romaanissaan 
Flanderin tie (Tammen keltaisen kirjaston kirja no: 55 vuo-
delta 1963) nuori Georges rakuunarykmentissään, joka on 
lähetetty pysähdyttämään saksalaisten panssarihyökkäystä 
toukokuussa 1940. Samoihin aikoihin samoissa maisemissa 
kasvoi nuori belgialainen - se toinen kansainvälisesti kuuluisa 
belgialainen mestarietsivä Hercule Poirotin lisäksi – Jacques 
Brel, jonka kokema aseistariisuva suru oli yleisön riemuksi 
haikean tunnustuksellisuuden lisäksi aidon karhea. 

Se mikä tekee Brelistä entistä viehättävämmän, on se, 
että hän tunnistaa itsessään olevan levottoman seikkailija-
minän olevan koko ajan matkalla eikä siksi ole onnekseen 
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löytänyt sitä mitä on etsimässä. Hän on matkalla koko ajan 
levoton sydän rinnassaan sykkimässä kaikille avoimille mah-
dollisuuksille taustanaan katolisen nuoruuden idealismi ja 
tyylinä saarnaaminen. Brel on samanlainen sydänten tulkki 
kuin Vysotsky Venäjällä ja myöhemmin kanadanranskalai-
nen juutalainen Leonard Cohen. Brelin kuin laulut ovat kuin 
Vysotskyn ja Cohenin tapaan kuin riipaisevan sydämen si-
sään kirjoitettuja aforistisia runoja, joiden pienoismaailma 
upottaa ja koukuttaa siksi, että ne tuntuvat eletyltä juuri 
siinä ja nyt maailmassa, joka on aina tosi olevainen mutta 
samalla jo kadonnut, ja jossa Brel esitti niitä ikään kuin val-
mistaen valmiiksi liikutettua yleisöään edessä häämöttävään 
kuolemaan. 

Ehkä siksi Brel ei jätä ketään kylmäksi taiteellaan. Se in-
tensiteetti ja hurmiollinen suopeus, mikä ryydittää hänen itse 
itsestään tehtyjä ja esittämiään lauluja, ovat jo itsessään eräs 
vastaus elämän- ja kuolemanpelon raastaman Brelin isona 
kysymysmerkkinä ympäristöään tarkkailevan minän epävar-
muudelle. Ja ehkä sittenkin se toinen vastaus, epävarmempi 
mutta mahdollinen, Herman Hessen esittämälle kysymyk-
selle, pitäisikö ampua kuula kalloonsa vai ei. Brelille kyse oli 
rakkaudesta ainoana syynä. Se oli hänelle se ainoa laulu ja 
myös siksi ainoa pelastus. Ehkä hänen taikansa olikin siinä, 
että hän kosketti taivasta palaten aina takaisin maan pinnalle.

Mutta se ei vienyt hänen pelkoaan vanhenemista ja kuo-
lemaa kohtaan. Päinvastoin. Hän lauloi tästä pelkuruudesta 
häivyttääkseen onnensa tielle taivaalle kerääntyneet pilvet 
onnistumatta siinä sen kummemmin, kuin vakuuttamaan 
itseään asioiden kääntyvän parempaan, kun hän laulaa jäähy-
väisiksi kaiken tämän oivallettuaan: ”Älä jätä minua. Täytyy 
unohtaa. Kaiken sen voi unohtaa, mikä jo katoaa. Täytyy 
unohtaa väärinkäsitykset – ja aika, joka tuhlattiin yrityksiin 
ymmärtää. Täytyy unohtaa hetket -, jotka joskus surmasivat 
onnen kysymyksillään.”
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Miten 
gayelokuvagenre 
on muuttunut?

Harald Olausen

Torstaina 25.maaliskuuta Ylen Areenan sivuilla oli Laura Fri-
manin kolumni otsikolla ”Olen rakastanut törkeitä miehiä, 
mutta nyt riittää”. Friman kertoo naisen näkökulmasta, mil-
laiselta on tuntunut miehisen katseen alla naisena eläminen. 
Kun he katsoivat yhdessä poikaystävänsä kanssa Martin Scor-
sesen The Wolf of Wall Street -elokuvaa etikkasipsikulhokin 
oli vielä puolillaan. Kun kesken elokuvan poikaystävä kysyi 
Lauralta ”Eikö tää tunnu susta yhtään pahalta?” Laura oli hä-
millään. ”Pahalta? Miksi tuntuisi? No, kuulemma koska häntä 
voisi ahdistaa katsoa elokuvaa, jossa alistettaisiin ja esineellis-
tettäisiin minuutti ja tunti toisensa jälkeen mahdollisimman 
vähäpukeisia miehiä. Sinänsä ajatuskin on absurdi, koska ei-
hän sellaisia elokuvia oikeastaan ole olemassakaan, Friman 
vielä vahvistaa. Tässä Laura ja poikaystävänsä ovat väärässä.

Miestä esineellistäviä elokuvia on kyllä olemassa ja vieläpä 
pilvin pimein mm. End of the Century -elokuva. Pier Pa-
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olo Pasolini toi Saden kuvaston valkokankaalle elokuvassaan 
Sodoman 120 päivää vuonna 1975. Lucifer Morningstar 
on yksi harvoja television bi-hahmoja. Foxin suositun Lu-
cifer-sarjan roolissa Tom Ellis, joka usein näytetään vähissä 
vaatteissa. Pedro Almodovar on näyttänyt miesvartaloa koko 
ihanuudessaan koko uransa ajan. Tässä Mitä olen ansainnut 
tehdäkseni tämän 1984. Kohteena Luis Hostalot, katsojana 
Carmen Maura. Se alistava ja seksistinen homokatse on ol-
lut vain hiljaa ja piilossa heteroilta. Vasta 2000-luvulla se on 
saanut julkisuudessa riehaantua ja näyttää hurjat puolensa. 
Homoelokuvissa ongelmaa on valotettu tarkalla silmällä mm. 
toissa vuonna Vinokinossa nähdystä I Am Jonas, 2018-eloku-
vassa, josta kirjoitin QX:ään.

Elokuvan yksi avain on ymmärtää, miten rikkinäinen ja 
häilyväinen olento ihminen on tunteissaan ja ajatuksissaan 
niin nuorena kuin vanhankin. siksi se muistuttaa heti aluksi 
meitä siitä, että kaikella sillä mitä koemme, on merkityksensä 
elämässämme, sillä mikään ei täydellisesti unohdu vaan pysyy 
piilossa odottaen aikaa, milloin se tulee esille jossain muussa 
muodossa. Elokuvan kaltoinkohdeltu kerubimainen poika ei 
ole vain poika- vaan myös vanhojen ja rumien setien hah-
mossa langennut ja lannistettu enkeli, joiden surkeat elämät 
vilahtavat silmiemme edessä, kuten myös kaikki ne pojat - me 
itse mukaan lukien, joiden surkeat elämät ovat vilahtaneet ja 
tulevat vilahtamaan välinpitämättömien silmien edessä niin 
kauan, kun oman himomme nimissä ummistamme silmäm-
me siltä rikolliselta hyväksikäytöltä ja väkivallalta, mikä te-
kee meistä ja heistä kuolevia enkeleitä toisten samanlaisten 
hyväksikäyttäjien kynsissä pahan kierteen jatkuessa hamaan 
loppuun.

Pedroalmodovarimaisia vaikutteita itseensä imenyt festi-
vaalien paras ja koskettavin elokuva on sekä kompleksinen 
että homoelokuvagenressä yllättävän avoin näille peitetyille 
ongelmille, ja samalla rajua kritiikkiä seksististä sekä pinnallis-
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tunutta hyväksikäyttäjähomomaailmaa vastaan, jossa ihmisillä 
itsellään eikä tunteilla ole mitään väliä, jos olet nuori, nätti 
ja sinulla on paksu ja iso mulkku, mikä toimii pikkurahasta 
kuin paloruisku sammuttamassa erotiikannälkäisten vanhojen 
ja rumien miesten hurjia seksifantasioita. Näin on elokuvan 
pääesittäjällä, joka on pahasti rikki niin fyysisesti kuin henki-
sesti siihen, ettei löydä mistään inhimillisyyttä tai rauhaa, ja 
aitoa välittämistä homojen keskinäisissä suhteissa. Elokuvan 
homoseksi on iljettävää ja kaupallista sortamista ja suoritta-
mista. Välineitä ja isoja kumituppeja perseeseen kivun ylära-
joilla tungettuna. Siitä puuttuu kaikki inhimillinen, kuten 
suuteleminen, hyvänolontunne, toisen läheisyys tai inhimil-
liset olennot hymyistä nyt puhumattakaan.

Pier-Paolo Pasolinin Tuhannen ja yhden yön filmatisoin-
nin Nur-Eddiniä muistuttava pääosanesittäjä on ajautunut 
narkkaamisen kautta huonoon homohuorajengiin ja rakas-
tunut sen väkivaltaiseen heterojohtajaan, jolle kaikki on vain 
ansaitsemismielessä tehtyä työtä, ystävyyskin. Hänellä ei ole 
haluja tuhlata hellyyttä sitä kärttyvälle, vasta 22-vuotiaalle, 
itseensä rakastuneelle kauniille pojalle, joka haluaisi vain 
hellyyttä, oman poikaystävän, ja poikien välistä keskinäistä 
kaveruutta, leikkejä sängyssä sekä oman kullan kanssa bailaa-
mista paikallisessa homodiskossa. Mutta se on liikaa vaadittu 
siinä toivottomassa elämässä, missä mennyt ei ole nykyisyyden 
hallinnassa, ja niissä piireissä mihin hän on ajautunut, eikä 
muutosta parempaan ole näköpiirissä maailmassa, missä huo-
no karma ja surkeat kohtalot kietoutuvat vaarallisesti toistensa 
ympärille toisiaan kuristaen.

Eräs vanha ja ruma mies ostaa pojan rakastetun kokonaan 
itselleen ja poika suuttuu tästä ja alkaa raivota. Muutaman 
turpakeikan jälkeen rakastettu paljastaa muuttavansa miehen 
eläkepäiviksi Espanjaan. Ja kun poika kysyy viattomasti, mil-
loin hän tulee takaisin, rakastettu vastaa: en koskaan ja antaa 
neuvon jäähyväisiksi: ”Etsi itsellesi vanha mies, sinut on tehty 
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rakastettavaksi.” Elokuvassa rakkaus on valuuttaa eikä sekään 
rakkaus ole rakkautta vaan jonkin nautinnan kohteena ole-
mista pakosta, sellaisen, joka on vanha ja ruma ja jolla on 
rahaa eikä se kiinnosta poikaa. Kun oma rakastettu ei vas-
taa ja hylkää hänet, hän löytää ystävän toisesta koviksesta, 
joka osoittautuu samanlaiseksi kylmän laskelmoivaksi hyväk-
sikäyttäjäksi kuin pojan rakastettukin sillä erotuksella, että 
hän tunnustaa olevansa homo, jolle kullinimeminen on sekä 
työtä että huvia, mutta lämpöä ei hänestäkään heru yhtään 
sen enempää.

Poika ei saa eikä löydä haluamaansa muistakaan ihmisistä. 
Silti hän kaikessa lohduttomassa tyyneydessään selviää tästä 
umpikujasta löydettyään lopulta sillalla seisoessaan ja ilmei-
sesti itsemurhaa hautoessaan yhden ihmisen, joka välittää hä-
nestä. Vai välittääkö ja jos välittää niin millä tavalla? Ukko on 
ruma ja vanha ja nuorukainen ei saa mielestään kavereitaan 
ja suurta rakkauttaan, eikä hän ole valmis sittenkään vaihta-
maan sairasta ja epävarmaa vapauttaan varmaa mutta tylsään 
tulevaisuuteen ukon rinnalla jossain Kanadassa neljän seinän 
sisällä. Elokuvan voi nähdä myös monen homopojan peterpa-
nismia tihkuvana ylistyksenä. Kaksikymppinen homostelun 
makuun päässyt poikkeuksellisen kaunis ja hyvin varustettu 
nuorukainen ei halua kasvaa tylsäksi ja rumaksi suorittaja-ai-
kuiseksi. 

Hän vaihtaa koko elämän kestävän huoruuden ja alistumi-
sen mieluummin satunnaiseen, ja omaehtoiseen huoruuteen, 
pitäen itsensä yhä ikään kuin neitseellisen vapaana pakosta ja 
etsimään kaiken rumuuden ja pahan keskeltä vielä pitkitetyn 
nuoruutensa loppuraitilla oman itsensä puhtauden alkuku-
vaa peiliksi itselleen, sillä hän on itse viattomuus ja puhtaus 
likaisen maailman keskellä. Kyllä se siellä jostain vielä hänen 
eteensä tupsahtaa, elokuva antaa optimistisesti ymmärtää. 
Eräänä surkeana päivänä poika joutuu vaarallisen ja sairaan 
pianistin sadististen leikkien uhriksi, palaa sillalle ja melkein 
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kuolee siellä häntä odottaneen tutun vanhan ja ruman ukon 
syliin. Poika jää miehen luokse ja mies alkaa suunnitella yh-
teistä tulevaisuutta. Se ei kuitenkaan kiinnosta poikaa, joka 
pakenee lentokentältä tuttuihin maisemiin. Tässä vaiheessa 
huomasin, että olen tämän saman tarinan katsonut aiemmin 
eräässä japanilaisessa homoelokuvassa 2000-luvun alussa 
vaikken nyt nimeä saakaan mieleeni. Poika on onnellinen ja 
vapaa. Miten se on mahdollista? Hän ei anna periksi helpoille 
houkutuksille. Siitä kielii lopun juoksu ulos ahdistuksesta ja 
huoleton nukahtaminen metsän mättäälle.

On myös toinen ongelma. Heterot ovat vasta heräämäs-
sä siihen, etteivät seksuaalisten vähemmistöjen kertomukset 
ole aina kauniita. Hesarissa oli muutaman vuoden takaisen 
Vinokinon aattona torstaina 21.11.2019 Eleonoora Riihisen 
omituinen kirjoitus queerelokuvista otsikolla ”Ja he elivät sur-
keina ja yksinäisinä elämänsä loppuun asti”. Hesarin toimit-
taja, muut, heterot ovat vasta heräämässä lasten litkimisensä 
lomassa siihen, etteivät seksuaalisten vähemmistöjen kerto-
mukset ole aina kauniita, innostavia, terveitä, eikä sateenkaa-
rimaailman tympeäksi mainoskoodiksi koodiksi muuttuneen 
LGBTQ-lyhennelmän alla eletä sulassa sovussa, tai olla olla-
kaan, heidän yllätyksekseen, onnellisia. Toimittaja ei tiedä, 
että juuri tätä vääristävää ja inhottavaa tapaa syrjiä homoja 
leimaamalla heidät onnettomiksi surkimuksiksi vastustamaan 
synnytettiin nykyiset homoelokuvat.

Homot olivat saaneet tarpeekseen paitsi siitä, että heidät 
luokiteltiin psyykkisesti sairaiksi, että myös elokuvien ja viih-
deteollisuuden tapaan luoda heistä kärsiviä epäihmisiä, vaikka 
he itse kokivat rakkautensa erityisenä, erilaisen ja jotenkin 
hienompana kuin heteroiden vastaavaan. Tätä kuvaa Outi 
Heiskanen kirjoitus Filmihullun kaksoisnumerossa 4-5/1997 
elokuva- ja video-oppaassaan nimeltään Gay Hollywood, jon-
ka kirjoittaja Steve Stewart ihmettelee sekä suoraan, että rivien 
välitse esimerkkinä homot kurjissa ojissa kuvanneen Stonen 
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värikästä mielikuvitusta JFK-elokuvansa homoiljetysten vas-
tenmielistä maailmaa: ”Orgiat, joiden puvustus on kuin suo-
raan Milos Formanin Amadeuksesta, maalailevat Stewartin 
mukaan naurettavan yliampuvan kuvan ”alamaailmasta”, 
jonka homohallitsijat näyttävät pystyvän melkein mihin pa-
huuteen tahansa.”

Silloin viimeistään homojen mitta täyttyi. Muistan miten 
itsekin kirjoitin tuosta elokuvasta ja haukuin sen homoilje-
tysmaailman lyttyyn. Olimme yksinkertaisesti saaneet tar-
peekseen heteroiden päällemme liimaamista paholaisen sym-
boleista ja syyttelyistä osallisuudesta Kennedyn salamurhaan. 
Elokuvasta tuli homoille sen jälkeen oman rituaalinsa mu-
kaan tärkeä osa tästä puhdistautumista ja siksi queerelokuvia 
alettiin tehdä vimmatusti niin amatööri- kuin hieman myös 
ammattipuolella. Näitä elokuvia voi kutsua nimellä ”homoki-
vikauden elokuvat” ja niissä rimpuiltiin irti heteroiden meille 
antamasta sairaasta kuvituksesta ja luokituksesta. Ja koska ho-
moseksuaalisuutta ei voitu suoraan käsitellä elokuvassa ennen 
60-luvun loppua, se oli tuotava esille verhoillusti. Hollywoo-
din kultakauden elokuvathan olivat tuottaneet variaatiota 
amerikkalaisesta heteroseksuaalisesta unelmasta, missä homot 
ja lesbot sysättiin pois kadun aurinkoiselta puolelta.

Homoelokuviin vaikuttaa vielä tämä historiallinen taakka, 
ja kuvattaviin tarinoihin homojen alistettu asema, mikä ei ole 
prideistä huolimatta parantanut tilastojen mukaan missään 
muussa kuin siinä etteivät tietyt pohjoiset hyvinvointivaltiot 
enää (virallisesti) sorra homoja, ja että meillä on samoja oi-
keuksia kuin hetereoillakin. Hollywoodissa homoseksuaali-
suus löysi paikkansa unelman kääntöpuolella, amerikkalai-
sen painajaisen kuvastosta. Se ei poistanut edes Stonewallin 
jälkeen sitä pitkää varjoa, mikä homouden yllä vieläkin oli. 
Homoseksuaalista itsestään tehtiin kävelevä painajainen, so-
siopaatti ja psykopaatti, jonka tehtäväksi koitui ravistella lo-
pulta suvereenia yhteiskuntaa. Homosta tehtiin vaarallinen 
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hullu ja perverssi - ja siksi kadotukseen tuomittu.
Ja tämä tuotti hedelmänä lisää väkivaltaa, syrjintää ja ho-

momurhia. 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 homomiestä.

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 
Edward I:n poika esitettään naismaisena ja iljettävänä homo-
na, jonka yhtä vastenmielisen homopoikaystävän kuningas 
tappaa heittämällä tämän ikkunasta ulos, jotta prinssi edes 
vähän miehistyisi ja itsenäistyisi (tässä kohdin yleisö puhkesi 
raikuviin kättentaputuksiin, ei siksi että kyseessä oli vasten-
mielinen homo vaan että se oli englantilainen homo).

Ja samanlaisia homokivikauden elokuvien esimerkkejä, 
joko suorasta suunsoitosta tai hienovaraisemmasta homohal-
veksinnasta tai sitten päinvastoin, tuhoon tuomittuja homo-
kohtaloja elokuvahistoriassa, on kamalia esimerkkejä, joista 
amerikkalainen komediaelokuva ”Skandaali Neron kylpyläs-
sä”, on taas surkuhupaisin todiste, tai Gay-Casablancaksi kut-
sutun Hämähäkkinaisen suudelma kertomuksena poliittisin 
ja traagisin, mutta jonka poikkeuksellisen vahvaa sädekehää 
himmentää vastenmielisen pääosanesittäjän, William Hurtin 
esittämä camphenkinen ja naismainen stereotyyppihystree-
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rihomo Luis Molina, homoseksuaalisuutensa takia vangittu 
somistaja, jonka vankilanjohtaja on luvannut vapauttaa, jos 
Molina saa selville tärkeitä asioita sellikaveristaan ja poliit-
tisesta vangista nimeltään Valentin Arregui, johon onneton 
Molina rakastuu.

On kummallista syyttää Riihisen tavoin väärien johtopää-
tösten harhauttamana queerelokuvaa sellaisesta näköalatto-
muudesta kuin mitä kirjoittaja tekee rivien välistä, sillä kyse 
on ihan jostain muusta. Kysymys on hieman sama, minkä 
takia Filosofi Ludvik Wittgenstein piti tanskalaista eksisten-
tiaalifilosofi Sören Kirkegaardia koko 1800-luvun ylivoimai-
sesti tärkeimpänä ajattelijana. Päättävässä epätieteellisessä 
jälkikirjoituksessaan Kierkegaard kirjoitti subjektiivisuudes-
ta, joka oli hänen mielestään totuus: sillä muutoin olisimme 
unohtaneet sen mikä sokraattisessa ajattelussa oli arvokkainta. 
Kun Sokrates uskoi, että jumala oli olemassa, hän piti kiinni 
objektiivisesta epävarmuudesta sisäisyyden koko intohimolla; 
ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon riskiin, sisältyy usko.

Samalla tavalla ajattelee queerriskistä ja epävarmuuden 
autuudesta varmuuden valheiden ja heteronormatiivisuuden 
puristuksessa, vaikka naamioikin sen vieraannuttamismieles-
sä hellästi campin valheeseen, sillä sokraattinen epävarmuus 
on kuin nokkela pila verrattuna absurdiuden vakavuuteen. 
Sokraattinen eksistoiva sisäisyys on todella queeria, ja lajissaan 
nykypäivälle vierasta kreikkalaista suruttomuutta verrattuna 
heteronormatiivisen varmuuden aiheuttamaan mielen rasi-
tukseen. Perin outo näkemys siis toimittajalla - ellei kyseessä 
ole provokaatio tai tietämättömyys sitä taustaa vasten, että 
queerelokuvista on jo nykyisin paljon tutkittua tietoa sen 
camp-henkisyydestä ja vastarintaluonteesta, sekä erityisestä 
homohalun katseesta, josta minäkin olen kirjoittanut jo kym-
menisen undegroundqueerkirjaa, viimeksi queernovellitrilo-
gian Homolulu 2018, Päättyneitä tarinoita 2019 ja O`GAY 
2020.
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Lyhyesti sanottuna kyseessä homoelokuvien huumorin 
ymmärtämisen kohdalla on sellainen puhdas sokraattinen 
epävarmuus, mikä on usein niin nokkela pila verrattuna 
absurdiuden vakavuuteen, ettei sitä tavallinen katsoja edes 
huomaa - saati sitten vahvasti ennakkoluuloinen ja provosoi-
mista etsivä toimittaja, koska se on se ei-heteroita miellyttävä 
homovyoeristinen himon katse, mistä Platon puhuu Pidoissa, 
ja mitä Thomas Mann jalostaa kuolema Venetsia-kirjansa pää-
osan esittäjän pohdinnoilla viattomuus/puhtaus-ajatusparilla 
oman piilohomoelämänsä epäonnistumisten valjetessa hänelle 
yhdessä pikaisesti luodussa katseessa kauniiseen puolalaisyli-
myspoika Tadzioon.

Hesarin toimittajan pitäisi hyvin tietää Ibsenin (Aristo-
teleen telos-ajattelun mukaan) melodraaman kaavan omak-
suneen Hollywood suoltavan ammatikseen tekotaiteellista 
ja epäaitoa onnellisuuspaskaa romantiikannälkäisten pikku-
lasten päälle Disney-kaavan mukaan niin, etteivät he yksin-
kertaisesti ymmärrä, jos homoelokuva ei toimikaan totutun 
kaavan, vaan antikaavan mukaan lyöden rivien välistä kaiken 
vakavan, pömpöösin ja mahtailevan krääsän. Tai, se tuttu 
kaava, on joko campina nurinperin käännettynä itsesäälistä 
kurjuuden ylistyssinfoniaa homon ikuisesta alemmuuden-
tunnosta. 

Homoleffa voi olla homoleffa paljastamatta sitä olevansa 
tai kuvaamatta itse asiaa perinteisestä näkökulmasta nippuna 
irrallisia ja siirappisia tunteita ja intohimoja homoelokuvien 
vakiintuneen käytännön mukaan. Vähän samalla tavalla, kun 
Dario Folla on näytelmä, minkä nimi on osuva piilohomofan-
tasioiden täyttämälle oikealle (95% homomaailmasta) homo-
maailmalla: Kaikki varkaat eivät tule varkaisiin, joten kaikki 
homotkaan eivät ole saman logiikan mukaan homoja. Miksi 
sitten homoelokuvafestivaalien ulkopuolelta kaupallisen levi-
tykseen suuren yleisön suosikiksi noussut Jokeri on minusta 
aito ja ajankohtainen queerelokuva - ja keskinkertaisen keski-
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luokkaisen turvallisuusajattelun kyllästämien keskitien kulki-
joiden ulottumattomissa, vaikka ihmiset ovat murhahimoisia 
ja raakoja, yhteiskunta roistojen käsissä ja ahdistavan tappava, 
eikä näkyvillä ole ketään hyvää tai muutosta parempaan?

Juuri siksi. Ihan samalla tavalla kuin Vinokinossa nähdyis-
sä homoelokuvissa homot eivät anna enää periksi. Myöskään 
queer-Jokeri ei anna periksi - tämä periksiantamattomuus 
ja pystyssäpäin (pride sana on eräässä festivaalilla nähdyssä 
elokuvista käännetty näin), vaikka on yhteiskunnallista pah-
nanpohjimmaista omassa toivottomuuden päättymättömäs-
sä lajissaan - eräänlainen ei kenenkään pitämä tai tarvitsema 
näkymätön turhake, jolle ei ole mitään käyttöä edes omalle 
itselleen. Ei muuta, kuin kuvitella kaiken ja runkata tyhjille 
seinille ihan kuten kansalliskirjailijamme Aleksi Kiven kerro-
taan tehneen Lapinlahden mielisairaalassa loppuvuosinaan. 
Kun Hesarin toimittaja syyttää homoelokuvia surkeuden ja 
säälittävyyden levittämisestä, pitää muistaa, ettei tässä kiil-
tokuvamaailmassa HBO-sarjoineen enää kovin moni muista 
aikaa, jolloin puhuttiin esim. Strindbergin Kuolemantanssis-
ta, joka on taas heterovastine Won Kar Wanin queerklassikko 
Happy Togetherille, minkä kaavaa niin, sekä monet nyky-
queerelokuvat, että hyvät heteroelokuvat Ingmar Bergman-
nista lähtien lohduttomassa menetyksen pelossa ja rakkauden 
kaipuussaan noudattavat.

Kuolemantanssin ja Happy Togetherin sekä queereloku-
vien päähenkilöt eivät ole usein vain toistensa, vaan myös 
olosuhteittensa vankeja nurkkaan ajettuina vankilassa, jossa 
ei ole kysymys ibseniläisittäin tapahtuvasta elämänvalheen 
paljastumisesta tai puhdistumisesta, vaan raatelevasta viimei-
sen lopun alusta, hetkeä ennen kuin viimeisetkin silmälaput 
on poistettu sen tosiasian edestä, että runoilemisen kyky lak-
kaa, ja että edessä on enää sen jälkeen vain epämiellyttävän 
todellisuuden alastomuus särkyineen ja vihlovine kipuineen 
sen jälkeen kun unelmat ovat poksahtaneet rikki. Hesarin 
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toimittaja ei taida olla tietoinen tai ole kuullut aikaisemmin 
näistä tavoista kertoa elämän raadollisuudesta sekä pinnan alla 
piilossa vaanivista vaaroista tai lukenut alan klassikkoja, joi-
hin myös queerelokuvien taitavimmat tarinat emotionaalisella 
tasolla limittyvät. 

Juuri tätä ummehtunutta jäykkyyttä vastaan camp-henkiset 
queerelokuvat ovat yrittäneet taistella. Queerelokuvia kuvaa 
paremminkin se, mitä Jean-Paul Sartre tarkoitti sanoessaan 
koko Jean Genetin tuotannon perustuvan jatkuvaan varuil-
laanoloon, että näennäisyyden, joka oli alinomaa joutumassa 
hyväksytyksi todellisuutena, oli alinomaa paljastettava perim-
mäinen epätodellisuutensa. Queer on siis aavistuksenomai-
nen häivähdys jotain aavistamatonta, jotain sellaista, mitä ei 
ole olemassakaan, jonkinlainen käännetty arvojärjestelmä tai 
arvottomuuden tila, jossa näennäisyys tarjoaa hänelle hänen 
ainoan todellisuutensa. Asia, josta Hesarin toimittaja ei myös-
kään mainitse mitään. Mutta kuten kauneuskin, on tämänkin 
oivaltaminen katsojan omissa silmissä, jos ne ovat sokeat tai 
heterorähmän peitossa, voi tulos olla yhtä tyhjän kanssa. Pi-
tääkö homojen suhde esittää aina ongelmallisena ja eroamis-
herkkänä, koska meillä ei ole romanttistäyteisen rakkauden 
loputtua mitään sanottavaa toisillemme? 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 sellaisena, 
kun se on, vaan sellaisena kun sen henkilöt sen luulevat koke-
neensa proustilaisittain kärsien päässään sekopäiseksi tekevää 
eksistenssituskaa. 

Hesarille Vinokinon tarjonnan arvioinut Eleonoora Rii-
hinen oli havahtunut omien sanojensa mukaan queer-elo-
kuvien kaavaan syksyn Rakkautta & Anarkiaa-festivaaleilla. 
Queer-elokuvissa hänen mukaansa rakkaus oli puhdasta, 
kaunista ja täynnä sisäänkirjoitettua menetystä, ja se jäi usein 
puhtaaksi kipunoivaksi kaipuuksi. Toimittaja esittää vielä nai-
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vin teorian Queer-elokuvien idealistisesta rakkauskuvaukses-
ta, mikä hänen mielestään on musertavan tragedian sivutuote: 
”Se syntyy asetelmasta ”maailma vastaan me”. Esimerkiksi ku-
luvan viikon viikonloppuna Turun seudun Setan Helsingissä 
järjestämällä Vinokino-festivaalilla on tilaisuus laskea, kuinka 
monelle LGBT-hahmoille käy huonosti (LGBT on lyhenne 
sanoista lesbian, gay, bisexual, transgender). 

Veikkaukseni on, että aika monelle. Maailma vastaan ase-
telmasta syntyy maailmassa kaikki, joten siinä ei ollut mi-
tään uutta taivaan alla. Kyseessä on hienovaraista mielipiteen 
syöttöä heteroille suvaitsevaisuuspropagandan nimissä, vaati-
muksella saada itselleen ansaitsemansa kunnioituksen vapaa-
na yksilönä, joka saisi toteuttaa vapaasti omaa ihmisyyttään. 
Mutta mikä voisi olla arvokkaampaa? Oikea suvaitsevaisuus 
on nimittäin vain ”tolkku ja maltti” eli brittiläistä ”common 
senseä” noudattaen järjen ja sydämen liitto, kuitenkin siten, 
että järkevät perusteet ovat ensisijaiset keskustelun lähtökoh-
dat.

Suvaitsevaisuus on vallanpitäjien järkevää sopeutumispoli-
tiikkaa, ja sellaisenaan vastustettavaa - pehmeällä despotialla 
suostuttelua ovelien markkinavoimien tavoin, sillä se tarjoaa 
halvan ja valheellisen lohdun sille, joka on niin alhaisessa 
asemassa, että voidakseen tuntea olevansa jotain, hän tar-
vitsee yleisenä tunnustuksena häntä hallitsevilta suvaitsemi-
sen, mikä usein nykyjään yhtenä väärän kuninkaan päivänä 
LGBTQ-maailmassa jää muutamaksi kauniiksi mutta lopul-
takin tyhjäksi sanaksi, lipuksi kaupungintalon tangoissa tai 
muutamaksi lakiin kirjatuksi näennäishelpotukseksi, kuten 
olemme sateenkaaritapahtumissa huomanneet käyvän. Ky-
seessä on ranskalaisten teoreetikkojen, ja erityisesti Jacques La-
canin, esittelemä mielenkiintoinen näkemys. On aika selvää, 
että vieras Toinen asettaa vakavan haasteen suvaitsevaisuudelle 
varsinkin nyt kun suvaitsevaisuuden nimissä ei enää suvaita 
muita. Miten suvaita sitä - emme tunne tai saada hyväksyntää 
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sellaisilta, joista emme itse pidä ja jotka eivät meistä pidä, 
mutta joiden suvaitseminen on meille arjessa selviytyäksemme 
elintärkeää? Tavanomainen reaktio on kieltää Toinen ja jopa 
yrittää tuhota se, mutta näitä asenteita ei voi pitää automaat-
tisesti oikeutettuina vaan ongelmallisina.

Tätä taustaa vasten voidaan kysyä uudelleen, onko Hesarin 
toimittajan yliolkainen vähättely epä-älyllistä ja syyllistävää 
sortamista samaan malliin kuin yleinen ilmapiiri oli Suomes-
sa vielä 20-vuotta sitten? Tai onko elokuvissa maailma edel-
leenkin homoja ja meidän rakkauttamme vastaan (minusta 
kumma kysymys: kyllä on), kuten Hesarin toimittaja väittää? 
Tai ovatko ne loputtomia glorifoivia rakkauskuvauksia ja sur-
keita loppuja (sekin on kumma kysymys: ei tietenkään kun 
katsoo riittävän laajasti queerelokuvia ja erityisesti nyt esitel-
tävänä ollutta Helsingin Vinokinoa 2019), tulee kuitenkin 
väistämättä sellainen olo, että kenties nämä elokuvat onkin 
tehty heteroiden viihdyttämiseksi ja eskapismiksi (se on totta) 
- kuvaukseksi rakkaudesta, jossa ei ainakaan näennäisesti ole 
sukupuolittuneita valtarakennelmia, väkivaltaa, alistamista, 
pettymyksiä, ja heidän rakkautensa epäaitoa Romeon ja Julian 
räytyvää rakkautta uudestaan ja uudestaan?

Hesarin toimittajan sanat mielessäni kävin Helsingin Vi-
nokinossa katsomassa kolmen päivän aikana kuusi gayeloku-
vaa; ”Giant Little Ones, Encounters, Mapplethorphe, The 
Shiny Shrimps, Savage ja The Blond One” sillä silmällä”. 
Samaan hengenvetoon voin todeta, että yksikään elokuva ei 
mielestäni vastannut Hesarin toimittajan halventavia kuvauk-
sia queerelokuvista. Ehkä yksi syy on siinä, että minä katson 
toisin kuin hän, queerelokuvan queerelokuvana. Homoissa, 
ihan kuten heteroissakin, on koko ajan sekaisin niin hyvä kuin 
paha, ja korostetusti rakkaus ja tuhopyrkimysten raju vaihte-
lu, mikä näkyy varsinkin homoilla selvästi ulospäin. 

Se, mitä Hesarin toimittaja ei ymmärrä, eikä voikaan 
ymmärtää, on jokahomon verenkierrossa oleva elämän cara-
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vaggiolainen tuska ja nautinto yhdistettynä siihen peruutta-
mattomaan ristiriitaan, jonka ratkaisun mahdottomuus sekä 
jäytää elämäntunnetta että on sille samalla kuin polttoainetta 
suoraan suoniin - paradoksi, joka on oleellinen osa queereja, 
ja jota on vaikea muiden kuin queerien ymmärtää, varsin-
kaan tahallaan campin hengessä yliammutuissa ja liioittelevis-
sa queerelokuvissa, kuten aikoinaan naamiohuvit Casanovan 
aikaan Venetsian samaa päättymätöntä Thanatos-Eros-diko-
tomiaa huvittuneina ja naamioituneina seksiä ja vaarallisia 
leikkejä uhkuneilla karnevaaleilla.

Näistä kirjoitan lisää vuonna 2022 ilmestyvässä homoelo-
kuvakirjassani Gayelokuvat ennen ja jälkeen Brokeback 
Mountainin (Kulttuuriklubi). Tutkin uutuuskirjassani sitä, 
miten Miten gayelokuvagenren elokuvat ovat muuttuneet 
kahden viime vuosikymmenen sisällä. Tässä projekti asettaa 
lakipisteeksi Ang Leen teoksen Brokeback Mountain (2005): 
mitä tapahtui ennen sitä, ja sen jälkeen mm. siitä mikä oli lu-
vallista ja mikä ei ollut? Miten kyseinen genre on muuttunut 
ajoista, joita kuvataan gay-elokuvan historioitsija Vito Rus-
son teoksessa Celluloid Closet. Miten elokuva on muuttunut 
ajan hengen kuvaajana, kun myös ennen kapinallisena pidetty 
gay-elokuva on kaupallistunut? Tässä teos ottaa tarkasteluun 
suoratoistopalvelu Netflixin suositut queer-teemaiset sarjat, 
jossa myös I Am Jonas-elokuvakin on nähty Jonas-nimisenä. 

Ja vaikka Laura ja hänen poikaystävänsä eivät tiedä, vii-
me vuosikymmenet ovat olleet gay-elokuvien kulta-aikaa. 
Samalla kun määrä on 2000-luvun alusta lisääntynyt, laatu 
on kärsinyt. Kaukana ovat taiteellisesti kunnianhimoisten ja 
vaikuttavien gay-elokuvaklassikkojen, kuten Wong Kar Wain 
Happy Togetherin kaihomielisyys tai Ang Leen Brokeback 
Mountainin runollinen hiljaisuus, puhumattakaan Pier-Pa-
olo Pasolinin radikaalista gay-humanismista. Markkinoille 
on tehtailtu kaupalliseen levitykseen kymmenittäin tylsiä ja 
huonosti tehtyä markkinahenkisiä ja siirappisia gay-elokuvia 
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sekä gay-televisiosarjoja samoin kuin ala-arvoisia seksistisiä 
halpiselokuvia.

Vapaamieliseen ja eräänlaiseen aikuisten seikkailupuisto-
heimouteen perustuva uusperheellisyys antaa ihmisten elää 
omaa ikuista jouluaan, miten kukin haluaa. Tähän markkina-
rakoon ovat iskeneet netin suoratoistopalvelut tuottamalla 
kasan omia gay-sarjoja, ja tarjoamalla imelimmät gay-eloku-
vat iltaviihteeksi mainosten lomassa myös suuren maksavan 
yleisön ihmeteltäviksi. Mutta millaisia ne ovat? Eivät kovin 
hääppöisiä. Homoelokuvien isoin ongelma tällä hetkellä - ja 
on ollut jo pitkään, jos olemme täsmällisiä - on saman, van-
hentuneen kuvaston käyttäminen. Olosuhteet, narratiivit ja 
tarinoiden raamit muuttuvat, mutta tästä huolimatta koh-
taamme vanhoja ja tylsiä pelkistettyjä trooppeja. Aikansa tämä 
kävisi, mutta ennemmin tai myöhemmin myös tarinoiden 
raamit narratiivit ja olosuhteet alkavat kärsiä siitä, että jokai-
sella kerralla hahmot ovat samanlaisia mallinukkeja. erään-
laisia itsesäälisiä Pyhiä Sebastianin kaltaisia homomarttyyrejä 
kärsimässä kauniina ja verta valuvana kuolemansa hetkellä 
silmiemme edessä.

Havainnollistaminen: olisimme perin myrtyneitä, jos kat-
soisimme 1960-luvun Los Angelesista kertovaa elokuvaa, jos-
sa esittäjät olisivat kuin mykkäelokuvan kultakaudelta repäis-
tyjä, tai jos Pedro Almodovar käyttäisi elokuvissaan hahmojen 
kohdalla samoja sommitelmia kuin Quentin Tarantino. On 
siis korkea aika sekä katsoa uudistunutta homoelokuvaa, että 
samalla myös uudistaa homoelokuva, tuoda ruudulle jotain 
uutta ja muistaa Simone de Beauvorin ”Toisessa sukupuoles-
sa” kirjoittamaa sukupuolisuuden vapauden manifestia ih-
miskunnalle, joka oli hänen mukaansa jaettu ensimmäiseen 
ja toiseen luokkaan, kasvatettu kieroon. 

Näitä kysymyksiä tehdäkseen ei tarvitse olla tohtori tai 
lehmä tietääkseen mistä maitoa tulee, mutta silti ihmetyttää, 
etteivät valtamediat, jotka hanakasti esittävät meille tutkivan-
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sa asioita kuin asioita, ja kysyvänsä yhtä suurella innolla kuin 
leikkivä lapsi hankalia kysymyksiä sekä yhteiskunnalta että 
itseltään, ole ollut tällaiseen halukas eikä kyvykäs ainakaan 
mitä tuloksiin tulee. Nyt kun politiikasta on tullut teatteria, 
ja teatterista, tai nykyisin yhä enenevämmässä määrin eloku-
vasta, on tullut politiikkaa, myös homoelokuvat ja drama-
tisoidut homohistoriadokumentit toimivat homomaailman 
yhteisinä kollektiivisena muistina, jonka manipuloiminen on 
yhtä helppoa kuin katkaisijasta valon vääntäminen päälle tai 
pois.

Siksi homoelokuvalla ja sen esittämisellä mm. kotimaisessa 
ainoilla vuosittaisilla LGBTQ-elokuvafestivaaleilla Vinoki-
nossa, on tänään tärkeä rooli. Parhaimmissa homoelokuvissa 
kuvallisen maailman dramatisoinnit ovat laadultaan sekä psy-
kologisoivia, ihmiselle luonteen antavia, että hänen teoilleen 
selityksiä etsiviä monisyisiä merkitysviidakkoja, joissa haetaan 
yhteisistä kieltä ennakkoluulojen, kollektiivisen muistin ja 
yhdessä kokemisen ja välittämisen tunteen väille. Mutta aina 
se tärkein mielessä: homokatseen - homomiehen sallitun ja 
ei sallitun katseen - tutkiminen. Homokatse voidaan nähdä 
myös kielteisenä, kuten Venäjällä. Kysymys on taistelusta kie-
lestä ja mielestä, sen sanallisesta ja symbolisesta arvosta, sekä 
niiden tahallisesta väärin käyttämisestä omiin tarkoituksiinsa. 

Se on juuri myös se epä-älyllinen ja ahdistava kiusaamis-
mentaliteetti - yhden totuuden puhumisen pakon vaatimus, 
joka on vallinnut ikävällä LGBTQ-maailman. Myös näistä 
asioista pitää alkaa puhua. Ja mikä sen tekee parhaiten kuin 
homodokumentit. Mutta ihan kaikkea ei olla vielä menetetty 
keskinäisissä riidoissa ja syyttelyissä. Kyseessä on vain pienen 
ryhmän pahoinvoinnin purkauksia ja huonoa käytöstä. Ho-
moelokuvissa suunta on toinen ja itse pääasia koko ajan koko-
naiskuvana silmiemme edessä eli homon elämän, rakkauden 
ja seksuaalisuuden pohtiminen sekä siitä meille kertominen, 
ihan samoin kuin parhaimmissa homokirjoissakin
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Paunio tuli 
ryminällä kaapista 

ulos
Harald Olausen

Oli vain ajan kysymys, milloin demareiden oikeanlaidan 
ärhäkkä Mikko Paunio ja persut löytäisivät toisensa. Nyt se 
on vihdoinkin tapahtunut. Uutinen on otettu vastaan hel-
potuksella ainakin demareissa, joita Paunio ehti piinata lähes 
puoli vuosisataa, ennen kuin löysi känkkäränkkäisyydelleen 
sopivammin hänen persoonansa äärilaitoihin ja räjähtävyy-
teen istuvan kodin nyt muodissa olevista persuista, joihin 
vääryyttä kokenut kansanosa panee tulevaisuudentoivonsa, 
äänestämällä puolueen valtaan ensin kunnallis- sitten edus-
kunta- ja lopulta vielä ihan piruuttaan kirkollisvaaleissa pu-
navihreän sateenkaaripapiston ja erityisesti sellaista leikkivän 
Kai Sadinmaan kiusaksi. 

Paunio ei menestynyt SDP:ssä ärhäkkyytensä ja oikeisto-
laisten mielipiteittensä takia. SDP ei ole enää sama 50+-plö-
söjen ay-miesten sekä muutaman Paavo Lipposen tapaisen 
älykön muodostama miesten kabinettikerho vanhan Korpi-
lammen konsensus -seminaarin ”on jo päätetty” ja SDP:n 
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Espoon ”Sosialidemokratialle suunta” puoluekokouksen vuo-
delta 1978-henkeen, vaan jotain muuta hyvin kummallista ja 
erilaista, ja se juuri ärsyttää Pauniota. 

SDP:stä on tullut haisaappaissa eduskunnan valiokuntien 
käytävillä tallustelevien persjalkaisten maakuntien suurtalous-
kokkiäitien temmellyskenttä, eikä pukumies-Paunio ole tun-
tenut enää oloaan tässä sekalaisessa seurakunnassa kodikkaaksi 
ja siksi kapinoi. Siinä eräs mahdollinen selitysyritys Paunion 
persustumiselle mutta ei ilmeisesti se ainoa ja tärkein. Syitä on 
monia. Toki persuhiillos on ehtinyt kyteä Pauniossa jo paljon 
ennen kuin Riikka Purra edes kusi vaippoihinsa. Juuri siksi 
Paunio käy paremmin kuin hyvin persugalleriaan, Paunio kun 
on monin paikoin puheissaan ollut jo vuosia enemmin persu 
kuin moni laimeampi persu on uskaltanut olla. 

Ehkä hän siksi uskaltautui vihdoin tulemaan ulos kaa-
pista. Mutta toisaalta Paunion kaapista ulostuloa edeltänyt 
pitkä 40-vuoden ihmettely (Jeesuksella se oli lyhyempi, kun 
oli kiire; vain 40 päivää erämaassa pirun kiusattavana) on 
pohdinnan alku. Jokainen, joka epäilee jotain, myöntää, ettei 
tunne asiaa. Sen vuoksi myös sadunkertoja on filosofi - tässä 
tapauksessa pötyä sielunsa kyllyydestä suuren suunsa voimalla 
pulputtava Paunio, sillä satu kertoo siitä tuntemattomasta, 
mitä Pauniokin epävarmana vain puolisokeana käsillään ha-
roo, saamatta siitä minkäänlaista otetta. 

Se on jokaisen ihmisen kohtalo lohdutukseksi Pauniolle, 
jolla on poliittisessa agendassaan selvästikin lähtökohtanaan 
Aristoteles, jonka mielestä politiikka on ihmistä koskevista 
tieteistä tärkein, ja ajatteli, että onni on ainoa hyvä asia, koska 
on asioita, joita tehdään niiden itsensä tähden, ja asioita, jotka 
tehdään jonkin muun tähden. Jonkin muun tähden tehdyt 
asiat eivät olleet hänelle arvokkaita.

Se mikä tekee Paunion puheet ja esiintymiset ongelmalli-
seksi, on hänen halunsa toimia julkisuudessa totuutta omiin 
tarkoituksiinsa muokaten. Sopii hyvin siis persugalleriaan. 
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Mutta ei siihen moni-ilmeiseen ja läpinäkyvään nyky-yh-
teiskuntaan, jota juuri persut syyttävät liiallisesta vapaudesta 
varsinkin niille ihmisryhmille, joille persujen mielestä se ei 
kuulu. Tätä yhteiskuntaa leimaa vapaus olla mitä haluaa ja 
faktojen kunnioittamisen vaatimus. Esimerkiksi viimeaikaiset 
pandemia.fi:n toimittajien faktantarkastukset herättävät yh-
den kysymyksen: onko kaikki hänen aikaisemmatkin julkiset 
rähinänsä saatu aikaan samalla menetelmällä ”hieman lähtei-
tä vapaasti tulkitsemalla?” Samaa temppuahan Yhdysvaltojen 
kristillinen äärioikeisto on käyttänyt ja viimeksi Trump tur-
miollisin seurauksin. Siksi Paunion puhumiset ja kirjoitukset 
ovat nyt tänään tapetilla. Jos annamme hänenlaisensa selviin 
valheisiin perustuvan, eripuraa lietsovan puheen voimistua, 
annamme samalla sekä osan itsessämme olevaa hyvää ihmistä 
että vapauttamme pois niille synkille voimille, jotka lietsovat 
ensin eripuraa ja vihaa kansalaisiin, sitten kieltävät faktat ja 
lopulta tekevät sen mitä aina hullut fanaatikot, ajavat maat ja 
kansat surulliseen ankeuteen.

Mutta ei tässä ole vielä kaikki. SDP:n uusi vasemmistolai-
nen komento ei ottanut riittävästi, jos lainkaan, huomioon 
Paunion tapaisia vanhoja jääriä, jotka olisi pitänyt pitää it-
setyytyväisinä murahtelemassa pikkupöhnässä halvalla puna-
viinillä (purkki-Huttusta) juotettuina sivussa jossain nurkassa 
mäkisemässä, palkitsemalla heidät vähintään Unto Varjojen 
tai Veikko Puskala-mitaleilla (googlatkaa, keitä nämä toverit 
olivat). Paunio kapinoi tätä vastaan, onhan hän sentään puo-
lueen entisen puheenjohtaja Paavo Lipposen henkilökohtainen 
ystävä, tai oli joskus. Aristoteles väitti vain niiden kapinoivan, 
jotka jäivät vaille kunnianosoituksia, mutta näkivät muiden 
saavan niitä: 

”On epäoikeudenmukaista myöntää tai jättää myöntämättä 
kunnianosoituksia ansioiden vastaisesti, mutta oikeudenmu-
kaista on ottaa ansiot huomioon.” 

Pauniolle vapaus kaikista kahleista on yhtä suuri kauhistus, 
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kuin tasa-arvo kaikkien kesken; tasa-arvoon pyrkivät kapinoi-
vat eniten, koska katsoivat saavansa vähiten, vaikka olivatkin 
tasaveroisia niiden kanssa, jotka saivat enemmän, eikä tällaisia 
asioita voida haluta oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmu-
kaisesti - huonommassa asemassa olevat kapinoivat tullakseen 
tasaveroisiksi ja tasaveroiset taas tullakseen parempiosaisiksi. 

Heppuna Paunio on hauska seuramies, älykäs ja hyvät 
jutut omaava hyvä tarinakertoja. Mutta on toisenlaisiakin 
tarinoita hänestä ja hänen rajusta luonteestaan. Kerrotaan 
tarinaa vahvasti humalassa olleiden oikeistodemari Paunion 
ja vasemmistodemari Juha Jaatisen, Kemin Quasimodoksi 
kutsutun legendaarisista taisteluista demariräkälä Juttutuvasta 
sen voiman päivinä joskus 80-luvun lopussa, kun alatyyliset 
sanat olivat lentäneet tiheän tupakansavupilven sisällä aikansa 
ja epämiellyttävästi kaikkia kohtaan käyttäytyvältä Jaatiselta, 
joka tunnettiin myös nimellä ”HTY:n ravintoloiden surma”, 
koska vittuili päätoimisesti kaikille asiakkaille niin, että monet 
Jaatisen uhreiksi joutuneet eivät enää koskaan halunneet astua 
samaan ravintolaan hänen takiaan, loppui järjelliset sanat, järki 
oli jäänyt jo alussa, jos sitä nyt päänsä vihalla ja katkeruudella 
täyttäneellä Jaatisella koskaan oli ollutkaan, Jaatinen alkoi huu-
taa kaljulle ja siitä kärsivälle Pauniolle MEE PARTURIIN niin 
kauan, että Paunio sai tarpeekseen ja lähti kotiinsa. 

Sanotaan että nuo taistelut olivat viimeisiä henkilökohtai-
sella tasolla käytyjä aatteellisia taisteluja SDP:ssä. Sen jälkeen 
aate hiljalleen hiipui manalle menneiden vanhusten myötä so-
sialidemokraateissa ja tilalle astui alhaisten kannatuslukemien 
pakon sanelemana Jutta Urpilaisen tapaiset ilottomat ja huu-
morintajuttomat nollat rottien jättäessä laivan. Mutta kaikkien 
ihmeeksi Paunio, huolimatta oikeistolaisista mielipiteistään, ei 
vielä silloin tajunnut lähteä puolueesta. Siksi Paunion ilmoitus 
siirtymisestä persuihin nyt ei järin hänet tuntevia yllättänyt. 
Kumma yleensä, että oli näinkin kauan sietänyt SDP:tä ja SDP 
häntä, sanottiin ei paljon muuta.
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Paunio hakee siis tämän kokemusasiantuntijana hyvitystä 
kokemalleen nöyryytykselle ja sille, ettei hänen kokemustaan 
oteta huomioon ja hänen perusteltuja mielipiteitään kuunnel-
la. Kunnallisvaalit on siihen sopiva paikka. Ja vaikka kunnal-
lisvaaleissa valta on vain tyhjältä vaikuttava sana ja kansanvalta 
konsensuksen muodossa normi, Pauniolla saattaa vihdoinkin 
persujen avulla olla pitkään kaipaamansa mahdollisuus nousta 
purnaajien ykköskaartiin, sillä hän on persujen kunnallisvaa-
liehdokkaana Helsingissä samaan aikaan, kun Paunion lausun-
toja koronan tiimoilta tutkitaan puolueettoman pandemia.fi:n 
toimittajien toimesta. Se takaa Pauniolle näkyvän vihollisen, 
kun hän pääsee taas pitkän tauon jälkeen maalailemaan piru-
ja seinille vihervasemmiston turmiollisuudesta aikana, jolloin 
jumala on unohdettu ja naisista on tullut miehiä ja miehistä 
naisia. 

Ja kun pandemia.fi:n Pauniota kovistelevaa analyysia hänen 
totuuskäsityksestään lukee, huomaa miksi Paunio kaipaa niin 
kovasti virkamiehen pöydän takaa hurjaan ja villiin politiik-
kaan. Itsepetos ja tekopyhyys liittyvät nimenomaan politiik-
kaan, yhteiskuntaan ja hallitsijoiksi pyrkiville. Jo Aristoteles 
puhuu siitä, miten kansanvallan ja harvainvallan ohella syntyy 
kansalaisvallaksi kutsuttu valtiomuoto, ja siitä, miten se on 
muodostettava. 

Ehkä siksi juuri Paunion ja pandemia.fi:n toimittajien vä-
linen julkinen keskustelu on tarpeellinen, sillä aristoteelisesti 
ajateltuna hyvällä ei ole mitään yleismaallista muotoa, onpa 
asia tai tilanne mikä tahansa: terve moraalinen arvostelu kun-
nioittaa aina erikoistapausten yksityiskohtaisia olosuhteita - 
ja toisaaltahan emme tiedä miten tässäkin taistelussa lopulta 
käy, koska rouva Onnetar on arvaamaton ja saattaa kääntää 
itsestään selvät asiat sekunnissa päälaelleen, kuten tekeekin 
onneksemme, jotta tarinan jännitys säilyisi loppuun saakka. 
Juuri siitä on myös tässä taistelussa kyse. 

Pelin tekee likaiseksi se, että Paunio yrittää ohittaa arvo-
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vallallaan perinteiset totuus- ja moraalimääritelmät itse kek-
simällään ohituskaistalla. Tästä pandemia.fi yrittää Pauniota 
ikävästi muistuttaa. Sivistysvaltiossa hulluudella on tarkoin 
määrätyt rajat tyhmyydestä nyt puhumattakaan. Mutta juu-
ri sitä Paunio ei suostu omaksi vahingokseen myöntämään 
syöksyessään päistikkaa kohti valheen hämäriä maailmoja. 
Itsepuolustukseksi? Ettei menettäisi kasvojaan? Tottumuk-
sesta valehdella? Pätemisenhalusta? Vittumaisuuttaan? Syitä 
on varmasti monia.

Pandemia.fi:n nuoret toimittajat eivät anna periksi vaan 
purevat ja kovaa Aristoteleen ohjeiden mukaisesti. Aristoteles 
antoi opinkappaleiden dogmaattisuuden ohittaa käytäntöä 
yhtä vähän kuin filosofisen dogmaattisuuden ohittaa oman 
kokemuksen todistusvoimaa. Rationaalisten argumenttien pä-
tevyys ei riipu siitä, kuka ne esittää, kenelle, tai missä yhtey-
dessä. Se pitäisi olla kaikille tieteen kanssa tekemisissä oleville 
selvää jo peruskursseista lähtien. Kyse on myös hyveellisyydes-
tä, jota ei voi saavuttaa ilman että ponnistelee oikean ja vapaan 
tiedon saamiseksi ja sen puolesta. 

Juuri sen tekevät pandemia.fi:n toimittajat rinta rottingilla. 
Heillä on varaa olla oikeassa. Ei Pauniolla, joka on unohtanut, 
tai mikä pahinta: ei edes tiedä Aristoteleen muistuttaneen sii-
tä, että retoriikka ja etiikka liittyivät aina oleellisesti toisiinsa. 
Cicero muistutti vielä jälkikäteen viisaasti, että vaikka asia 
oli monimutkainen, jotkut asiat olivat loogisesti pääteltynä 
todennäköisiä ja jotkut taas eivät. Tätäkään Paunio ei halua 
ymmärtää omaksi vahingokseen, vaan antaa pandemia.fi:n 
nuorille ärhäkkätoimittajille aseet käteen taistella itseään vas-
taan, vanha jäärä kun on.

Pauniolla näyttää julkisuudessa palavan helposti pinna 
ja hän unohtaa, miten Aristoteles oli käsitellyt ”Retoriikan” 
toisessa kirjassa tunteita, joiden hän uskoi syntyneen järjen 
harkintana itsenäisiksi reaktioiksi ulkoisen maailman tapah-
tumiin. Aristoteles jakoi viisauden käytännölliseen ja teoreet-
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tiseen viisauteen, joista ensimmäinen karttuu kokemuksen 
myötä ja jälkimmäinen opiskelun kautta. Tämäkin Pauniolta 
on unohtunut, kun hän sivuuttaa lähteet. Aristoteles kirjoitti 
myös retoriikasta, joka antiikin aikana nähtiin tehokkaana 
manipulaation välineenä, jolla saatiin syötetyksi ihmisten sui-
hin juuri sitä mitä haluttiin. 

Se onkin muuten reppanan Paunion (kunnallisvaaleissa 
vain n. 400 ääntä ja jäi taas rannalle yksin ruikuttamaan) 
vahvin ase, olkoonkin, että se on samalla valheiden ja puo-
litotuuksien viljelyä - ei paljon muuta - julkisuudessa, ihan 
kuten hänen nykyisen emopuolueensa persujenkin taannoiset 
höpöhöpöjutut lepakoista ja tuulivoimaloista. Ehkä siksi hän 
ei valinnut, vaan puolue valitsi hänet. Ja millainen puolue? 
Hyvin miehekäs ja vihainen juuri niin kuin Paunio itsekin 
haluaa olla. Mutta kaikki ei taida olla ihan kohdallaan tässä 
jäppisessä. Jokin mättää ja pahasti. Miten noin korkeassa ase-
massa oleva suomalaisvirkamies voi olla noin sekaisin, miettii 
moni katsottuaan Pauniosta netistä löytyviä videoita ja luet-
tuaan hänen rajuja blogejaan, joiden rinnalla persujen toinen 
tohtori, tapaus Hankamäki (persutohtoreita yhdistää muukin 
asia kuin raju räyhääminen ja puolitotuuksien viljeleminen 
poliittisia tarkoitusperään edistääkseen: kaljuus, joka tuntuu 
yhdistävän myös muitakin johtavia persuja, kun katsoo koko 
maan persukunnallisvaaliehdokkaita tai eduskunnan persu-
kansanedustajia täysistunnoissa) vaikuttaa kiltiltä, melkein 
terveeltä ja järkevältä sekä lähes normaalilta partiopojalta, joka 
ei himoitse salaa miespuolisia partiotovereitaan, vaan uskoo 
kiltisti jumalaan ja pysyy nöyrästi pöksyissään, pitäen viisaasti 
itseään suojellen irstaat seksifantasiansa herran pelossa visusti 
muilta persuilta kuin Sebastian Tynkkyseltä piilossa. 

Kun pandemia.fi:n toimittajien keräämää Paunion valhei-
den ja tahallisten väärintulkintojen listaa lukee, ällistyy. On 
käsittämätöntä, että Paunio saa ristiriitaisten lausuntojensa 
jälkeen jostain kumman syystä vieläkin jatkaa vastuullisessa 
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virassaan sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena, 
samaan aikaan kyseenalaistaen toisilla foorumeilla härskisti 
työnantajansa näkemyksiä julkisuudessa. Ehkä tähän uskal-
letaan puuttua vasta vaalien jälkeen. Nyt aihe on liian arka 
ja Pauniolla on päällään (kirous?) persujen poliittinen suoja. 
Tuntuu silti omituiselta, ja jopa vaaralliselta, että tällaisia sel-
västikin hurmahenkisiä ja sekopäisiä ihmisiä istuu näinkin 
tärkeillä paikoilla, ihan kuin Trump olisi hivuttautunut stm:n 
sisään toteuttamaan omaa mielipuolista ja ihmisvastaista tu-
hopolitikkaansa. Onneksi tässä maassa löytyy vielä järkeäkin 
hiusten alta, kuten pandemia.fi:n teksteistä. Tässä pandemia.
fi:n toimittajien aloitus Paunio-teilaukselleen: 

”Mikko Paunio julkaisi Uuden Suomen blogialustalla kir-
joituksen otsikolla ”Koronapandemia kohta ohi?”, joka nousi 
viikonloppuna alustan suosituimmaksi kirjoitukseksi. Paunio 
on lääkäri, lääkintöneuvos ja epidemiologian dosentti Hel-
singin yliopistosta. Hän käyttää kirjoituksessaan alaviitteitä, 
mikä saa tekstin vaikuttamaan vakuuttavasti perustellulta ja 
tieteelliseltä. Hänen tekstissään on 32 alaviitettä, joita on käy-
tetty 25 väitteen tukena yhdessä tai erikseen. Merkittävä osa 
niistä ei kuitenkaan tue Paunion väitteitä lainkaan.”

Paunion lausuntoja koronan osalta tutkineen pandemia.
fi:n toimittajien mielestä epidemiologina ja lääkärinä kirjoi-
tuksessaan esiintyvällä Pauniolla pitäisi olla aivan erityinen 
vastuu tartuntataudin vuoksi julistetun poikkeustilan aikana. 
Paunio ei tästä välitä, vaan puhuu läpiä päähänsä, miten ha-
luaa tutkitusta tiedosta välittämättä tai siteeraamalla sitä tahal-
lisesti omia tarkoitusperiään varten miten haluaa, vaikka juuri 
häneltä pitäisi odottaa tieteenalansa kirjallisuuden arviointia 
tasapuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Paunio ei myöskään 
voi olla ymmärtämättä, että tutkimustulosten ja WHO:n 
suositusten vääristeleminen ei ole hyväksyttävää, kirjoittavat 
pitkässä Paunion vääristeleviä johtopäätöksiä ruotineessa kir-
joituksessaan pandemia.fi:n toimittajat.
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Akateemisen työn 
merkityksistä

Eero K.V. Suorsa

Lukiessani hiljattain Edward Muirin teosta The Culture Wars 
of Late Renaissance: Skeptics, Libertines and Opera ja aloin 
pohtia tieteen ja tutkimuksen tekemisen arkea ja edellytyksiä. 
Muirin teos maalaa rohkeaa kuvaa myöhäisrenessanssin ajalta 
Venetsiasta ja Padovasta, jossa tiedettä ja filosofiaa tehtiin roh-
keasti välillä vaarallisissa olosuhteissa inkvisition riskin ollessa 
aina läsnä. Muir avaa muun muassa Galileo Galilein ja Pado-
van yliopiston kanslerin ja filosofian professori Cesare Cre-
moninin välisiä kiistoja analyyttisesti, mutta erittäin sujuvasti. 

Historian merkkihenkilöistä kirjoitettaessa, tulee aina tie-
tynlainen suuruuden havina mukaan, ja se on kenties väistä-
mätöntä. Muirin teoksessa urheat tieteentekijät saavat ansait-
semaansa kunniaa. Mutta millaista on tieteen ja tutkimuksen 
tekeminen tänään, parahin lukija? Ainakin sen tekemisen ar-
jesta ovat kunnia ja suitsukkeelta tuoksuva suuruus kaukana, 
eikä postuumisti tuleva kunnia paljon tässä arjessa lohduta. 

Millaista se arki sitten on? Suuri epävarmuus ja työn pre-
kaarius kuuluvat akateemisen työn luonteeseen ja ovat osa 
tutkijan arkea, vaikka näin ei pitäisi olla. Yliopistomaailmaan 
kohdistuvat samanlaiset uusliberalistiset tuottavuuspaineet 
kuin muuhunkin yhteiskuntaan, ja kirjoittamattomat peri-
aatteet, kuten ”julkaise tai kuole” ovat ikävä kyllä todellisia. 

Tutkijan työn arvokkuutta ei kuitenkaan voida mitata tai 
palauttaa pelkästään tieteellisten julkaisujen määrällä. Koska 
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yliopistossa erot oppiaineiden ja eri tieteiden välillä ovat niin 
suuria, mittaaminen on mahdotonta. Ja miten tätä ”arvoa” 
sitten luodaan? Tutkijan työ voi olla hyvin arvokasta, vaikkei 
sitä julkaistaisi vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. 
Sitä vain ei välttämättä ole tarkoitettu sinne. Se voi olla tar-
koitettu toimimaan esimerkiksi keskustelun herättäjänä, tai 
sitten jonkin hankalan aiheen popularisoimiseen tai kansan-
tajuistamiseen.

Julkaisemispaine on kuitenkin todellinen, ja se on eräs 
tekijä, mikä nostaa tutkijoiden ja akateemisessa yhteisössä 
toimivien stressitasoa luoden loppuun palamisia. Julkaisemis-
painetta ei helpota, vaikka tutkijalle vakuuteltaisiin tunnepu-
heen keinoin ”työsi on arvokasta vaikket juuri tänä vuonna 
julkaisisi yhtään mitään”. 

Ehkä eräs ongelma on juuri itse ongelmallinen suhde koko 
työn käsitteeseen. Työhön ei pitäisi suhtautua kuin itsensä 
ulkopuoliseen asiaan, vaan sitä pitäisi rakastaa, siihen pitäisi 
suhtautua kuin se ei olisi työtä. Tätä edellytetään tiede- ja 
taidealoilla yhä enemmän uusliberaalin tunnepuheen myötä. 
Vaikka mitä työ itsessään edes on? Ei ainakaan mitään, jota 
voisi rakastaa. Silloin, kun työstä tulee rakkauden kohde, ol-
laan vaikeuksissa. 

Tästä kirjoittaa Sarah Jaffe uudessa kirjassaan Work Won’t 
Love You Back. How Devotion to Our Jobs Keeps Us Exp-
loited, Exhausted and Alone. Akateemista maailmaa ja yli-
opistoa pidettiin ennen paikkana, jossa tieteen tekeminen oli 
autonomista ja vapaata. Yliopistoihin liitettiin ennen suurta 
arvostusta ja Platonin akatemia sekä Aleksandrian museionin 
kaltaisia määreitä. 

Nyttemmin akateeminen vapaus on supistunut, ja akatee-
misen työn tekijät ovat käytännössä pätkätyöläisiä. Yhdys-
valloissa tohtoriopiskelijoiden yliopistoilla stipendein rahoi-
tettua tutkimustyötä, esimerkiksi laboratorioissa, ei katsota 
työksi - siitä puhutaan intohimotyönä ja yliopistojen hallin-
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nossa etuoikeutena. Jaffe käyttää tästä ilmiöstä termiä ”kor-
poratisaatio” - yliopistoista tulee voitontavoittelun välineitä.

Mitkä valtasuhteet siis muovaavat akateemista kapitalis-
mia? Nämä valtasuhteet eivät kuitenkaan synny tai ponnista 
tyhjästä. Filosofi Cornelius Castoriadisin mukaan kaikki yh-
teiskunnassa vallitsevat valtasuhteet ovat aina institutionali-
soituja, eli nämä nousevat jostain instituutiosta. 

Castoriadis tarkoittaa tällä sitä, että yhteiskunnalliset val-
tasuhteet saavat alkunsa aina jostain instituutiosta, jonka ne 
ovat itse luoneet tuekseen - kapitalistilla on siis aina takanaan 
instituutiosta versova valtarakenne suhteessa proletariaattiin, 
kuin myös herralla suhteessa orjaan. 

Tämä pätee kaikkiin niihin yhteiskunnissa oleviin ja vai-
kuttaviin ryhmiin, olivat kyseessä sitten miehet tai naiset, 
porvaristo ja proletariaatti, siis kaikki ryhmät voiden välillä 
vallitsee antagonismi. Yhtä lailla akateemisessa työssä vallitsee 
antagonismi, vastakkainasettelu, mutta se on varsin raaka, 
jos antagonismissa täytyisi vielä rakastaa itse antagonismin 
kohdetta eli työtään.

Kun siis puhumme työstä ja rakkaudesta, puhumme vaa-
rallisista asioista. Näitä kahta ei saisi sotkea keskenään, koska 
tällaisessa puheessa syntyy sisäinen ristiriita. Rakastettaessa 
on olemassa aina vastarakkauden mahdollisuus. Työn koh-
dalla tällaista mahdollisuutta ei ole; työ on abstrakti käsite, 
joka ei voi rakastaa takaisin. Useimmat tietävät, miten ras-
kasta on rakkaus, joka ei anna mitään takaisin. Se kuluttaa 
ja näivettää.

Jotta emme muodostaisi filosofiasta liian totalisoitua ku-
vaa, niin todettakoon, että filosofiassa on myös tilaa epäsel-
vyydelle ja epävarmuudelle, kun muistamme terveen skep-
tisyyden. Yhtä lailla on joskus tarve pysähtyä keskellä omaa 
työtään, ja antaa ajatustensa levätä. Ikävä kyllä hektinen aka-
teeminen tietotyö ei aina anna sille mahdollisuuksia. Joten, 
yrittäkää levätä.
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Erään elokuva-
dinosauruksen 
ruumiinavaus

Harald Olausen

Kun Ylen Areenalta katsoi dokumenttielokuvaohjaaja Veikko 
Aaltosen televisiodokumenttia Dinosaurus, toisesta ja hieman 
kuuluisammasta elokuvaohjaajasta, Rauni Mollbergista, tele-
visiodokumentista, jonka nimi olisi voinut yhtä hyvin olla: 
erään elokuvadinosauruksen ruumiinavaus, heräsi monia ky-
symyksiä taiteilijasta myytin takana kuten se, oliko kyseessä 
elokuvallinen testamentti tai sittenkin isänmurha vai vain eräs 
mahdollinen selitys kusipäisyydelle ja hyvä mahdollisuus an-
saita sillä leivän päälle hieman särvintä? 
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Mollberg oli ristiriitaisia tunteita herättänyt vanhan ajan 
jäärä, jota muistellaan sekavin tuntein vieläkin. Dokumentissa 
elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen kertoo Mollbergin eloku-
vien olleen kuin höyläämätöntä lautaa, josta jäi käteen tik-
kuja. Maaniseksi naturalistiksi ja itsepäiseksi jääräksi joiden-
kin haukkuman elokuvaohjaaja Rauni Mollbergin elokuvat 
tuntuivat hyvin humaaneilta, ne olivat ihmiskeskeisiä, mutta 
se tekemisen tapa ja mitä niistä on kuullut, on Kuosmasen 
mukaan, joka ei henkilökohtaisesti itse tuntenut Mollbergia, 
kaikkea muuta kuin humaania.

Monen Aaltosen televisiodokumentissa haastatteleman 
aikalaistodistajan mukaan kuvaukset olivat usein ahdistavia. 
Näyttelijät saivat näytellä, miten halusivat. Kuvaajan työ oli 
aistia energiaa ja kuvata sen mukaan. Taiteilijana Mollbergin 
ehdottomuus näkyi suurena eläytymis- ja hurmioitumisky-
kynä. Mollberg osasi aina löytää kaiken uutena. Mutta oliko 
näin ja jos oli, mitä se käytännössä tarkoitti? 

Näitä kysymyksiä joutuu katsoja pohtimaan syvällisesti 
katsoessaan elokuvalliseksi isänmurhaksi naamioitua eloku-
vallista farssia kuuluisasta, mutta samalla myös inhotusta 
ja vihatusta elokuvaohjaaja Rauni Mollbergista, joka poh-
jimmiltaan kuului niihin samoihin itsetunnottomien maa-
lais-Suomen kansakoulupohjalta keskeltä kaupunkien sykki-
viin sydämiin ponnistaneisiin kovia kokeneisiin, ja siitä niin 
hyvän kuin pahan voimansa ammentaneisiin Suomi-taiteen 
viimeisiin itsensä keksineisiin ja luoneisiin miehiin, samalla 
tavalla kuin esimerkiksi mitä runoilija Pentti Holappakin oli; 
asia, mikä usein tuntuu unohtuvan etsittäessä syitä heidän 
taiteelleen, taiteentekemiselleen sekä niiden välissä aina yhtä 
pakollisina kuvioon kuuluviin ammottaviin ihmisyyden sy-
viin kuiluihin.

Aaltosen televisiodokumenttia markkinointiin jonkinlai-
sena paljastuksena Mollbergin pahuudesta mitä se ei ollut. 
Sen sijaan katsoja pitkästyneenä joutuu tuijottamaan yhtä ja 
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samaa kohtaa sataan eri kertaan eri ihmisten sanomisin alle-
viivattuna suomalaiskansallisesta neromyytistä Perkele-Moll-
bergista. Esimerkkinä lavastaja Ensio Suomisen todistamana 
Mollberg dramatisoimassa elokuviaan kuin teurastaja, vaikka 
Mollbergin elokuvat tosiasiallisesti dramatisoi Jorma Savikko. 

Asia, mitä suuri yleisö ei tiedä vieläkään, vaikka asiasta on 
kirjoitettu ja julkaistu vuonna 2011 kirjakin. Aaltonen kes-
kittyy muuhun. Esimerkiksi televisiodokumentti sivuuttaa 
tärkeät pahuuden pohdinnat tyytyen toistamaan henkeen ja 
vereen teatterimies Mollbergin itsensä itsestään kuvaa suo-
malaisen taiteen historiassa ennen kuin elokuvakin sukelsi 
rahan perässä syvälle henkisen alakulon ja alennusmyyntien 
ostoslistalle. 

Mutta oli Aaltosen televisiodokumentissa Mollbergista 
paljon sellaista mikä pisti ajattelemaan Mollbergia ihmisenä 
ja oman aikansa tuotteena. Yllättävää oli huomata Mollbergin 
ahdistuneen maailman ehkä sittenkin kumpuavan kristillisestä 
synnin ja pahan maailmasta, nimenomaan sen alkuvaiheiden 
virtauksista, jossa pahan ja hyvän maailman katsottiin elävän 
sekaisin keskenään, ja käyvän jatkuvaa kamppailua sieluista 
kuin Augustuksen ”civitas-opissa”, jonka mukaan maailman-
historia oli todellista ja jokapäiväistä kamppailua valon ja pi-
meyden yhteisöjen välillä, sillä inhoamiensa manikealaisten 
tavoin myös Augustinus näki - kuten ilmeisesti myös Mol-
lberg intuitiivisesti - näiden yhteisöjen elävän sekoittuneena 
maan päällä, kun hän sanoi, että valtakunta, josta oikeamieli-
syys puuttui, oli täysin roistojoukkoon verrattavissa. Tuntuu 
kuin Mollbergissa olisi ollut myös hitunen nietzschelaistä 
nihilistiä, joka ajatteli kerran suurimman rikoksen rikoksista 
olleen jumalaa kohtaan tehdyn, mutta sitten jumala kuoli eikä 
kukaan enää välittänyt mistään. 

Tämä oli kiinnostava kohta. Muuten Aaltosen televisio-
dokumentti ei vakuuttanut. Hälytyskellot soivat jo heti tele-
visiodokumentin alussa, kun Aaltonen yrittää esittää meille 
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Mollberg lajinsa viimeisenä nerona Mollbergin läheisten ja 
häntä jumaloineiden työtoverien aika kultaa muistot -tyyliin. 
Samalla Aaltonen tekee pahan mokan, joko tahallisen tai ta-
hattoman, yrittämällä tulkita Mollbergia tämän päivän nä-
kökulmasta, ellei siihen sisälly tahallinen dikotomia: nero on 
aina omituinen, vaikea ja monen ei neron mielestä siksi vas-
tenmielinen ja kerrotut sekä odotetut kauhutarinat sen mu-
kaisia. Toisaalta nero on aina väärinymmärretty, sehän kuuluu 
neromyytin oleelliseen sisältöön, ja tuhoaa megalomaniassaan 
itse itsensä. Aaltonen lyö itse asiassa koko pahuusteeman lei-
kiksi antamalla Mollbergin ystävien puolustuspuheenvuorois-
saan kehua hänet kuolemattomaksi, nuollen hänet kovisju-
tuillaan päästä jalkoihin. 

Pahuus, jota Aaltosen tulisi, jos olisi kyennyt ja halunnut 
kuvata, olisi pitänyt keskittyä Mollbergin kohdalla sodan 
pikkupoikana omin silmin nähneen taiteilijan sukupolviko-
kemuksena, ja niistä pahoista ihmisistä ja olosuhteista sekä 
pahan edellytyksistä, mitä tuohon aikaan joko hyväksyttiin 
pakollisena elämän paskamaisuuteen kuuluvana tai yritettiin 
glorifioida mustalla huumorilla kovina jätkäkertomuksina, 
juuri kuten Aaltonenkin muiden hymistelijöiden tapaan te-
levisiodokumentissaan tekee. Juuri siksi televisiodokumenttia 
oli vaikea katsoa. Aaltosen naiivius pahan edessä on vaarallista, 
koska se vahvistaa kuvaa jostain sellaisesta, jolle emme voi 
mitään, mutta minkä edessä olemme voimattomia.

Aaltonen ei siis varsinaisesti tutki kohdettaan, vaan antaa 
puheenvuoron Mollbergin kanssa tavalla tai toisella tekemi-
siin joutuneille elokuvantekijöille, joista rehellisemmin kertoo 
ohjaaja Pirjo Honkasalo, jolle Mollbergin kanssa Maa on syn-
tinen laulu -elokuvan tekemisessä vietetyt 2,5-vuotta, olivat 
hänelle todellinen elokuvakoulunsa miehen seurassa, joka oli 
täydellisen periksiantamaton eikä luovuttanut ennen kuin oli 
saanut haluamansa. Honkasalo ei demonisoi Mollbergia, vaan 
näkee hänet oikeassa valossa taiteilijana ilman sen suurempaa 
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mystifiointia taiteilijana, joka joutui kulkemaan kovan tien 
läpi monen vastusten. Mollbergin käyttäytymisestä Honka-
salo muistuttaa, ettei kukaan, ei hänkään, ole puhdas pulmu-
nen, mitä tulee ärräpäisyyteen ja tietynlaiseen yliherkkyyteen 
elokuvia tehdessä. 

Ihan toisenlaisen kuvan antaa hänestä Tuntemattoman 
sotilaan kuvaajana tunnettu, myöhempi taideteollisen kor-
keakoulun elokuvauksen professori, Esa Vuorinen. Vuorinen 
kuvailee Mollbergia päämäärätietoiseksi ja sinnikkääksi. Vuo-
risen mukaan nimenomaan näillä luonteenominaisuuksillaan 
hän saavutti sellaisia tasoja ihmisenä olemisessa, joita ei hänen 
mielestään usein liitetä hyvin käyttäytyviin ihmisiin. Tässä on 
myös Mollbergin kanssa pitkään ja läheisesti työskennelleen 
Aaltosen televisiodokumentin yksi ongelma; Mollberg oli sen 
ajan henkeen keksinyt itselleen hyvän ja pahan yhdistelleen 
julkisen roolin periaatteella, jos ei hyvällä, niin sitten pahalla. 

Aaltonen yrittää löytää pahalle hyvän selityksen ja korvata 
Mollbergin muille aiheuttamat kolhut hyvillä lopputuloksil-
la ajatuksella tärkeintä on taide. Se ei muuta miksikään sitä 
ongelmaa, mistä Vuorinenkin oli huolissaan. Mollberg saattoi 
olla aivan uskomattoman paskamainen kaikkia ihmisiä koh-
taan ilman sen suurempia seurauksia, koska kaikki pelkäsivät 
häntä, ja hän oli kehittänyt huonosta käytöksestään itselleen 
suojamuurin ja elokuvantekemisen tavaramerkin; hänellä 
oli ihmeellinen silmä löytää sen ihmisen, jota tarkkaili, arat 
kohdat ja päästä ihmisen sieluun syvemmälle niihin asioihin, 
joita ihminen itse ei olisi halunnut tuoda esille. Nykyjään pu-
huttaisiin työpaikkakiusaamista harjoittavasta vittumaisesta 
nipottajasta.

Mutta meillä onkin visainen pähkinä purtavaksi. On taitei-
lija ja hänen taiteensa. Kumpi on kiinnostavampaa ja kumpaa 
pitäisi tutkia ja miten? Mollberg oli liian nopeasti noussut 
korkealle. Toivo Pekkasen kirjoista Jorma Savikon dramati-
soimat Lapsuuteni ja Tehtaan varjossa-televisioelokuvat olivat 



144

kansainvälistäkin mainetta niittäneinä sen ajan merkittävim-
piä televisiosarjoja. Mollberg sai palkintoja, arvostelijat kiitti-
vät ja yleisö rakasti häntä estoitta. 

Aaltonen yrittää niputtaa kuvan taiteilijasta ja hänen tai-
teestaan samaan onnistumatta siinä, sillä esteettinen elämä 
on monin tavoin hankala tutkimuskohde, kuten Helsingin 
yliopiston entinen pitkäaikainen estetiikan professori Aarne 
Kinnunen jaksoi aina muistuttaa. Vaikeaksi sen tekee maku-
jen erilaisuus. Jokaisella ihmisellä ja aikakaudella on omat es-
teettiset arvonsa, eivätkä ne usein ole toistensa kanssa missään 
tekemisissä uuden ottaessa vanhaa niskasta kiinni, yrittäessään 
heittää tätä menneen talven lumien seuraksi sulamaan piha-
maalle näkymättömiin uutta osaamista häiritsemästä. 

Juuri näin kävi Mollbergillekin jo 60-luvun lopussa. Mutta 
aivan erityisesti 80-luvun lopussa, jolloin uuden sukupolven 
suosikiksi nousi osaavampi, kantaaottavampi ja analyyttisem-
pi Kaurismäkien Ranskan uuden aallon elokuvan jälkimainin-
geissa ratsastanut elokuvanäkemys, joka oli ehdottomampi ja 
tarkempi - mitä eettisyyteen ja totuudellisuuteen tuli. Eikä 
siinä ollut sijaa amatöörimäiselle, valheelliselle ja pömpöösille 
narsismille vanhan Suomen farssimaiseen tapaan esittää asioi-
ta teennäisen hurskaasti. 

Aaltosen dokumentti ei oikeastaan tutki eettisiä tai esteet-
tisiä ongelmia, vaan on eräänlainen hurmoshenkinen ja jälki-
jättöinen Mollbergin läheisten ystävien ja uuden sukupolven 
suomalaisohjaajien, jotka eivät häntä tunteneet vaan ovat näh-
neet elokuvakoulussa hänen töitään, ylistyslaulu Mollbergille 
ja hänen taiteelleen. Mollbergin käyttämä luottoelokuvaaja 
Kari O. Solhberg kertoo televisiodokumentissa: ”Me oltiin 
kaikki vihkiytyneitä. Me oltiin sotureita, että viedään tämä 
loppuun keinolla millä hyvänsä. Me tehtiin niin paljon kuin 
sielusta lähti.” Uuden sukupolven elokuvaohjaaja A.J. An-
nalan mielestä Mollbergin kuvakerronta oli todella hämmäs-
tyttävää ja aikaansa edellä. Selma Vilhusen mukaan elokuvissa 
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oli mieletön rouheus ja härskiys sekä toisaalta herkkyys, roh-
keus näyttää kansakunnan sielunmaisemaa. 

Kovin on kehumispuolella todistelut. Mutta Mollbergin 
elokuvantekeminen oli jotain samaa ehkä, mitä Aristoteles 
tarkoitti Nikomakhoksen etiikassaan: lause, jonka mukaan 
kukaan ei ole vapaaehtoisesti paha eikä vastentahtoisesti on-
nellinen, näytti olevan tosi, osittain epätosi. Sillä onnellinen 
kukaan ei ollut vastentahtoisesti, mutta huonous oli vapaaeh-
toista. Siksikö Mollberg oli niin ehdoton? Hän yritti jahdata 
totuutta kamera kädessään saadakseen vangituksi sen taikavoi-
man. Onnistuiko hän siinä? Kyllä ja ei osittain. Ehkä enem-
min ei, moraalisen konkurssin myötä, kun hän kompastui 
omaan ilkeyteensä ja menetti tavoittelemansa hyvän, jonka 
halusi olla myös samalla parhainta. 

Mutta on muitakin mielipiteitä. Elokuvaohjaaja Juho Ku-
osmasen mukaan Mollberg tavallaan onnistui, sillä hänellä oli 
poikkeuksellisen rikas tekstuuri. Kaikki ihmiset ja paikat tun-
tuivat niissä voimakkaasti. Eikä Kuosmasen mielestä Mollberg 
peitellyt elämän rosoisuutta, vaan oikeastaan jopa korosti sitä. 
Mutta oliko se hyvää taidetta ja millainen kokemus esteetti-
sessä mielessä oli katsoa kuin itseään ja omia huonoja puo-
liaan suoraan elokuvakankaalta ilman sensuuria aikana, joka 
oli vielä tuomitseva ja ahtaan moralistinen? Silloin nousee 
esiin myös kysymys siitä, elvyttääkö hyvä taide ja virkistääkö 
se siitä huolimatta, että se on rajua ja ravistelee syvältä? Entä 
miten on huonon taiteen laita? Miten hyvä ja huono taide 
erotetaan toisistaan? 

Siinä kysymys, minkä esittäminen ei olisi pahitteeksi 
itse kullekin taiteentekemisen viittaa itselleen sovittaneen 
olisi hyvä tehdä koko taiteellisen uransa, erityisesti sen las-
kusuhdanteiden ajan. Näin ei tehnyt elokuvaohjaaja Rauni 
Mollberg. Siksi hänelle ja hänen elokuvilleen tapahtui mitä 
tapahtui, ja niistä tuli lopulta itsensä varjoina puisevia ja 
monumentteja taiteelliselle yksinäisyydelle ja itsepäisyydelle. 
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Platon sanoi aikoinaan hyvän musiikin tunkeutuvan sielun 
salaisimpiin paikkoihin. Ihan samaa hän olisi sanonut kaiken 
taiteeksi väitetystä unta ja unenomaisuutta elämään yhdis-
tävässä elokuvassa. Elokuvan oveluus on juuri tässä: se avaa 
kokemuksena sielumme alastomaksi vailla itsesuojeluvaistoa, 
kuten jo aikoinaan Lenin ymmärsi, ujuttaa sinne mitä tahan-
sa, kunhan vain se on hyvin tehty.

Aaltonenkin tekee samoin ja huijaa sekä sortuu samaan 
selittelyyn ja tylsien latteuksien viljelyyn yrittäessään pestä 
Mollbergin päältä pois pahuuden manttelia, kuin mihin itse 
kuvattava kohdekin uransa loppupuolella tuhotessaan yhtä 
lahjakkaasti oman uransa ja siinä sivussa oman terveytensä ja 
itsensä. Mollbergia ja hänen oppipoikaansa (lue: noidan op-
pipoika) yhdistää sama selittämättömien selitysten kaipuu ja 
paskansuoltaminen, kuin mitä paroni von Munchausenin teki 
kertoessaan muille vetäneensä parrasta itsenä kuiville suosta. 
Mutta miksi hänet piti demonisoida? Se myy paremmin, on 
luultavasti ollut takaa-ajatus Aaltosen päässä. Harva muistaa, 
että teatterimies on aina teatterimies ja näyttelee. Mikään re-
aktio ei siis ole vaistonvarainen vaan osa omaksuttua roolia, 
jota on voinut ohjata omassa elämässään jo lapsuudesta läh-
tien. 

Mollbergin osalta se oli vanhojen sotajermujen tapaan 
karskius, isojen poikien jutut ja koviksen roolin esittäminen, 
vaikka hän oli sisimmissään herkkä ja pelokas luonteeltaan 
ihan samalla tavalla kuin, mitä Donner esitti aina naistoimit-
tajille ärhäkkää, äkkipikaista ja hajamielistä ihmisvihaaja. Tai 
älyllisen kiusaamisen mestarina tunnetuksi tullut Jouko Turk-
ka, varsinainen mestari tässä roolissa. Molemmat hyötyivät 
siitä, niin henkilökohtaisesti naisten huomiona, kuin oman 
imagonsa kannalta ammatillisesti. Mutta rooli on aina vain 
rooli, olkoot se vaikka kuinka hyvin näytelty. Se tuntuu aina 
näiltä dokumentaristeilta unohtuvan. Aaltosen dokumentissa 
Mollberg nauraa hiljaa pilke silmäkulmassa sekä itselleen että 
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hyväuskoiselle yleisölleen ohi kovisroolinsa, ja erityisesti sitä 
tallentavalle typerälle kameralle, joka kuvaa kaiken hänen esit-
tämänsä osaamatta kyseenalaistaa tai analysoida Mollbergin 
nonstoppina julkisesti esittämää neroroolia. 

Se tehtävä olisi kuulunut Aaltoselle. Miksi hän ei käyttänyt 
sitä? Ehkä siksi, että hän tarvitsi pahiskortin myydäkseen tele-
visiodokumenttiaan suurelle yleisölle. Vaan miten kävi? Ei vai-
kuttanut yleisömenestykseltä. Vain hieman yli 40.000 katso-
jaa oli nähnyt sen Ylen Areenasta. Luvuthan ovat lähes samaa 
nollaluokkaa kuin Mollbergin elokuvauran lopun kahden 
suurimman limbon Ystävät toverit sekä Paratiisin lapset-fias-
kojen. Aaltosen elokuvallinen metodi on valitettavan tuttua 
manipuloinnin esihistoriasta Quintilianuksen retorsiona eli 
menettelyä, jolla syytös saadaan käännetyksi syytetystä kanta-
jaan itseensä pelkästään puhumalla tai kirjoittamalla kauniisti 
ja tunteisiin vetoavasti selkeää rakennetta hyväksi käyttäen. 

Aaltonen siis vahvistaa televisiodokumentillaan vain Mol-
lbergin omaa neromyyttiä Mollbergista, alleviivaamalla kär-
päsestä härkänen-osastolla kuvan Mollbergista sellaisena kuin 
hän sen lukuisten todistajien voimin haluaa meille välittyvän. 
Mollberg oli kasvanut synnintunnossa ja häpeässä. Hän koki 
valtavaa syyllisyyttä ihmisyyteen kuuluvasta pahuudesta, ja 
sen ajan tapaan, yritti vapautua siitä ja omasta pahuudestaan 
naamioidessaan ja tehdessään sen tavallaan itsenäiseksi hä-
nestä irrotetuksi olioksi ja osaksi tarinaa vimmaisesti työsken-
televästä luonnonlapsesta, jossain synkkien korpien keskellä 
armottomia olosuhteita vastaan, pusertaen aina silti kovien 
ponnistustensa keskeltä muiden nerojen tapaan hiomattoman 
timantin ällistyneiden ihmisten ilmoille ihasteltavaksi. 

Palataanpa pohdiskelemaan taidetta ja Mollbergia järjen 
näkökulmasta, sillä vaikka Mollberg toimikin loogisesti suun-
nitellessaan elokuviaan, hänen tunteensa, mielikuvituksensa 
ja intuitionsa ohjasivat hänen luomisprosessiaan voimakkaasti 
syvistä pohjamudista lähtien. Siitäkö syntyi tämä totuuden 
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vaatimus ja sekavalta tuntuva ryöpsähdys kirjavia ja rosoisia 
ihmiskuvia ei oikein kenenkään hallitsemalla tunnekartastol-
la? Goethen mielestä kaikki tosiasiallinen oli jo teoriaa; ei ole 
olemassa todellista tietoa ilman käsitteellisiä järjestelmiä. 

Goethen ajatusta lainatakseni en katsele Mollbergin elo-
kuvia ilman, että olen nähnyt tai kokenut jotain, minkä 
kautta vertaan katsomaani. Tai lukenut ja pohtinut jotain, 
minkä pohjalta kysyn niitä kysymyksiä, mitä ne tuovat mie-
leeni ja joihin haluaisin saada vastauksia. Goethea enemmin 
olisin halunnut päästä jyvälle myös siitä ei-selvästä, joka on 
televisiodokumentissa selvästi jätetty taka-alalle ja kokonaan 
pois. Siksi olisin halunnut saada lisää tietoa Mollbergin tun-
temattomasta olemuksesta, enkä niinkään todisteluja hänen 
luonteensa kaksijakoisuudesta ja taistelusta hyvän sekä pahan 
välillä; väitetään ettei taiteilija koskaan alistu täysin kulttuu-
rin vaatimuksille. Tai että hänen omalaatuisessa maailmassaan 
vallitsee ainainen jännitys kulttuurin ja luonnon välillä. Täs-
täkö oli perimiltään kysymys Mollbergin kapinassa maailmaa 
vastaan? Siitä emme saa koskaan selville, kun sitä ei osattu 
kysyä tässäkään televisiodokumentissa Mollbergista. 

Kun ottaa huomioon sen, että olin mukana avustajana 
Mollbergin ensimmäisessä televisioelokuvassa Lapsuuteni 
vuonna 1967. Ja myöhemmin toimitin Jorma Savikon hä-
nestä tekemän kirjan ”Pitkä ajo” (Kulttuuriklubi 2011). Ja 
kuuluun siihen Mollbergin arvonsa ja tapansa Kaurismäkien 
tapaan kyseenalaistaneeseen älyllisesteettiseen radikaalin 
taidesukupolveen, jolle eettisyys on ehdotonta ja kompro-
missitonta, olisin kaivannut Aaltosen televisiodokumenttiin 
syvällisempää ja suoraan itse asiaan menevää otetta, kuten 
samaan aikaan televisiosta tulleessa hienossa Virpi Suutarin 
televisiodokumentissa Alvar Aallosta, missä selittelyn mahdol-
lisuudet oli karsittu kokonaan pois, keskittymällä kertomaan 
dokumenttielokuvan keinoin Aallosta tarinaa hänen töidensä 
ja tunnelmien avulla tavalla, joka myös siksi ihastutti raik-
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kaudellaan. 
Pitkä ajo on Mollbergin vanhan hämeenlinnalaisen koulu-

toverin ja myöhempien elokuviensa dramaturgin eräänlainen 
kaveruus- ja ylistyskirja Mollbergille. Se on Mollbergin kir-
jallisena pukijana toimineen kotkalaiskirjailija Jorma Savikon 
(1926-2010) bergmanilaisen tarkka ja oivaltava sekä tiheä-
tunnelmainen elokuvallinen elämänkerta Mollbergista aina 
hänen viimeiseen elokuvaansa Paratiisin lapsiin vuoteen 1994 
saakka. Kirja on proosallinen dokumentti ja muistelmateos 
suomalaisen sielunmaiseman viimeisestä maalaismohikaanista 
elokuvamaailmassa, joka runollisessa humanismissaan osasi 
yhdistää sulavasti vanhan ilkikurisen metsäsuomalaisen hu-
moristisen elämäntavan itsepäiseen ja puolueista vapaaseen 
yhteiskuntakritiikkiin. Se on myös vahvasti Mollbergin itsen-
sä käsitys hänestä itsestään Suomen viimeisenä maalaistaitei-
lijana 50-luvun lopun henkeen. 

Kirjan parasta antia on kuvata Mollbergin nousu, uho ja 
tuho sekä Mollbergin suuri pettymys, mikä oli ystävät, Tove-
rit-elokuva. Sen piti olla suuri harppaus kohti Sinuhea, jonka 
filmaamista hän oli haaveillut kauan. Tuo haave kuitenkin 
sortui Ystävät, Toverit-elokuvan poikkeuksellisen ankaraan 
kritiikkiin sekä kehnoon taloudelliseen tulokseen. Mollberg 
oli syvästi loukkaantunut elokuvansa saamaan vastaanottoon 
ja masinoi vastaiskuksi koko sivun maksetun mainoksen 
Hesariin, jossa Jorma Savikko kirjoitti elokuvan puolesta. 
Elokuva on yksi kautta aikojen huonoimmista ison luokan 
flopanneista suomalaiselokuvista, jonka yleisö hylkäsi jo en-
nen sen näkemistä. Mollberg näki murskakritiikkien taustalla 
pelin, jossa hänet haluttiin pyyhkäistä historian romukoppaan 
unohduksiin syyttäen siitä mm. Kaurismäen veljeksiä. 

Kirjalla on omat hetkensä. Se on sekä hyvin että huolel-
lisesti kirjoitettu, kuten kokeneen kulttuuritoimittajan olet-
taakin tekevän. Mutta siitä paistaa läpi liiallinen kohteensa 
ihannointi, ja sen myötä oikeaan elämänkertaan kuuluvan 
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kriittisen tarkastelun puuttuminen. Kirjasta voi lukea, miten 
huonon alemmuudentunnon kanssa kamppaileva ristiriitai-
nen taiteilija luuli autenttisuuden tarkoittavan kirjaimellisesti 
sitä, että kaiken piti olla improvisoitua naturaa ilman tees-
kenteleviä välikäsiä tai liikoina puuttumisina näyttelijöiden 
työhön. 

Aaltosen televisiodokumentti on kirjaan verrattuna jäh-
meän imelä myönnytys umpioisen ja kansallista eheyttä 
vaalivan Suomen taiteen historian teennäiselle ja tyhjälle 
nerogallerialle. Mutta samalla sekä kummallisen hampaaton 
yrittäessään epätoivoisesti osoittaa, että kaiken kiroilun ja 
venkoilun keskellä Mollberg oli sittenkin vain ihminen. Mitä 
muuta hän olisi muka ollut? Ärsyttävää Aaltosen televisiodo-
kumentissa on se, ettei se tutki lainkaan syntyjä syviä teatte-
rimies Mollbergin sanomisten ja olemisten ristiriitaa, valotta-
malla sitä mistä ei yleensä puhuta: kuinka paljon Mollberg itse 
Donnerin tapaan yhtenä ”viimeisistä dinosauruksista” filmasi 
omaa elämäänsä eli esitti kovaa ja huoletonta jätkää? 

Ei yksi perkele siellä ja toinen vittu täällä tee Mollbergista 
sen ihmeellisempää kuin kuvaamastaan tavallisesta suomalai-
sesta jukurapäisestä kansasta, jonka ronskius, härskiys ja suo-
rapuheisuus - puhumattakaan villistä menosta petipuuhissa ja 
ryyppyhommissa - kauhistuttivat modernin suomalaisuuden 
luonutta keskiluokkaista sivistysporvaristoa 1800-luvulla, 
asia, joka kauhistuttaa edelleenkin maalais-Suomea 2020-lu-
vulla. 

Mollberg oli tottunut puhumaan kansan syvien rivien 
karskilla hevosmiestyylillä ja oman aikansa kapinallisena, an-
taen turhantärkeille ihmisille piupaut omalla humoristisella ja 
sarkastisella suorapuheisuudellaan. Mutta Mollbergin aikaan 
teeskentely oli huipussaan ihan yhtä naurettavaa, kuin mitä 
hän matkimalla rouva Fiinisen teennäisiä taidepuheita Aape-
lin tarinoista näyttää olleen kameran edessä.

Aaltonen sanoo televisiodokumenttinsa lopussa oppineen-
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sa Mollbergilta sen, ettei ihmistä pidä uhrata elokuvan alttaril-
le. Siihen voisi listata Aaltoselle, ettei myöskään totuutta. Aal-
tosen televisiodokumentti Dinosaurus elokuvaohjaaja Rauni 
Mollbergista vaikuttaa melko teennäiseltä ja jälkijättöisesti se-
littelyltä sekä itsensä ja siinä sivussa myös Mollbergin turhalta 
puhdistamiselta. Lopulta Aaltonen näyttää oikeat karvansa 
antamalla ystävänsä elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen suorittaa 
omasta puolestaan Mollbergin käänteisen isänmurhan. 

Aki Kaurismäki, joka inhosi syvästi vanhanaikaisena ja 
konservatiivisena tuuliviirinä pitämäänsä Mollbergia, ja vei tä-
män nenän edestä julkiset tuet, ihmettelee naama virneessä te-
kopyhästi suomalaisten Hollywood-haikailua, joka on hänestä 
säälittävää. Miksi kukaan vapaa ihminen haluaisi johonkin 
lastentarhaan komenneltavaksi? Oikeasti hän ei kysy mitään, 
vaan lyö viimeisen naulan Mollbergin häpäistyyn arkkuun 
uuden sukupolven palkittuna ja kiiteltynä elokuvantekijänä, 
joka on onnistunut, toisin kuin Mollberg sekä taiteellisesti 
elokuvissaan että tekemään niillä myös paljon rahaa nimen-
omaan kaappaamalla suuren osan julkisista tuista 1990- ja 
2000-luvun alussa elokuvilleen, jotka eivät nekään mitään nyt 
ihan napakymppejä ole aina olleet. 

Kaurismäen kysymys on pirullisuudestaan huolimatta 
hyvä. Mutta kuka muu nykysuomalainen ohjaaja osaisi sii-
hen antaa kunnollisen vastauksen yhtä hyvin kuin tämän 
päivän syrjitty ja kotimaassaan lähes unohdettu Mollberg eli 
Renny Harlin? Ei sillä väliä, sillä sitä ei kukaan häneltä ha-
lua kysyä. Harlinin arvostus taidetta tekevien suomalaisten 
elokuvantekijöiden kohdalla on samaa miinusluokkaa, kuin 
aikoinaan Mollbergilla elämänsä loppupuolella epäonnistut-
tuaan kahdessa viimeisessä elokuvassaan. Siksi oli hyvä, että 
Aaltonen teki vihdoinkin televisiodokumentin oppi-isästään, 
jonka kanssa vietti tämän tärkeimmät vuodet Vesilahdella 
Mollywoodissa. Mutta miksi dokumentin teko kesti näin 
pitkään? Miksi vasta nyt?
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Ruotsalaisväittelyjä 
televisiossa

Harald Olausen

Television ehdottomasti älyllisesti innostavin ohjelma on 
keskiviikkoisin klo 08.50 Yle Teema Femmalla tuleva ruotsa-
lainen Ideoiden maailma- ohjelma, missä puhutaan hieman 
eri lailla hieman eri asioista, kuin mitä televisiosta on totuttu 
kuulemaan, kuten esimerkiksi siitä, miten 1800-luvun herä-
tyskristillisyys vaikutti taustalla vielä 1950-luvun Oikeisto-
puolueen ohjelmassa puhdistavan kristillisyyden tavoitteluna 
Ruotsiin ja miten umpimielinen konservatismi sekä ihmis-
vihamielinen äärikristillisyys kulkivat käsikynkkää yhdessä, 
yrittäen estää yhdessä maan modernisoitumisen ja vapautu-
misen - asioita, joista kukaan ei enää puhu tänään mitään tai 
tunnu muistavan. 

Kyseessä on kuitenkin se vanha perusristiriita dogmaat-
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tisten ja suvaitsevien radikaalien välillä, joka maailmoja aina 
viime kädessä hallitsee ja villitsee, perustavanlaatuinen risti-
riita kahden täysin eri maailman välillä, ja jatkuva taistelu 
hegemoniasta sekä siitä kenelle maa kuuluu ja millä ehdoilla 
(ts. mikä totuus oli maksumiehenä ja uhrattiin ensimmäi-
senä alttarille). Pitihän esimerkiksi Ruotsin valtionkirkkoon 
kuulua ruotsalaisten lain mukaan aina vuoteen 1952 saakka. 
Ihan samalla tavalla ay-liikkeeseen LO:hon liittyneet jäsenet 
kuuluivat myös automaattisesti sosialidemokraattiseen puo-
lueeseen (SAP) aina 80-luvulle saakka ennen kuin sääntöjä 
muutettiin.

Mutta nykyisin yhä harvempi Ruotsissa on kristitty usko-
vainen ja yhä harvempi käy jumalanpalveluksissa tai ylipää-
tään missään kirkon tilaisuudessa. Juuri näistä asioista ohjel-
massa keskustellaan. Kuten jo mainittu: kaksi täysin erilaista 
ja toisiaan vastaan taistelevaa näkemystä, ja kolme älykästä 
sanavalmista ihmistä vastakkain asiantuntevan, empaattisen 
ja osaavan toimittajan opastuksella, joka ei suinkaan ole puo-
lueeton vaan heittää vettä kiukaalle tasapuolisesti molempia 
osapuoli hiostaen ja jännitystä ylläpitäen. 

Jälki on nautinnollista. Sanat soljuvat aivoon synnyttäen 
lisää kysymyksiä ja assosiaatiota niin, että tekisi itse mieli 
osallistua keskusteluun. Ja voihan niin tehdä kotisohvalta. 
Ainakin ohjelma innostaa sen katsomisen jälkeen tutkimaan 
asiaa tarkemmin ja etsiä kotikirjastostaan opuksia, joissa pu-
hutaan samasta aiheesta hieman eri tavoin, kuten esimerkiksi 
minun ”Ortodoksiesseet - esipuhe professori Timo Airaksi-
nen”(Kulttuuriklubi 2019) - kirjassani sekä Timo Airaksisen 
”Jäähyväiset uskonnolle - henkisyyden puolustus” (Bazar 
2020)-kirjassa.

Toisaalta ohjelmassa puretaan myös vanhaa luuta ja puhu-
taan siitä, mistä on aina se kovin puute, kuten älystä, puh-
taasta havainnosta, totuudesta sekä rehellisyydestä, ja tässä 
ohjelmassa, onko jumala kuollut vai ei, ja mitä se mahtaa 
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käytännössä tarkoittaa? Kysymys on myös siitä, kuka par-
haiten selostaa asiansa ja on rehellisemmän tuntuinen kuin 
toinen. valheesta on tullut kova ongelma nykypäivänä nimen-
omaan uskovaisille, joilla ei ole enää turvanaan lukutaidotonta 
ja asioista ymmärtämätöntä kansaa, jota olisi helppo ohjailla 
vetoamalla vain Pyhään Raamattuun, jonka arvovalta sekin on 
yhtä kyseenalainen, kuin siihen vetoavien uskovaisten yrittäes-
sä yhä selittää kaiken kristillisestä kontekstista käsin.

He haluavat ymmärtää tahallisesti väärin Augustinuksen 
käsityksen jumalan valtiosta ja ihmisen paikasta, ihan kuin 
eläisimme 1200-luvulla Tuomas Akvinolaisen herättäminä 
aristoteeliseen aikaan kristinuskolla koristeltuna, väärentä-
mällä harhakuvan varmuudesta Aristoteleen tarkoittamaksi 
ja kristinuskon toteuttamaksi, vaikka Aristoteles varoitti juuri 
pyrkimästä varmuuteen, yleispätevyyteen tai välttämättömyy-
teen ”yli sen mikä kuuluu kunkin tapauksen luonteeseen”, 
sillä tämä haitallinen pyrkimys oli hänen mielestään peittänyt 
alleen antiikin ajan yhden tärkeimmistä vaatimuksista ”tun-
ne itsesi”, joka oli Delfoin oraakkelin ohjeista myös se, mitä 
Sokrates yritti vaihtelevalla menestyksellä levittää tehokkaasti 
Platonin mukaan taikauskoiseen ympäristöönsä lopulta koh-
talokkain seurauksin pakotettuna juomaan sen kuuluisan 
myrkkymaljan tuomittuna nuorison turmelemisesta. 

Televisio-ohjelman taustaksi voi sanoa, että Ruotsissa si-
vistys ei ole vielä yhtä henkitoreissaan, ainakaan oppi -ja aa-
tehistoria, jota opetetaan maassa peräti neljässä yliopistossa 
pääaineena; Lundissa, Uppsalassa, Uumajassa ja Karlstadissa, 
missä minäkin olen aikoinani opiskellut hieman aatehisto-
riaa ja saanut kipinän jatkaa sen parissa. Ruotsissa on pitkät 
perinteet keskustella aatteista ja ideoista osana sekä historial-
lista että yhteiskunnallista ympäristöä ja keskustelua toisin 
kuin Suomessa, jossa vasta 70-luvulla perustettiin maamme 
ensimmäinen oppi -ja aatehistorian koulutuslinja Oulun yli-
opistoon. Ongelmalliseksi se tuli, kun kommunisti valittiin 
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sen johtajaksi ja jälki riitelyineen oli sen näköistä. 
Mutta kuka tästä jalosta poikkitieteellisestä oppiaineko-

konaisuudesta kiinnostunut älyn lapsi nyt haluaisi hyljätä 
vapaan elämänsä kaikkine houkutuksineen ja huvituksineen 
sekä raitsikoineen Helsingissä pääkaupungin synnillisyyden 
ihanassa humussa nuoruutensa kukoistuksessa, muuttaakseen 
keskelle umpimielistä ja ikävän tylsää kepulaislestadiolaisvyö-
hykettä, missä mulkoillaan ja paheksutaan jo eri väristä hius-
kuontaloa, saati sitten mitä pään sisällä liikkuu tai housuissa 
pullistelee? Ei ainakaan (ehkä?) se vapain ja parhain osa. Siksi 
Suomessa ei voitaisi tehdä tällaista ohjelmaa. 

En usko, vaikka toivoisin kyllä. Toimittajien yleissivistys ei 
riittäisi. Toisaalta ei olisi ehkä katsojienkaan, kun kyseessä on 
rankat asiat ja kylmät totuudet ohitse pintasivistyksen, missä 
tyydytään aina helppoihin, lähinnä otsikkomaisiin yleistyk-
siin. Asiat kun ovat syvyysluupin alla pikkuisen vaikeampi 
käsittää ilman riittävää perustietoa aatteista ja ajatuksista, 
kuten Aristoteleskin, joka jakoi viisauden käytännölliseen ja 
teoreettiseen viisauteen, joista ensimmäinen karttuu koke-
muksen myötä ja jälkimmäinen opiskelun kautta.

Televisiosarjan lähestymistapa ongelmia kohtaan on sa-
maan aikaan sekä hienovaraisen syvällinen että epäortodoksi-
nen. Ruotsalaisessa henkisessä arvojen ja ideoiden keskustelu-
maailmassa ohjelman tapa tutkia ristiriitoja on tavallinen. Sen 
peruselementtejä on tiukan älyllisyyden vaatimuksen lisäksi 
toisen ihmisen ja hänen mielipiteittensä kunnioittaminen ja 
sopisi siksi hyvin myös some-maailman ähkyyn ja epämiellyt-
tävyyksiin kyllästyneille. 

Katsoin ensimmäisen kauden 4/8 ohjelman, missä Filo-
sofi ja teologi Bent Kristensson Uggla yllätti akvinolaisella ja 
umpikonservatiivisella tulkinnallaan nykymaailmasta kristil-
lisyyden varjona, joka ei edes tiedä muka olevansa kristillinen, 
koska se kuuluu reformaation suureen tarinaan, koska lute-
rilaisessa konteksissa pyhää ja maallista ei aseteta katoliseen 
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tapaan toisilleen vastakkain. Me siis olemme hänen mukaansa 
kirkon ansiosta maallistuneita ihmisiä, jotka emme tiedä ole-
vamme kristittyjä ja elävämme kristinuskon suuren tarinan 
sisällä jumalan turvassa. ja vaikka hän väittää, ettei puhu pe-
rinteistä orjuuttavana kuuliaisuutena, hän tarkoittaa sitä. Sen 
huomaa hänen närkästyksestään. 

Tässä vaiheessa karvat nousivat pystyyn sekä minulla että 
varsinkin keskusteluohjelmassa mukana olleella Dala-Demo-
kratenin päätoimittajalla, runoilijana ja esseistinäkin tunnettu 
Göran Geiderillä, joka tuohtuneena sanoi kyseessä olleen kris-
tillinen historiarevisionismi, sillä kirkolla on ollut vuosisatoja 
kokonainen armeija täynnä taantumuksellisia propagandis-
teja. Keskustelu pääsee ja juuri ja juuri hieman kuumemaan 
ja katsoja alkaa odottaa kunnon taistelua. mutta sitten hyvän 
ja haasteellisen alun jälkeen ohjelma lässähtää kiltiksi vuoro-
puheuksi eikä kunnon väittelyä suomalaiskansalliseen tapaan 
valitettavasti nähdä. Silti ohjelma on hyvä ja antoisa. Kes-
kustelu on korkeatasoista ja ongelmia valotetaan monelta eri 
näkökantilta.

Logiikan ja tieteiden matemaattisen eksaktiuden tarve vei 
mennessään pohjan luuloille ja uskomuksille perustuvalle 
kristinuskolle jo Descartesin ja Newtonin aikaan 1600-luvul-
la, mutta viimeistään Hegelin Uskontofilosofiassa, missä hän 
julisti meidän ajallamme olevan se erikoisuus kaikkien mui-
den edellä, että se tiesi suunnattoman määrän asioita, mutta 
ei mitään jumalasta. Aikaisemmin hänen mukaansa hengen 
korkeimpana harrastuksena oli tieto jumalasta ja hänen luon-
tonsa tutkiminen. Hegelin mukaan meidän aikamme oli it-
sessään saanut rauhoitetuksi tämän tarpeen, sen ponnistelut 
ja taistelut: olemme päässeet päätökseen ja asia on ratkaistu: 
”Tätä katsantokantaa on sisällyksen puolesta pidettävä ihmi-
sen alennustilan alimpana asteena, jossa hän on tosin samalla 
vieläkin ylimielisempi, koska hän luulee todistaneensa itsel-
leen tämän alennustilan olevan korkeinta ja hänen todellinen 
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tarkoituksensa.” 
Hegel oli tietämättään tavallaan samaan aikaan sekä oikeas-

sa että väärässä. Kiistaa ei ole saatu ratkaistua, vaikka jumalal-
le on pidetty hienoja hautajaisia jo kohta kaksisataa vuotta. 
Vastustus on kova etenkin konservatiivisten ääriuskovaisten 
toimesta ja katolisessa kirkossa sekä erityisesti ns. hihhuli-
piireissä kristillisissä erilaisissa herätysliikkeissä, joihin myös 
Bent Kristenssen Uggla itse kuuluu. Hän on tieteen valekaa-
puun pukeutunut kovan luokan äärikristitty ja itse sekä harras 
että tiukkapipoinen uskovainen, joka osaa ammattiselittäjänä 
selittää mustan valkoiseksi vanhapapilliseen sävyyn: kaiken on 
oltava jumallista alkuperää, koska niin on sanottu ja se kuuluu 
perinteeseemme, on hänen lähtökohtansa. ja siksi hänen ar-
gumentaationsa väitteidensä tueksi on hyvin alkukristillinen. 

Jossain vaiheessa keskustelua Bent Kristenssen Uggla ve-
täytyy puolustukseen ja hänen kosteista silmistään paistaa läpi 
hätähuutona avuttomuus, ettei hän vaan munaa itseään mah-
tavamman vastustajan edessä. Hänessä on jotain samaa kuin 
gnostikoissa, joiden mukaan kertomus Aatamista ja Eevasta 
kertoi omaa karua kieltään vähemmän viisaasta luojajuma-
lasta, joka ei ollut perillä olevaisen perimmäisestä luonteesta. 
Uudesta testamentista poisjätetyssä gnostilaisessa Johannek-
sen salaisessa kirjassa itsekäs jumala on äkkiarvaamaton, yli-
mielinen ja mieletön touhuissaan eikä välitä muista. 

Hän on kuin Tähtien sodan valot tähtitaivaalla näkymät-
tömänä kaikkeuden yläpuolella. Raamatun tekstien ja kris-
tinuskon suurin ongelma on alistaa ihminen osaksi ylhäältä 
tulevia käskyjä oman itsensä tahdottomaksi välikappaleeksi 
valmiiksi pureksittuun maailmaan, missä ei ole sijaa omilla 
ajatuksilla tai epäilylle. Ihminen tulee kuitenkin onnellisek-
si vain käyttäessään kaikkia kykyjään ja mahdollisuuksiaan 
Nietzschen ”Näin puhui Zarathustra” sanoin: ”Ja se mitä sa-
notte maailmaksi, teidän pitää ensin luoda: teidän järkenne, 
teidän kuvanne, teidän tahtonne, teidän rakkautenne pitää 



158

itse siksi tulla!”
Rivien välistä voi tulkita Bent Kiristensen Ugglan olevan 

närkästynyt siitä, ettemme tajua eläessämme hyvinvoinnin 
keskellä kaiken alkukodin olleen aikoinaan kristinusko, tul-
kinta, joka on vähintään kummallinen, kun ottaa huomioon 
Pohjoisten kansojen historialliset olosuhteet ja uskonnon vä-
häisen merkityksen sen vähän aikaan, kun se n. 1000-luvulta 
lähtien Pohjoismaissa on vaikuttanut. Alussa kovin vähäisenä 
ja hajanaisena. Ja vasta pitkän ajan päästä 1500-luvun Kustaa 
Vaasan reformaation saakka jonkinlaisena valtakunnallisena 
voimana. Bent Kristensen Ugglan puheet ovat kuin vääri-
nymmärrys Platonin samanlaisen ja erilaisen välistä liikettä 
toisistaan käsittelevistä teksteistä. Paitsi, ettei hän ymmärrä 
ja hyväksy sitä lähtökohtaa miksi jumalaa ei voi olla. Tämä 
kohta on mielenkiintoinen ihminen vastaan jumalakeskuste-
lun kannalta, sillä Platonin mukaan universumin keskustassa 
elävä ja havaintojen virrassa ajelehtivan sielun ongelma on se, 
että se luulee erilaista liikettä ainoaksi todelliseksi liikkeeksi, 
juuri kuten Bent Kristensen Ugglakin tekee. 

Tämä on keskustelun ikuisuusongelma uskovaisten kanssa 
missä tahansa heitä tapaakin. He eivät ymmärrä, kun eivät 
halua ymmärtää, sillä se söisi heidän uskomustensa pohjan 
ja tyhjyys paljastuisi suurelle yleisölle. Siksi Bent Kristensen 
Uggla ei myöskään ymmärrä, ettei se Platonin mukaan he-
rää todellisuuteen ennen, kuin antautuu itsessään olevan ja 
samana pysyvän kiertoliikkeen vietäväksi, ja onnistuu järjen 
voimalla hallitsemaan sekavaa aistimusainestaan. Näin teh-
dessämme me saavutamme sen parhaan päämäärän (telos), 
jonka jumalat ovat ihmisille antaneet, ja joka on paras elä-
mänmuoto nyt ja vastaisuudessa Platonin mukaan. Platon 
etsi vastausta kysymykseen millainen suhde olevan, lepotilan 
ja liikkeen välillä oli. Kysymys siitä, mitä liike itsessään on, 
nousee arvoituksellisen tärkeäksi ihminen vastaan jumala -on-
gelmanasettelussa. 
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Platon haluaa ihmisten korjaavan omassa päässään ne kier-
toradoissa esiintyvät häiriöt, jotka johtuvat siitä hetkestä, kun 
sielu yhtyi ruumiiseen, jotta heidän järkevä sielunosansa voisi 
myöhemmin sulautua osaksi kaikkeuden kiertoliikettä - eli 
mihin sen jälkeen tarvitaan jumalaa? Pohjimmaltaan keskus-
telussa on kysymys uskonnon altavastaajan asemasta Bent 
Kristensen Ugglan auktoriteetilla ja suulla käymä puolustus-
puhe vanhan maailman arvoja vastaan humanismi ja valistus, 
jotka olivat käynnistämässä sivistysyhteiskunnissa jo pitkään 
kytenyttä maallistumiskehitystä, mikä vasta takaisi modernin 
ihmisen ja yhteiskunnan syntymisen pappien ja uskontojen 
ikeen alta.

Bent Kristensen Uggla sekoitti tahallisesti monta keske-
nään erilaista ja erinapaista asiaa. Monet merkittävät filosofit 
ja tiedemiehet olivat tietenkin virallisen julkisuvun takana 
hurskaita uskovaisia Iisac Newtonin tapaan tai vähemmän, 
mutta silti siitä puhuivat kuin olisivat olleet uskovaisia Des-
cartesin tapaan, josta lähtien uskonto vastaan järki, ja ennen 
kaikkea retoriikasta tuli pahan väline, eräänlainen hyljeksitty 
syntipukki, jonka katsottiin osaavan vain repiä, ei yhdistää tai 
avata uusia polkuja. Descartes, joka uskoi ajan tavan mukaan 
pakosta jumalaan, mutta muiden tiedemiesten tapaan ajatteli 
jumalan abstraktiksi, jota piti olioista täydellisempänä, uskoi 
sokeasti ihmisen ajattelun tunnistavan asioiden ”todellisen” 
luonteen. 

Voikin sanoa tämä pohjana, että juuri tämä eripuran vil-
jeleminen ja epäilys totuutta kohtaan, jota Bent Kristensen 
Uggla sanojensa väliin viljeli, oli juuri sitä samaa pahaa, mitä 
Descartesin ajatteluamme ohjaileva paholainen sai aikaan to-
tuudelle. Mutta se, että Bent Kristensen Uggla väitti, ettei 
maallistumista ja uskontoa pidä asettaa vastakkain ja nähdä 
toistensa vastakohtina, oli jo vähän liikaa sekä minulle että 
ohjelman radikaalille kuumakallelle, Dala-Demokraatin pää-
toimittaja Göran Geiderille, joka näytti siltä kuin olisi ha-
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lunnut ennen vastaustaan vetää kuonoon hymistelevää Bent 
Kristensen Ugglaa, joka näin vain yritti verhota umpikonser-
vatiivisen vittuilunsa ja valituksensa siitä, ettei kukaan enää 
ota todesta kristittyjen moraalisaarnoja ja marinoita maailman 
maallistumisen pahuudesta. 

Taustalla voi katsoa olevan edelleenkin uskonnonfilosofista 
keskustelua sekoittanut Platonin tapa kuvata kahden tason 
mallin ylempää osaa jumalalliseksi, vaikka hän tarkoitti sen 
runollisen metaforiseksi sanontatavaksi enemminkin kuin to-
distuksena Jumalien olemassaolosta. Holger Thesleff kirjoit-
taakin kirjassaan ”Platonin arvoitus” (Gaudeamus 2011):”Se, 
että jumalat - sikäli kuin sellaisia on ja ne vaikuttavat ihmisten 
keskuudessa - eivät anna ”hurskaiden” tekojen vaikuttaa it-
seensä, on tärkein uskontokriittinen teesi Eutfronin loogisten 
leikkien joukossa. 

Hurskaus supistetaan tässä lähinnä yhteiskunnalliseksi oi-
keamielisyydeksi eikä sitä lasketa perushyveeksi Valtion nel-
jännessä kirjassa. Sitä, että jumalat eivät anna lahoja itseään 
korostetaan uskonnollisesti vakavammin Laeissa (ja Alkibia-
des II:ssa).”Platon oli sitä mieltä, että myyttien jumalat oli 
tehty väärällä tavalla ihannoiduksi ihmisiksi, jotka syyllistyivät 
samoihin erehdyksiin kuin tavalliset kuolevaiset. Todellinen 
jumalalinen identifioidaan Platonilla näin ollen ylempään 
platonilaiseen tasoon, joka on siis ymmärrettävä filosofisek-
si rakennelmaksi eikä miksikään mystiseksi uskonnolliseksi 
maailmaksi”. 

Thesleffin mukaan myös Sokrateen kritiikki Homeroksen 
jumalia kohtaan oli musertavaa: se veti ne alas ihmisten maail-
maan mehevin sitaatein, jotka muodostivat eräänlaisen hänen 
oman eettisen linjansa retorisen manipuloinnin ja Platonin 
Timaioksen demiurgi tarjoaa ennen kaikkea ratkaisun tietylle 
kahden tason mallin ongelmalle: 

”Hän ei ole ylijumala, kuten luoja useimmin uskonnoissa 
on ollut, vaan jumalallisen järjen ilmentymä, joka antaa kai-



161

kelle syyn (aitia) ja takaa, että luotu kosmos on ainoa ja paras 
kaikista ajateltavista olevista maailmoista (erit. 31Ab, 37c).”

Tämä on erityisen mielenkiintoinen huomio: Platonin de-
miurgista tuli pahan maailmamme demoninen luoja. Kristil-
linen teologia alkoi hyödyntää myöhemmin kehittynyttä ns. 
keskiplatonismia, kun sen uskonnollis-mystiset ja okkultisti-
set tendenssit tulivat yhä enemmän näkyviin ajanlaskumme 
alussa ja sulautuivat myös erinäisiin keisariajan uskonnollisiin 
oppeihin. 

Kun vanhoihin jumaliin kyllästyttiin, niin vuodesta 176 
alkaen neljä keisarin kustantamaa professoria opetti Ateenassa 
viittä eri oppikokonaisuutta; filosofiaa; platonismia, aristo-
telismia, stoalaisuutta ja epikurolaisuutta. Platonismi pääsi 
Thesleffin mukaan puhuttelemaan nyt laajempaa yleisöä opilla 
ensimmäisestä jumalasta, korkeimmasta hyvästä, hyvän pojas-
ta (vrt. Valtion aurinkovertaus) ja sielusta, persoonallisuuden 
kuolemattomasta osasta, joka ohjaa ruumiin toimintoja sekä 
on osallinen ihmisen jalostumiseen ja rappioon. 

Kirkkohistoriasta huomaamme, miten bysanttilainen maa-
ilma ja yhteiskunta, jotka olivat staattisia ja konservatiivisia, 
poikkesivat poliittisesta augustinolaisesta ”De citavie Dei - 
Jumalan valtiosta” siinä, etteivät ne jakaneet sen näkemystä 
kahdesta kuningaskunnasta ja kahdesta kaupungista (Augus-
tinus oli Platoninsa lukenut ja yritti luoda Valtiolle kristillistä 
vastinetta), koska kristityistä maailma oli osa jumalan valta-
kuntaa eikä sitä sellaisenaan voitu erottaa toisistaan pyhään 
ja epäpyhään. Eikö jumala ole sittenkin vain sana: ihmisen 
käsitettävissä ja kirjaimellisesti kuvattavissa olevan järjen luo-
ma konstruktio eikä todellinen jumala? 

Esimerkiksi ei ole vain sanottava, että hyvää ja tervettä 
sanotaan yhdellä tavalla hyviksi ja hyvää mieltä tuottavaa ja 
tervettä toisella tavalla hyviksi; olisi sanottava, että edellisiä sa-
notaan hyviksi siksi, että ne tuottavat jotakin eikä siksi, että ne 
itse olisivat tietynlaisia. Samoin pitäisi menetellä myös ikui-
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suuskysymystä ihminen vastaan ”jumala-vapaus-vankila”-ak-
selilla pohdittaessa, mikä on välttämätöntä ja mikä on seuraus 
siitä, että se, joka luulee sitä välttämättömäksi, nostaa sen sel-
laiseksi omaksi vahingokseen, vaikka epäileekin sisimmissään 
herkeämättä, ettei se olekaan sitä mitä hän luulee sen olevan. 
Tietoa voi saada vain kysymyksiin vastaamalla, kysymysten 
tuli olla oikeita - ja ne piti esittää oikeassa järjestyksessä.

Onneksi ruotsalaisessa ohjelmassa keskustelua ei käydä 
liika kiivaasti väitellen, vaan annetaan jokaisen erilaisen mie-
lipiteen rauhassa perustella oma näkemyksensä. Vasta lopussa 
pyöreän pöydän keskustelussa sivistyneessä hengessä - ei siis 
kilpalaulannalla - todeta, miten eri mieltä asioista voidaan kol-
men eri tavalla ajattelevan suulla olla ilman, että on täytynyt 
huutaa ja sotia keskenään. Niin tässäkin. Kun uskovaishörhö 
oli saatu grillattua nojatuolissaan, hänen sanomisensa pan-
naan sen jälkeen sivistyneesti lyttyyn kahden vastaväittäjän 
osaavissa kynsissä. 

Ohjelmasarja on siis lupaava. Tällaista keskustelua kansa 
kaipaa eikä mitään oopiumina tarjottavaa pitkää viihdeput-
kea kaiken asiaohjelmankin sisällä, kuten eilisessä Ylen tele-
vision ykköskanavalla esitetyssä Puoli Seitsemän ohjelmassa, 
mikä sinällään oli hyvin tehty, välipaloina esitetyissä videoissa 
tarjoiltiin. Tunnustan että olen ruotsalaissarjan jo aiemmin 
moneen kertaan vuosien saatossa nähnyt; keskustelujen tee-
mat ovat muutenkin ennestään tuttuja minulle, ja ehkä siksi 
olen sekä ohjelmasarjasta itsestään, että erityisesti osaavasta 
ja asiantuntevasta juontajasta sekä eri sarjojen vaihtelevista 
teemoista, niin innoissani ja iloinen. 

Seuraavassa jaksossa kysytään, onko korkeakoulutus va-
paapudotuksessa? Sitten pohditaan sitä tekevätkö negatiivi-
set ajatukset yhteiskunnasta paremman paikan elää (minun 
lempijaksoni)? Ja lopuksi sitä, tekeekö työyhteiskunta meistä 
orjia? Ja lisää jaksoja on kuulemma luvassa. Kiinnostavaa. 
Minä ainakin pysyn kanavalla.
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Massahurmaaja
 Airaksinen

Harald Olausen

Näin mahtava on valtamedian voima. Maaliskuun 16. päivä-
nä 2021 Ylen televisio I:ssä tullut Puoli Seitsemän-ohjelman 
vieraana professori Timo Airaksinen, veti Ylen mittausten 
mukaan television ääreen 789.000 katsojaa. Seuraavana päi-
vänä ohjelman tuottajan, Velipekka Pekkolan, kirjoittamaa 
uutista edellisen illan televisio-ohjelman painavasta sisällöstä 
oli muutama tunti sen ilmestymisen jälkeen jakanut face-
book-sivuillaan yli 5000 ihmistä. Digivallila.cominkin luki-
jatilastot pomppasivat ennätyslukemiin yli 4000 lukijaan ja 
kasvu näyttää sen kun vain jatkuvan. 

Nousu on jatkunut tänään vielä hurjempana. Velipekka 
Pekkola kirjoitti osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-11839299 
olleessa jutussaan Airaksisen tajunneen vasta vanhana, mitä oli 
tavoitellut koko elämänsä ajan – samalla löytyi vastaus elämän 
tarkoitukseen. Airaksinen siteerasi eilisessä Puoli Seitsemän 
antiikin filosofi Herakleitosta: ”Mikä ihmisessä on, se koituu 
hänen kohtalokseen”. Airaksinen kertoi ohjelmassa, miten oli 
aina vierastanut sanaa onnellisuus. 

– Jos katsoo ihmisiä, niin nehän tavoittelevat kaikkea muu-
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ta kuin onnellisuutta: menestystä ja parempaa työpaikkaa, 
kalliimpaa autoa ja asuntoa. Onni on niin abstrakti käsite, 
että minä korvaisin sen tyytyväisyydellä. 

Filosofi pitää myös sellaisia arvoja kuin hyvyys, totuus ja 
kauneus ihan hienoina, mutta turhan juhlallisina. Airaksisen 
mielestä vapaus on tärkein ihmisen arvo. Airaksisella oman 
tärkeimmän arvon löytämisessä meni pitkään, ja se kirkastui 
hänelle vasta jälkeenpäin, elettyä elämää tarkastellessa. 

– Kun katsoin omaa elämääni taaksepäin, niin huomasin, 
että minähän olen tavoitellut vapautta koko elämäni ajan. 
Kirjojen kirjoittaminen, matkustaminen, kaikki on ollut 
pyrkimystä pois normaalista arjesta ja yhteiskunnasta. Vapaa-
na kulkemista sekä ajatuksissa että fyysisesti ja oman itsensä 
kanssa elämistä. 

– En ollut ikinä tavoitellut vapautta tietoisesti, vaan huo-
masin vasta jälkeenpäin, että sitähän minä olen tehnyt. 

Kun Airaksinen ymmärsi, mitä oli tavoitellut elämässään, 
kirkastui myös ajatus elämän tarkoituksesta. Se on jokaiselle 
omanlaisensa, ja vaatii tietämystä siitä, millainen itse oikeasti 
on. 

– Vanha viisaus on, että elämän tarkoitus on tulla sellaiseksi 
kuin on, eli toteuttaa itseään. Tulla ulkoisesti samanlaiseksi 
kuin on sisäisesti. Se on minusta aika hyvä ohje. Tule sellai-
seksi kuin olet – ei, tule sellaiseksi kuin haluat olla, koska se 
on järjetön ohje. 

Toinen hyvä ohje on paljon Airaksista vanhemmalta filo-
sofilta, Herakleitokselta (noin 535-475 eaa.). 

– Herakleitos sanoo hienosti, että mikä ihmisessä on, se 
koituu hänen kohtalokseen. Jos ihmisessä on pieni lätkänpe-
laaja sisällä, niin ihmisen kohtaloksi koituu olla lätkänpelaaja. 
Ja jos ei onnistu olemaan lätkänpelaaja, on se aika kurjaa, eikä 
koskaan pääse toteuttamaan itseään oikeasti. 

Jos Veikko Huovinen olisi elänyt, hän olisi voinut kirjoittaa 
kirjan massahurmaaja Airaksisesta. Mistä kaikki tämä kertoo?  
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Ensinnäkin Airaksisen valtavasta suosiosta, mikä jatkuu vuo-
desta toiseen tasaisen korkeana. Toiseksi siitä, ettei kiinnostus 
kaiken hömpän keskellä vakavasti otettaviin pohdiskeluihin 
ole kuollut. 

Professori Timo Airaksinen on ollut suomalaisen älymys-
tön tähdistössä harvinainen tuikku ihmislämpöisen ja samalla 
periaatteistaan tinkimättömän vapauden puolestapuhujana 
siitä lähtien, kun lähes nuorukaisena hieman yli kolmekymp-
pisenä 1980-luvun alussa valittiin Helsingin yliopiston käy-
tännöllisen filosofian professoriksi. 

Professori Timo Airaksinen on tehnyt niin kotimassa kuin 
ulkomaillakin, vakavasti otettavaa ja kiitettyä tieteellistä tutki-
mustyötä, kuin myös popularisoinut tiedettä esiintymällä eri 
medioissa ja pitämällä luentoja sekä kirjoittamalla suosittuja 
kirjojaan, joista Onnellisuuden opas -kirjan pokkariversiota 
myydään edelleenkin monissa kirjakaupoissa pokkarikirjojen 
bestsellerhyllyssä. 

Airaksinen aloitti tieteen huipulla filosofian professorina 
suomalaisen todellisuuden pilkkomisen sana sanalta käsitet-
tävämpiin osiin. Ihmisten on hyvä ymmärtää sitä kamalaa 
sekamelskaa, mitä akateemiset ajattelijat olivat epäselvästi 
kirjoitetuissa ja ajatteluissa teksteissään suoltaneet suurelle 
yleisölle. Tieteen piirissä joskus vieroksuttiin julkisuudessa 
esiintyviä professoreja ja heidän päälleen langetettiin epäilyn 
varjo siitä, etteivät he keskity itse tieteen ongelmiin.  

Airaksinen oli ensimmäisiä uuden tien kulkijoita, joka us-
kalsi ja osasi yhdistää tieteentekemisen siitä suurelle yleisölle 
puhumiseen. Nykyjään puhuttaisiin tieteen popularisoimi-
sessa, mutta kyse ei ollut yksistään siitä. Airaksinen tarjosi 
ihmisille Umberto Econ tapaan kanavan tutkistella asioita 
syvällisemmin epäilyn valossa, ja alkaa puhua siitä omalla 
tunnerekisterillään juuri niin, kuin ihmiset osasivat tai olivat 
osaamatta – toisin olisi odotettu tehtävän sen ajan ylhääl-
tä alaspäin-maailmassa, silloin vielä niin valmiiksi luullussa 
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suunnitelmien ja järkähtämättömien totuuksien muka todel-
lisuudessa. 

Mutta Airaksinen alkoi epäilevistä tuomaista huolimatta 
rohkeasti kirjoittaa suurelle yleisölle suunnattuja elämän eri 
ongelmia läpivalaisevia kirjoja, ja puhua medioissa ja semi-
naareissa samaan aikaan, kun teki omaa tieteellistä tutkimus-
ta, opetti ja opasti tohtorikoulutettavia väitöskirjojen teossa. 
Tämän sävelen hän on säilyttänyt tähän päivään saakka, or-
kesteroidessaan itseensä monta erilaista ja erisävyistä ääntä; 
hän kirjoittaa vakavasti otettavaa ja kansainvälisesti mittavaa 
tieteellistä tekstiä englanniksi. Sen lisäksi hän jatkaa ahkeraa 
kolumnistin uraansa synnyinseutunsa Vaasan valtamediassa 
Ilkka-Pohjalaisessa sekä kulttuuriklubi.comissa

Airaksisen suorat puheet ja iskevät kirjoitukset hurmaavat 
sekä sisältönsä että tyylinsä puolesta paatuneemmankin ihmis-
vihaajan tai hyvän epäilijän. Puhumattakaan että Airaksinen, 
jota voisi kutsu hypnoottisen esiintymistyylinsä takia kuu-
luisan vilutaiteilija Paganinin tapaan maagiseksi viettelijäksi, 
puhuu suoraan sydämiin, eikä häntä pelota käydä ongelmiin 
käsiksi ja puhua asioista, joista yleensä joko vaietaan tai hys-
sytellään, milloin minkäkin normin nimissä.  

Päinvastoin. Juuri silloin avaa sanallisen arkkunsa asioita 
syvällisesti omassa ajattelijan kammiossaan pohdiskellut filo-
sofi, jonka antaa ensin ovelasti Pandoran lippaan tyhjentyä 
kaikesta pahasta ja satuttavasta houkutellakseen sieltä esiin 
sen viimeisen, josta harvoin puhutaan ja muistetaan: Toivon! 

Mutta sitä ennen on valheen ja hämäyksen hävittävä. Sitä 
ennen on paljon työtä saada valheesta rähmäiset silmät avat-
tua. Se voi joskus olla se kovin homma. Se onnistuu vain 
puhumalla ja kirjoittamalla puhki vaikeatkin asiat. Siinä on 
Airaksinen ollut jo yli kolmekymmentä vuotta oman alansa 
mestari. 

Airaksinen kirjoittaa sekä helposti että vaikeatajuisesti vai-
keista aiheista, että myös helposti tai vaikeatajuisesti helpoista 
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aiheista, riippuen milloin mistä ja missä siitä on kyse. Mutta 
siinä hän ei anna periksi, että perimmäisestä totuudesta on 
pidettävä kiinni, ja jos sitä ei löydy, se on etsittävä, sillä hänen 
lukuisia tieteellisiä artikkeleitaan ja tiedettä popularisoivia ar-
tikkeleitaan yhdistää selväjärkisyyden vaatimus. 

Airaksisen puheista ja kirjoituksista paistaa läpi valtavan 
tiedon ja laajan sivistyksen sekä humanistisen ihmisnäkemyk-
sen lisäksi sanansa tarkkaan valikoiva osaava sanataiteilija, 
asia, joka ei ole kovinkaan yleistä, kun kyseessä on suoma-
lainen tiedemies. Maailmalla filosofeissa on samaa kirjallisen 
taituruuden vikaa kuin Airaksisessa, esimerkiksi ranskalaisfi-
losofi Michel Foucaultissa. 

Joistakin Airaksisen kolumneista tulee mieleen suuret ame-
rikkalaiset kirjallisuuden nobelistit ja mestarit, juutalaistaus-
taiset maailmankansalaiset Iisac Bahevis Singer, ja aivan erityi-
sesti Saul Bellow, jonka kirja Dekaanin joulukuu (Keltainen 
kirjasto no: 179. Tammi, 1983), joka kuvaa amerikkalaisen 
kirjallisuuden professorin moraalisia ja älyllisiä seikkailuja sen 
jälkeen, kun hän on kirjoittanut kaksi kiisteltyä artikkeli ko-
tikaupungistaan. 

Jos Airaksisen joskus julkaisisi professorimuistelmansa, joi-
ta olen kuullut monen jännityksellä haikailevan, voisin ku-
vitella hänen tekstejään lukeneena niiden kuuluvan samaan 
kategoriaan edellä mainitun kirjan seestyneessä, mutta samalla 
hedelmällisen kompleksisessa ristiriitoja ja uhkia - niin sisäisiä 
kuin ulkoisiakin - sisältävän maailmankuvan rosoisessa erit-
telyssä.   

Professori Airaksisen proosallista metodiikkaa hyväksikäyt-
tävät filosofiset pohdinnat, ovat kuin pieniä helmiä sumun 
keskellä tai kuin hienostuneita pastisseja, joiden parissa pa-
lautuu takaisin se vanha humanistisen sivistyksen avartava 
merkitys, mikä Cicerosta ja Caton ajoista lähtien länsimaisen 
sivistyksen pohjavesissä on vaikuttanut, ensin 1500-luvun 
leikillisen humanismin suuriin nimiin, kuten Erasmus Rot-
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terdamilaiseen, Francis Baconiin, Shakespeareen ja Michel de 
Montaigneen, ja sitten 1700-luvun valistuksen tärkeimpiin 
Voltaireen ja Humeen. Professori Timo Airaksinen on samalla 
tavalla suomalaisen käytännöllisen viisauden perikuva, kuin 
mitä roomalaista käytännöllisen viisauden perikuvana pidet-
ty Cato, jonka Opetuksia (Marcus Boas: Disticha Catonius 
1952) -kirja oli yli tuhannen vuoden ajan yksi Euroopan lue-
tuimmista teoksista. 

Ajatus moraalisesti opettavaisten lauseiden ja tarinoiden 
käytöstä tuli alun perin kreikkalaisilta näytelmäkirjailijoilta 
mm. Euripideeltä ja Menandrokselta. Catolta Airaksinenkin 
on lainannut reseptinsä selväjärkisyyden ja tolkun sekä maltin 
säilyttämisessä ja kehittämisessä epävarmoja ja näköalattomia 
maailmoja sekä sulkeutuneita mieliä myllertävien myrskyjen 
keskellä; Caton elämänohjeissa neuvottiin nuorta koulupoi-
kaa ikään kuin hän olisi jo aikuinen, julkiseen elämään osal-
listuva mies. Oppaassa kaikkiin nuoriin ihmistaimien mie-
liin yritettiin iskostaa käytännön viisauksia, jotta hän pärjäisi 
maailmassa. 

Niin tekee ovelan salakavalan hyvällä takaa-ajatuksella 
myös Airaksinen, joka on laajentanut catolaisen ehdottoman 
eettisyyden vaatimuksen yhteiskuntaan, muistuttamalla, että 
samalla kun puhumme hyvästä, meidän tulee myös tehdä sitä 
niin omassa kuin yhteisessä maailmassamme muiden kanssa. 
Cato ei puhu jumalista, kuten ei myöskään Suomen yhtenä 
tunnetuimpana ateistina ja ateismin korkeaveisuksi kutsutun 
kirjan ”Jäähyväiset uskonnolle – henkisyyden puolustus” (Ba-
zar 2020) -kirjan kirjoittanut Airaksinen, joka sai kirjastaan 
Vapaa-ajattelijat-lehden Väinö Valpio palkinnon toissa vuon-
na. Cato puhui myöhäisantiikin tapaan ainoana aktiivisena 
voimana maailmassa rouva Fortunasta ja hänen liepeillään 
kulkevasta sattumien mahdollisuuksien epämääräisestä maa-
ilmasta. 

Mutta Airaksiselle se ei ole Caton tapaan sumea ja seka-
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va, vaan selvä ja elämän ainoa oikea merkitys ilman turhia 
attribuutteja tai epiteettejä, huijaavista adjektiiveista nyt pu-
humattakaan. Quintilaniuksen tapaan Airaksisen punainen 
lanka kaikessa hänen kirjoituksissaan ja puheissaan, on ajatus 
siitä, ettei niissä ole mitään tyhjänpäiväistä vaan, että ne sisäl-
tävät aina jonkin moraalisen opetuksen. 

Airaksinen on satusetä, sanan parhaimmassa merkitykses-
sä, kuin perialaisella torilla kertomassa tuhatta ja yhtä tarinaa 
hobbesilaisena ymmärryksen maailmasta kaikkien sotana 
kaikkia vastaan, hieman kuten Grimmin veljesten saduissa. 
Alkuperäisissä, joissa Tuhkimon ilkeä äitipuoli laitetaan kär-
simään pahoista teoistaan, pakottamalla hänen tanssimaan 
tulikuumissa rautakengissä, on ihan eri tunnelma kuin siis-
tityissä Disney-nykyversioissa. Mutta millainen on tällaisten 
ihmisten mieli? Siitä hän on kirjoittanut ehkä kansainvälisesti 
tunnetuimmassa kirjassaan markiisi de Sadesta, jonka uusin-
taversioon (Markiisi de Saden filosofia Kulttuuriklubi 2019) 
kirjoitin esipuheen. 

Hedelmällinen ja monipolvinen yhteistyömme alkoi, kun 
olin toimittanut ja julkaissut toisen Suomessa harvinaisen ja 
omaperäisen älykön, filosofian tohtori, esseisti ja Helsingin 
Sanomien kriitikon, Jan Blomstedtin, aforistisen pienoiskir-
jan ”Tilaa mielikuvitukselle” (Kulttuuriklubi 2019), joka ihan 
samoin, kuin nyt käsissä oleva Airaksisen kirjakin, perustui 
nettikolumneille.  Blomstedtin kirja on harvinaislaatuisen 
terävän mielen tarkkoja ja maaleihinsa sofistikoituneesti täh-
dättyjä sivalluksia. 

Annoin kirjan älykkäistä kirjoituksista innostuvalle ja 
oman alansa, filosofisen vasta-ajattelun tyylitaituri Airaksisel-
le, joka piti kirjasta suuresti, ja jonka filosofisia kirjoja Blomst-
edt oli aikoinaan kehunut rivien välistä Helsingin Sanomissa, 
sillä ajatuksella että Airaksinen itse antaisi luvan julkaista hä-
nen parhaimpia kolumnejaan myös kirjana, Veikko Huovisen 
”Lyhyiden erikoisten” tapaan. 
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Airaksisen kirjat kuuluvat siinä missä Wittgensteininkin 
filosofisen kirjallisuuden piiriin. Oulun yliopiston kirjalli-
suuden professori Kuisma Korhonen on kirjassaan ”Lukijoi-
den yhteisö – ystävyydestä, kansamurhista, itkevistä kivistä” 
(avain.net 2011) kuvannut uusien medioiden muuttaneen 
suhdettamme perinteisiin yhteisöihin, kuten lukijoihin ta-
voilla, joita oli vielä tuolloin hänen mielestään vaikea arvioida.  

Nyt tiedämme, mitä nuo profeetalliset varoituksen sanat 
asioita tutkineen oman alansa suomalaisen huipun sanomina 
merkitsevät tänä päivänä, kun sivistys-Suomi on lähes kato-
massa netin, ja Wikpedian ja voyeristisen ”marcelproustimai-
sen” – hän sanoi ystävyyden olevan sitä, kun tiesi mihin toista 
sattui - tunnustuskulttuurin sekä ihmistä alentavan ala-arvoi-
sen viihdelässytyksen kourissa. Siitä voi omin silmin saada 
todisteen lukemalla Tom Nicholsin kirjan ”Asiantuntemuk-
sen kuolema – vakiintuneen tiedon vastainen kampanja ja 
miksi se on tärkeä” (suomentanut Kimmo Pietiläinen Terra 
Cognita 2017). 

Kirjallisuus on jäänyt tai jäämässä, riippuu siitä, katsomme-
ko otteemme jo lipsuneeksi liikaa, viihteelliseksi muuttuneen 
päivätodellisuuden varjoon. Sana on häviämässä ikiaikaisen 
taistelun kuvaa vastaan, ja hömppä on vallannut salamyh-
käisesti alaa valitettavasti myös tiedekirjojen maailmassa, mis-
sä nostalgian ja romantiikan sekä valmiiden unelmien tyr-
kyttäminen on noussut arvoon arvaamattomaan, epäilyksen 
ja oikean tiedon kustannuksella. Korhonen muistuttaa kir-
jassaan oivaltavasti, että vaikka kirjat ovat vain esineitä. kasa 
paperia, ne tuntuvat sisältävän aina myös lupauksen jostain, 
joka ylittää niiden esineellisyyden. Ihan samalla tavoin vai-
kuttaa nimi Timo Airaksinen lukevan suomalaisen mielissä.

 Airaksinen puhuu suuren yleisön mielissä aina asiaa ja 
on laatutakuu sanoille ”punnittua puhetta”, ihan kuten ai-
koinaan Valituissa Paloissa. Niitä Airaksinen luki kesäisin 
kalastusreissujen luppoaikana ja mökin puuveeseessä. Palsta 
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oli joskus huuhaatakin sisältäneen aikakauskirjan sisällä, kuin 
muistutuksena oikean tiedon tärkeydestä nimellä ”Punnittua 
puhetta”. 

Airaksinen kirjoittaa joskus vaikeasti helposta asiasta tar-
koituksella. 

Hän ei brassaile tai namedroppaa, vaan mene suoraan itse 
ongelman ytimeen vääntämällä sitä niskasta, hieman samalla 
tavalla, kuin tunnettu aatehistorioitsija Stephen Toulmin, Lu-
dvig Wittgenstainin yksi kuuluisimmista oppilaista ja filosofi 
itsekin, joka esimerkiksi kirjoitti kirjassaan ”Argumentit”(-
niin&näin 2015) tarkoitusperiemme kannalta keskeiseroksi 
tutkittavaksi olevan ero, kun jostain sanotaan ”Hän väitti 
tietävänsä sen- ja-sen, muttei tiennyt” ja sanotaan ”Hän luuli 
tietävänsä, mutta erehtyi”. 

Toulmin pyytää meitä sitten olettamaan, että hän yrittää 
kasvattaa kivipuutarhassaan katkeroita eivätkä ne menesty 
alkuunkaan. Uskottava naapuri tahto neuvoa häntä, vaikka 
väkisin ja kertoo, missä ongelma hänen mielestään piilee ja 
mitä sen korjaamiseksi täytyisi tehdä. Toulmin noudattaa hä-
nen neuvojaan. Hän kirjoittaa, että tässä vaiheessa on hieno-
varaisesti ajateltuna kaksi täysin erilaista asiaa, jotka hän voi 
sanoa hänestä ja hänen neuvoistaan ”Hän luuli tietävänsä, 
miten tilanne korjataan mutta erehtyi” tai hän olisi voinut 
myös sanoa ”Hän väitti tietävänsä, miten tilanne korjataan 
muttei tiennyt”. 

Ymmärrättekö mitä yritän sanoa? Todellinen filosofia on 
todellisten hengenjättiläisten, kuin antiikin jättiläisten teuto-
nien, omaa aluetta temmeltää keskenään vaikka sukupuut-
toon asti veri suussa samoin, kuin vaikkapa korkein mate-
matiikka, siinä on meille tavallisille pallinaamoille ihmetystä, 
vaikka kuinka tietäisimme, mitä jokin sanoi ja ajatteli, emme 
pääse yhtä syvälle kuin asiaan vihkiytyneet. 

Mutta siitä voi puhua myös niin että se aukeaa muillekin. 
Siksi on tärkeää, että joku selväsanainen ajattelija, kuten Ai-
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raksinen, kirjoittaa teksteissään auki näitä suuria probleemo-
ja, niiden keskeistä tematiikkaa ja paradigmoja myös meille 
tavallisille ihmisille, ja osallistuttaa meidät näin suurien ky-
symysten äärellä äärettömien ja ikuisten kysymysten pohdin-
taan sekä älylliseen itsepuolustukseen valheita ammatikseen 
suoltavia ”maailma on valmis ja tulee hyvin toimeen ilman 
kysymyksiä”- idiootteja ja oppeja vastaan. 

Toulmin halkoo sanoja ja avaa umpimähkään karanneita 
merkityksiä, melkein samalla tavalla kuin Airaksinen. Joskus 
ne saattavat tuntua turhalta ja näsäviisaalta näpräilyltä. Mutta 
sitä ne eivät ole, ainakaan itse tärkeämmän päämärän, ison 
kuvan kannalta katsottuna, kun teksteistä alkaa pikkuhiljaa 
eri mieltä oleminen, kapina ja tahto päästä perille, ja ennen 
niin umpioisen pään sisällä herää ensin älyllinen uteliaisuus, 
ja sitten pikkuhiljaa, pää avautuu mahdollisuuksien moni-
naiselle maailmalle. Ja se sama voima, joka Tähtien sodassa 
antoi toivoa alakynnessä oleville hyviksille, valuu sanoina 
aivoihin aiheuttaen oman tahdon kypsymisen toiminnaksi. 
Eikä se ole kaikille niille mukavaa, jotka ovat hyötyneet siitä, 
ettemme käytä laajoja aivojamme muuhun, kuin vain alistu-
misen strategioiden mukaisiin eksyttäviin sijaistoimintoihin, 
välttääksemme vastuumme omista päätöksistämme ja niiden 
seurauksista. 

Airaksinen käyttää kertomusta vain Toulminin tapaan ar-
gumenttianalyysinä. Mutta poiketen Toulminista, hän tekee 
sen lukijaystävällisesti kuuluisien stoalaisfilosofien, Senecan ja 
Marcus Aureliuksen, tapaan hienovaraista suostuttelua hyväk-
seen käyttäen, kääntääkseen mielemme pois askartelemasta 
toisarvoisten ja harhaanjohtavien asioiden parista, kohti it-
setutkiskeluja ja sitä kautta kohti parempaa itsetuntemusta. 

Sekin on kirjallisuutta, jo mainittua filosofista kirjallisuut-
ta. Korhoselle, joka on myös kirjallisuusfilosofi, kirjallisuus 
oli aina kreikkalaisten näytelmäkirjailijoiden tapaan eettistä. 
Korhosen ajattelussa paistaa läpi Ciceron kreikkalaisuus, kun 
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Korhonen uskoo kirjoituksen voiman muuttaa ihmismieltä 
olevan rajaton ja kesyttämätön; sanat eivät ole hänelle vain 
kasa kolikkoja, joilla ostaa itselleen merkityksiä.  

Eivätkä toiset ihmiset eivät ole hänelle vain kohteita ha-
lulleen. Ja muste, paperi, ilma välissämme, taivas yllämme, se 
kaikki oli olemassa Korhosen mielestä muutenkin kuin vain 
hänen katsettaan varten. Kirjoituksen voimalla, Korhonen 
kirjoittaa, voimme vaihtaa ammattia, sukupuolta, kulttuuria, 
lentää toisilla mantereilla, virnistää apinan hampailla, keskus-
tella kuolleiden kanssa, haihtua ilmaan, vajota maaperään, 
hajota mineraaleiksi, atomeiksi, partikkeleiksi ja prepositioksi. 
ja kaiken tämän se tekee minun tajunnassani, minun aivojeni 
hermoradoissa Korhosen mukaan. 

Tai kaiken minä teen hänen tajunnassaan, hänen aivojensa 
hermoradoissa. Airaksinen on taas taustaltaan psykologi eikä 
mikä tahansa lanttumaakari. Jos häntä ei olisi valittu parrat-
tomana nuorukaisena huippuvirkaan filosofian professoriksi 
Helsinkiin, hän olisi yhtä hyvin saattanut jatkaa jo askelmilla 
ollessaan hyvissä asemissa, kiipeämistään psykologian profes-
sorin virkaan joko Turussa tai jossain muussa ulkomaisessa 
arvostetussa yliopistossa. 

Airaksinen osaa käsitellä kuulijaa ja lukijaa kuten viisaan 
filosofin tuleekin. Siksi Airaksisen korvaa hellivät sanat loh-
duttavat. Kaikessa alastomassa raadollisuudessakin ne ovat 
suoraa puhetta ihmiseltä ihmiselle ilman seliteleviä välittäjiä 
kuin kollektiivisena runona, jonka tehtävä on samaan aikaan 
sekä parantaa että voimistaa otsikkona: Herätkää! 

Mutta miksi hän jaksaa ja mikä häntä ajaa vielä eläkkeellä-
kin pohtimaan visaisia ongelmia ja kirjoittamaan sekä puhu-
maan niistä julkisesti? Esimerkki velvoittaa, tekeehän samoin 
hänen eräs hyvä ystävänsä, Nick Rescher Pittsburghin yli-
opistossa vielä 93-vuotiaana hyvässä vedossa tieteentekijänä, 
mikäs muu kuin filosofian professori hänkin, eikä loppua ole 
näkyvissä. 
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Mitä on sopivaa 
katsoa ja mitä ei

Eero K.V. Suorsa

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 



175

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 analyysiä hänen täytyy 
välillä rauhoittua, ettei kirja sytyttäisi häntä vihaamaan he-
teromiehiä. 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. 
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 
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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, työn määrä on valtava. Tamara Dlugatš 
kirjoittaa Dennis Diderot tutkimuksessaan 1700-luvun va-
listuksen 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 
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-
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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 
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 yhteiskunnal-
listen valtasuhteiden merkityksen, voimme myös todeta, että 
kirjoittaja joutuu tasapainottelemaan: tekeekö hän moraalisia 
kannanottoja, vai alistuuko hän toimimaan siten kuin yh-
teiskunnan 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-
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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-
tairen ja Vladimir Nabokovin välillä: kumpikin näistä tai-
teilijoista olivat Smithin mukaan ns. ”aristokraatteja”, joi-
den ilmaisu oli äärimmäisen kaukana ns. ”proletariaatista”. 
Smith tukeutuu tässä Gene Kellyyn, joka totesi Astairen 
olevan aristokraatti ja itsensä proletaari. Tällä Kelly vertasi 
hänen ja Astairen tanssitaiteen eroja: aristokraattisen Astai-
ren jalat eivät koskaan rasitu, kun taas Kellyn proletaariset 
jalat tuntevat katujen asfaltin.

Smith päättää esseensä vertaillessaan Rudolf Nurejevia 
ja Mihail Baryšnikovia. Smith kirjoittaa Nurejevin taiteen 
olevan niin taivaallista, että jopa huonolaatuisen Youtube-vi-
deon kautta katsottuna se on tavallisen katsojan saavutta-
mattomissa. Smithin mukaan Nurejev esiintyi ja loi taidet-
taan itseään varten, itseilmaisuun - mutta juuri tästä syystä 
ihmiset haluavat katsoa Nurejevia. ”Katsojalle suodaan suuri 
etuoikeus saada katsoa juuri Nurejevia”. Samalla tavalla Smi-
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thin mukaan myös Fjodor Dostojevski kirjoitti: loistavaa 
tekstiä, joka raskaudestaan huolimatta vetää lukijoita aina 
puoleensa, vaikka Dostojevski ei kirjoittanut tekstejään ha-
keakseen hyväksyntää tai myötätuntoa.

Baryšnikov on Smithin mukaan toisenlainen tapaus: hä-
nen tanssi taiteensa on katsojalle ystävällistä, katsojaa varten 
tarkoitettu. Baryšnikov tekee taidettaan katsottavaksi ja on 
aina yleisöään varten, kuten myös oli Leo Tolstoi lukijoitaan 
varten. Alussa esittämääni kysymykseen siitä, voiko tanssista 
kirjoittaa 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 
paljon yhteistä. Molemmissa on kyse siitä, että vapauttaa 
itsensä tekemään ja ilmaisemaan. Huomautan kuitenkin 
vielä, että molemmat ovat myös leipätyötä, joka on lois-
tavuudestaan huolimatta ajoittain ankaran raskasta - ja jos 
työ ei tätä olisi, niin voisimmeko edes kutsua määrittelyn 
kohteena olevaa asiaa työksi?

Lukija kenties miettii, miten alussa siteeraamani Gelsey 
Kirklandin kuvaus George Balanchinen herkkähipiäisyydes-
tä kritiikin suhteen kytkeytyy tekstiin. Kyseessä on itse asias-
sa jotain aivan olennaista tämän tekstin kannalta. Tanssiin 
erikoistunut toimittaja Judith Mackrell kirjoittaa kirjassaan 
Reading Dance (1997) Balanchinen olleen varsin karkea 
koreografioiden suunnittelussa. Balanchine oli todennut 
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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Brittiläisiä 
moraalidraamoja

Harald Olausen

Etiikan ongelmaa pohtivat käytännön tasolla parhaillaan Ylen 
Teemalta samaan aikaan tulevaa kaksi laadukasta brittidraa-
maa ”Perienglantilainen skandaali” sekä Christine Keelerin 
tapaus” - molemmat taattu brittikamaa, joissa on vahva yh-
teiskuntakriittinen ote, ja joita molempia yhdistää se, etteivät 
kummankaan sarjan päähenkilöt ole alhaisesta syntyperästään 
huolimatta avuttomia uhreja, jotka alistuisivat lammasmaises-
ti teurastajiensa tahdon edessä itseään vahingoittaen surkeaan, 
ennalta määrättyyn kohtaloonsa. 

Päinvastoin. Sekä Norman että Christine panevat kam-
poihin heidät etukäteen tuominnutta yleistä mielipidettä ja 
siihen tukeutuvan vanhoillista kurittajakuristajayhteiskunnan 
tekopyhää ja ummehtunutta moralismia vastaan. Asiaa oikein 
alleviivataan Chistine Keelerin loppujaksossa, missä oikeuteen 
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joutuva Christine käy pyytämässä apua asianajajalta, joka to-
teaa hämmästyneenä Christinen tahdonvoimasta, ettei ”hän 
ole lainkaan sellainen kuin kuvittelin”. Kutsuisin näitä tele-
visiosarjoja ”moraalidraamoiksi” vastakohtana ”moraalisaar-
noille” siksi, että ne laittavat katsojan tehokkaasti pohtimaan 
kolikon kumpaakin puolta analyyttisesti mutta silti myös 
myötätuntoisesti. 

Millaisena puolustusasianajaja sitten kuvitteli Christinen? 
Juuri sellaisena kun sen hänelle olivat tällaisesta loanheitosta 
elävät skandaalilehdet tarjoilleet. Tyhmänä moukkana. Mo-
lemmat tv-sarjat kertovat maailmasta, jossa kaikki huijaavat 
itseään ja oma minä perustuu itsepetokselle. Sellaisessa maa-
ilmassa on vaikea yrittää määritellä mikä on hyvää ja mikä 
oikein, sillä tietääkseen sen, olisi tiedettävä myös mitä näillä 
käsitteillä oikeasti tarkoitetaan. 

Ehkä siksi Durkheim, joka halusi välttää moraalin johta-
mista luonnontieteistä, halusi rakentaa sen sijaan moraalin 
tieteen. Mooren käsitystä objektiivisen eettisen hyvän ole-
massaolosta asettui vastustaman John Mackie, jonka mukaan 
objektiivisia moraaliarvoja ei ollut olemassa; syyllistyimme 
hänen mukaansa ajatusvirheeseen, jos muuta ajattelimme. 
Moraalifilosofia on vaikea laji, kuten olemme saaneet lukea 
professori Timo Airaksisen kirjasta ”Moraalifilosofia” (1987). 

Ei kai ole sattumaa, että nämä hienot moraalidraamasarjat 
on tehty suunnilleen samoihin aikoihin ja niitä esitetään eri 
maiden televisioyhtiöissä juuri nyt suurelle yleisölle. Ne ovat 
molemmat hyvä muistutus siitä, miksi sodan jälkeen 60-lu-
vulla uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Samalla ne ovat myös 
loppupiste sille englantilaiselle valheen kuorruttamalle kaksi-
naismoralismille, joka oli pitänyt kuristusotteessa koko maata 
Oscar Wilden oikeudenkäynnistä 1800-luvun lopulta lähtien. 

Molemmissa moraalidraamassa kuvataan maailmoja, missä 
se mitä puhutaan, ei ole sitä, miten ajatellaan tai toimitaan, 
vaan niiden välissä on olemassa näiden kahden asian keskellä 
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harmaa alue, joka on sallittua siihen asti, kun jää kiinni. Se on 
julkinen valhe, mikä kuuluu läpi siitä kielestä, jota käytetään 
erityisesti politiikan kieleen sisältyvänä vihjailevana epämää-
räisyytenä sekä kaksimielisyytenä. Valhe taas, joka sitoo kaiken 
muun yhteen ja ohjaa yleistä mielipidettä, lehdistöä ja moraa-
lia, on organisoitu valhe, jossa asioista päättävät vallanpitäjät 
voivat mielensä mukaan määrätä miten ja missä yhteyksissä 
asioista saa puhua sekä menneisyydestä että nykyisyydessä. 

Tekopyhyys näkyy syyllisyyksien lavastamisessa, joilla yri-
tetään tukea härskisti omaa valtaa. Sekä Norman että Chris-
tine pitäisi häpäistä ja tuomita julkisuudessa, jotta heidän 
tarinansa eivät kiinnostaisi ketään eivätkä herättäisi kiusalli-
sia kysymyksiä. Molemmissa tv-sarjoissa lupaukset on tehty 
vain rikottaviksi. Koska kyseessä on kristillisen moraalin tarve 
alistaa ja pienentää ihminen tahdottomaksi suorittajaksi, voi 
hyvin kysyä myös, onko pyrkimyksillä säännellä käyttäytymis-
tä ja olemassaoloa enää mitään kriittistä tarkastelua kestävää 
perustelua nyt, kun moraalin perinteinen pohja on kadonnut? 

Elämme pelon aikaa jatkuvassa epävarmuudessa ja avut-
tomina kyvyttömyytemme keskellä tekemään mitään silloin 
kun pitäisi. Vapaus tarkoitti kirjaimellisesti vapautumista 
kahleista, että tunsi itsensä vapaaksi rajoituksista, vapaaksi 
toimimaan omien toiveidensa mukaan, tarkoitti tasapainon 
löytymistä toiveiden, mielikuvituksen ja toimintakyvyn välil-
lä. Siksi pitäisi erottaa toisistaan tärkeä käsitepari ”subjektii-
vinen ja objektiivinen vapauden”, koska epäolennaisuuksien 
keskellä olennaisuuksia etsittäessä vastakohtien löytäminen, 
on kaiken alku ja lähtökohta matkalla kohti olennaista ajat-
telua ja ongelmien asiallista analysointia - samalla ne toimi-
vat antiikin filosofisen perinteen mukaan myös dialektisina 
harjoituksina, joilla musta saadaan näyttämään haluttaessa 
valkoiselta ja väärä oikealta.

Juuri nämä tärkeät teemat vapaus ja valhe ovat näiden kah-
den hienon englantilaisen moraalidraaman perusainekset. Ei 
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voi muuta kuin ihailla brittien osaamista. Mutta onhan heillä 
siihen vuosituhantiset perinteetkin, kuten Asterixia lukemalla 
olemme saaneet selville. Christine Keelerin päätösjakson puo-
lustusasianajajan taidokas puolustuspuheenvuoro Keelerin 
viattomuuden puolesta on mahtinäyttö psykologisen huma-
nismin voimakkaasta läsnäolosta länsimaisessa liberalismissa 
ja sen ruumiina ymmärrettävässä oikeusvaltiossa. 

Lopussa Christine Keeler ymmärtää, että vaikka minne 
hän menisi, hän ei pääse koskaan eroon Christine Keeleriä. 
On olemassa tarina. Ja sitten hän. Eivätkä ne ole sama asia. 
Sekä Perienglantilaisen tapauksen nuori homopoika että 
Christine Keeler ovat hellyttävällä tavalla samanlaisia naiiveja 
luonnonlapsia, joita pahat isot sedät yrittävät pökkiä, ja sit-
ten kusta linssiin säilyttääkseen asemansa ja arvokkuutensa 
rippeet postviktoriaanisen yhteiskunnan silmissä, yrittämällä 
jauhaa rattaissaan heistä molemmista säälittävinä alempien 
luokkien sekopäisiä lihapaloja. Vihaisia ja kaunaisia ympäris-
töjä kuvaa hyvin se, kun Keeler joutuu naisvankilaan. Siellä 
hän saa kuulla öisin muiden naisvankien huutelevan hänelle 
hävyttömyyksiä, mitkä lisäävät yksinäisen ja herkän tytön tus-
kaa kymmenkertaisesti pahasti jakaantuneessa luokkayhteis-
kunnassa, jossa viha eikä keskinäinen kauna ota loppuakseen 
karkeasti jaoteltuna hienostelijoiden ja surkimusten välillä:

”Löimme vetoa kummalla oli isompi, Prumolla vai War-
dilla? Hän tykkää mustasta herkusta, vai mitä? Muistakaa 
venäläinen, pikku lehmä! Römpsässäsi on ollut enemmän 
ulkomaisia mulkkuja kuin YK:ssa!”

Mikä tekee sekä sarjan että itse skandaalin sydäntä sär-
keväksi? Se, että yläluokkainen paroni Pufurmo teki koko 
loppuelämänsä vapaaehtoista sovitustyötä ylhäisen asemansa 
ja luottamuksen väärinkäyttämisestä, työskentelemällä ilman 
palkkaa vapaaehtoistyöntekijänä siivoten ja teetä tarjoillen it-
sestään enää sen suurempaa numeroa tekemättä yli 30 vuoden 
ajan eräässä vanhusten päiväkeskuksessa. 
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Onko SDP:n
 seuraavalla pj:llä 

stalinviikset?
Harald Olausen

Monilta politiikkaa seuraavilta on viime aikoina mennyt sor-
mi suuhun ihmetyksestä, kun valtamedioissa on haastateltu 
asiantuntevaa ja sanavalmista nuorta demaripoliitikkoa, vaa-
salaislähtöistä Matias Mäkystä, joka on sekä Marinin luotto-
mies, että myös kansanedustaja ja vaikutusvaltainen SDP:n 
ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Mäkynen on SDP:n nykykasvot ja SDP:n tulevaisuus-
johtaja, jonka ura on ampaissut kovaan nousukiitoon ja jolle 
povataan näkyviä asemia kesän budjettineuvottelujen jälkeen, 
jos ja kun Marin uudistaa hallitustaan. 
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Mäkynen on kehuttu nuori energinen ja aikaansaava po-
liitikko, josta kaikki tuntuvat pitävän, niin demareiden jär-
jestökentällä, kuin hänen kotikonnuillaan Vaasassa, jossa hän 
toimi ennen kansanedustajuuttaan mm. kaupunginvaltuus-
ton näkyvänä puheenjohtajana.

Kerrotaan kulissien takaa, ettei Jutta Urpilaista sittenkään 
yleisistä luuloista huolimatta nimitetty EU-komissaariksi sik-
si, että saatiin näpäytettyä kiukkuista ja yhä omaa valtablok-
kiaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin ja 
SDP:n entisen pää-äänenkannattajan, Uutispäivä-Demarin 
päätoimittajan, nykyisen viestintäyrittäjä Jukka Aarne Halo-
sen, joka on kuulunut myös sekä entisen puoluesihteeri Ulpu 
Iivarin että presidentti Tarja Halosen lähipiiriin, pyörittävää 
meppi Eero Heinäluomaa, tai että Rinne olisi halunnut hy-
vittää Urpilaiselle puolueen yhtenäisyyden nimissä aiheutta-
mansa poliittisen trauman. 

Ei tietenkään. Naurettava jo ajatuksenakin. Rinne ja Ur-
pilainen ovat katkeria vihollisia elämiensä loppuun saakka 
keskenään. Politiikka turhautumisineen ja kostopeleineen 
on kulissien takana katsottuna paljon raadollisempaan, kuin 
mitä me tavalliset ihmiset uskallamme edes kuvitella. Oikea 
syy Urpilaisen yllättävään ylenemiseen ja lahjaan ennen siir-
tymistä eläkkeelle ja kokonaan sivuun politiikasta, on Matias 
Mäkynen. 

Kaksikielinen Mäkynen, jota koto-Vaasan kateelliset poliit-
tiset vastustajat kutsuvat ”stalinviiksiseksi” pätevöityi kovissa 
kulissien takaisissa taistoissa kotikentillään Vaasassa, jossa 
kokoomus ajettiin nurkkaan yhdessä RKP:n ja demareiden 
kanssa. 

Mäkynen saatiin ajettua hyviin lähtöasemiin viime vaali-
en alla kaksikielisessä kaupungissa, jossa yksikielinen kokoo-
muksen oikeaa äärilaitaa edustanut Susanna Koski teki itsensä 
naurunalaiseksi ja poliittisen itsemurhan antamalla aseet vas-
tustajien riemuksi heidän käsiinsä, typerällä ylimielisyydellään 
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vanhustenhoitokysymyksessä koskien Vaasan keskussairaalan 
päivystystä viime eduskuntaavaalien alla. 

Jotkut tosin sanovat, että ylimielinen ja ruotsia käytännössä 
osaamaton Koski astui hänelle viritettyyn miinaan kaksikie-
lisessä kaupungissa, missä pultsaritkin raikaavat molemmilla 
kotimaisilla yhtä sujuvasti kuin västäräkit. Virittäjät tulivat 
kokoomuksen sisältä puolueen entisen varapuheenjohtaja 
Janne Sankelon joukoista. Istuva varapuheenjohtaja hävisi 
nöyryyttävästi muutamalla kymmenellä äänellä edellisissä 
eduskuntavaaleissa paikan Koskelle. 

Kokoomuksen Vaasan sisäinen hajaannus oli demareille 
enemmän kuin tervetullut asia: vaalivoitto lautaselta tarjoiltu-
na kastikkeessa, jonka sai itse valita. Kokoomuksen Helsingin 
valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazunov toimi vielä 
tuohon aikaan Vaasassa. 

Jyrkkä asenne ja vaasalaisuus voi olla yksi selitys sille, että 
mies on käytännössä sössinyt ja pahasti Kirsi Piha-surkeilus-
sa kokoomuksen mahdollisuudet ykköspuolueen asemaan ja 
pormestarinpaikkaan maan tärkeimmässä kaupungissa.

Sazunovia pidetään poliittisesti syyntakeettomana limbo-
na, joka mainosti viime eduskuntavaalien alla isosti mediois-
sa olevansa nälkäinen (vaikka ei kuvista päätellen näytä siltä, 
vaan ehkä enemminkin laiskanpulskealta kauppatieteilijältä) 
ja omaavansa jo näyttöjä. Näyttöjä mistä ja millä lihaksilla? 

Kyllä ne näytöt ovat jossain muualla, kuten vaikkapa poh-
jalaiseen tapaan kettutarhalla kuin politiikassa, ellei se, että 
tottelee kyselemättä mitä isot pojat sanovat ole hänen mieles-
tään näyttöjä osaamisesta. Eivät ole. Ne ovat näyttöjä pyrkyrin 
ruskeasta kielestä ja vilpillisestä mielestä, sanat, jotka sopivat 
kuvaamaan melkein kaikkia poliitikkoja politiikan likaisen 
luonteen takia. 

Siksihän Sazunov otettiin juoksupojan koiranvirkaa hoi-
tamaan kokoomuksen oikeiston hallitsemaan Helsingin 
kaupunginvaltuustoryhmään sateenkaariliberaaliputte Matti 
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Niirasen epätoivottua poliittista nousua estämään ja lisää ta-
sapainotonta luonnetta ärsyttämään. Mäkynen on sata kertaa 
kovempi poliitikko, jolla on plakkarissa vain voittoja ja näyt-
töä politiikan isosta sirkuksesta, kuin Sazunov. 

Juuri siksi Mäkysen nostaminen varasijalta kansanedusta-
jaksi oli tärkeä ja välttämätön temppu sekä epävarmalle ja 
omiensa parissa epäsuositulle Rinteelle, että aivan erityisesti 
hänen seuraajalleen Marinille, joka ilman Mäkystä olisi yhtä 
alaston ja avuton kuin Erkki Tuomioja ilman rauhamerkkiä 
kulahtaneessa 60-lukulaisissa bleiserissään. 

Matias Mäkystä pidetään puolueen uuden nuoren vasem-
mistolaisen siiven todellisena johtajana ja sen kirkkaimpana 
tulevaisuudenlupauksena, jolta onnistuu demaripoliitikoille 
harvinainen talouspolitiikan ja laajempien abstraktien asia-
kokonaisuuksien hallinta, asia, joka ei ole ihan selvää monelle 
ammattikoululaistaustaiselle demarille ja etenkin SAK-lähtöi-
sille kansanedustajille. 

On ollut yllättävä huomata, miten Mäkynen on pyöritellyt 
television keskusteluohjelmissa mennen tullen sekä toimit-
tajia että kokeneimpia politiikkoja. Mäkysen asiantuntemus 
ja mielipiteitten raikkaus on yllättänyt myös omat, mutta ei 
demareita tuntevat. 

Yhä useampi vannoo Mäkysen osaamisen voimaan SDP:n 
sisällä, jopa jo niin että sitä jopa hyssytellään, ettei Marin 
ja Rinne turhaan hermostu ja muutu kateelliseksi poliittista 
yhteistyökumppaniaan kohtaan. 

Mäkynen toimi 2010-luvulla demarinuorten puheenjoh-
tajana ollen yksi niistä taustavoimista, jotka taistellen saivat 
syrjäytettyä oikeistodemarit vallankahvasta ensin paljastamalla 
inhotun ja ei-sosialidemokraattista politiikkaa tehneen orto-
doksipappi Mitro Revon, joka tippui demarinuorten likakam-
panjan jälkeen Europarlamentista. 

Mäkysen yhdeksi suureksi ansioksi voi myös nostaa sen, 
että hän kykeni pitämään takanaan Seinäjoelle palanneen 
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SDP:n surullisenkuuluisan entisen varapuheenjohtajan ja sai-
raanhoitaja Tarja Tenkulan haaveet päästä kansanedustajaksi. 

Tenkula muistetaan SDP:ssä vielä järjestökonetta osittain 
maakunta-Suomessa hallussaan pitävien sorsalaisten keskuu-
dessa mm. siitä, että oli aikoinaan ehdottamassa SDP:lle omaa 
STS-pankin surupäivää. 

Tenkula avasi Ahtisaarelle tien presidenttiyteen ajamalla 
puoluehallituksessa läpi kaikille ajatuksen avoimesta äänes-
tyksestä SDP:n presidenttiehdokkaasta tunnetuin seurauksin. 
Porvarit äänestivät SDP:n presidenttiehdokkaaksi kepumieli-
sen Ahtisaaren, joka kiitoksena tästä täytti kepulaisilla ja kai-
killa muilla kuin demareilla oman kabinettinsa.

Mäkynen oli myös mobilisoimassa puolueen vasemmiston 
mielestä keskinkertaisen kansakoulunopettaja Jutta Urpilais-
ta kohtaan suunnattua vallankaappausta. Inhotun Urpilaisen 
katsottiin tulleen puheenjohtajaksi osittain puolivahingossa, 
kun muita ei ollut. 

Osin isänsä ja entisen puoluejohdon suosiollisella avustuk-
sella, kun muita ei ollut näköpiirissä. Urpilaisen ero oli tärkeä 
siksi, että puolueessa ”säätiövallaksi” kutsutut vanhan liiton 
oikeistodemarit eli miehet eivät saaneet enää jatkaa puolueen 
hallitsemista kabineteista käsin.

Mäkynen pelaa ovelasti politiikan peleissä eikä ole aina-
kaan vielä hankkinut omiensa joukosta liian vaikutusvaltaisia 
vihollisia osin nuoren ikänsä, mutta varmasti myös tarkan 
pelisilmänsä ansiosta. Hän osaa olla tiukka eikä kätke kynt-
tiläänsä vakan alle, mikä tuntuu ärsyttävän puolueen keski-
johtoon kuuluvia maakunnallisia keski-ikäistyviä poliittisia 
nollia.

Yksi sellainen on Helsingin piirin ikuisuusongelmiin eli 
änkyröihin kuuluvaa postimies Juha Jaatista, joka peri paik-
kansa koko puoluekenttää tympivänä turhantärkeilijänä, kun 
puolueen kannatuksen lähes hävittänyt Helsingin piirin enti-
nen puheenjohtaja Risto Kolanen, saatiin vihdoin muutama 
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vuosi sitten kovalla työllä houkuteltua jättämään paikkansa ja 
siirtymään syrjään palkittuna suuresti arvostamallaan kultai-
sella Sorsa-ansiomitalilla räpylöiden kera. Kolanen kunnos-
tautui viimeisessä puoluevaltuuston kokouksessa pitämään 
lähes puolen tunnin mittaisen tärkeän ylistyspuheen itselleen 
ja saamalleen mitalille. 

Mäkynen on puolueen nuorison, ja oman piirinsä Vaasan 
tuki entisenä puheenjohtajana. Talouspolitiikan, puhumisen 
ja poliittisen vaikuttamisen hän osaa. Mutta on Mäkysellä 
luurankojakin kaapissa, vaikkei kuulemma sentään lepakoita 
tapulissa. 

Hallitusneuvottelujen yhteydessä hän istui samaan aikaan 
kahden herran palvelija saaden palkkaa lobbarina siitä samas-
ta, mistä SDP:n yhtenä hallitusneuvottelijoista oli päättämäs-
sä. Muotoseikat tai moraali ei tunnu häiritsevän tai kiusaavan 
Mäkystä. Siinä hän on jo näyttänyt olevansa pesunkestävä 
poliitikko. Se on vain hyvää harjoittelua ja kokemusevästä 
matkalla eteenpäin kolhujen ja kohujen täyttämään huippu-
politiikan epävarmaan tähdistöön. 

Marin on todennäköisesti matkalla kohti presidenttiyttä, 
sillä jos kepulainen Olli Rehn on ehdokkaana, vanha kuvio 
Tarja Halosen ajoilta toistuu; Suomi ei ole muuttunut eikä 
tule muuttumaan niin paljon, että vaalit kuin vaalit ratkaisevat 
kymmenen suurimman kaupungin kokoomusta äänestävät 
koulutetut naiset äänestäisivät vanhoillisuuden linnakkeena 
pidetty kepua. Ei ainakaan niin kauan kuin Brysselissä poliit-
tisessa painoarvossaan kehujen kera paisunut kokoomuksen 
EU-vaalien ääniharava Sirpa Pietikäinen elää ja hengittää.

Naisten, erityisesti ja kokoomuslaisten kaupunkilaisnaisää-
nestäjien, voimin Marin on mitä todennäköisemmin maan 
seuraava presidentti. Suomalaiset liikkuvat äänestäjät ovat 
vaihtelunhalussaan ratkaisevassa osassa varsinkin nyt, kun 
porvarileiri on sekaisin, kepu kutistunut kääpiöpuolueeksi 
lähelle vasemmistoliittoa ja kokoomuksessa käydään rajua 
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sisäistä vääntöä siitä, mitä julkisuudessa saa puolueesta äänes-
täjille valehdella ja mitä ei.

Puolueella tuntuu olevan pelisilmä hukassa. Kokoomuk-
sen ryhmänjohtaja Mykkänen tarjoili koronakriisin maksa-
jaksi taas kerran pienituloisia. Kansa säikähti. Moni äänestäjä, 
myös demareihin aikoinaan kyllästyneet ajattelevat, että ehkä 
sittenkin mieluummin demarit kuin kokoomus, vaikka vap-
pusatasesta on toteutunut vain 30 euroa. 

Tulevan SDP:n puheenjohtajan ja pääministerin Matias 
Mäkysen suosiosta omiensa kertoo jotain puolueen nuorisoon 
levinnyt mäkysmuotina Mäkysen stalinviikset. Helsingissä 
on SDP:n listoilla kesäkuun kunnallisvaaleissa pyrkimässä 
jo ensimmäinen ilmiselvä mäkyskopio, jolla ministeripaikka 
häämöttää jo mielissä, palkitsihan Kekkonenkin aikoinaan 
korkeilla posteilla itsensä näköisiä kaljuja vanhoja miehiä. 

Mutta millainen on itse Matias Mäkynen SDP:n perintö-
prinssi? Entä tuleeko hänen stalinviiksistään tunnettu poliitti-
nen tavaramerkki politiikan ensi vaaleissa jättävän kokoomuk-
sen Ben Zyzckowskin grouzomarx-viiksien jälkeen? 

Näistä saamme pian varmasti lukea naistenlehdistä, kun 
toimittajat ovat äkänneet Mäkysen mahdollisuudet olla se 
seuraava komeettamainen ihmepelastus, mikä Ulf Sundqvis-
tin piti olla Forbes-lehden mukaan puolueelleen ennen ikävää 
paljastumistaan ahneeksi ja pikkusieluiseksi varkaaksi.

Demareiden uumoiltiin vielä muutama vuosi sitten häviä-
vän sisäisen riitelynsä ja hampaattoman politiikkansa takia, 
niihin kuuluisiin historian roskatynnyriin, joista ei ole pa-
luuta edes unohduksiin vaipuneella Paavo Väyrysellä, vaikka 
Vuokko-vaimo olisi käynyt kolmannessa onnistuneessa rin-
tojen kohotusleikkauksessa Tiina Jylhän tallinalaisella kau-
neusklinikalla.

Nyt on toinen ääni kellossa ja poliittiset vastustajat ovat 
yhtä ymmällään demareiden ylämäestä, kuin itse Katri Kul-
munin karhunpalveluksesta suomalaiselle porvaristolle. Aja-
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malla epäsuositun Antti Rinteen pääministerin paikalta ulos, 
Kulmuni sementoi sekä puolueensa että itsensä kohtalon 
avaamalla kansan suosikiksi lyhyessä ajassa päättäväisyydel-
lään nousseen Marinin nousun valomaiseksi pääministeriksi. 
Mutta nyt sekin taru on lopussa ja mariniin on kyllästytty. 

Siitä huolimatta, ettei Marin ole kuin yhden tuiman il-
meen ja muutaman ajatuksen kapeakatseinen poliittinen 
uraohjus, hän on jo nyt onnistunut hankkimaan demareille 
takaisin osan hävinneitä äänestäjiä sekä lisäämään luottamus-
ta siihen, että kansalla ja puolueella on sama suunta, johon 
kannattaa tähdätä, kuten puolueen viime eduskuntavaalien 
aikaiset mainokset toitottivat turpean Rinteen istuessa teko-
pirteänä bussin ohjaamossa kysymässä asiaa bussiin nousseilta 
nyökkääviltä ”kansalaisilta”.
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Kiitos Krister
 Kihlman

Harald Olausen

Eilen saimme kuulla suru-uutisen, yksi kautta aikojen paras 
ja kiinnostavin suomalainen bi-kirjailija, ruotsinsuomalai-
nen Krister Kihlman kuoli 90-vuotiaana sairaalassa. Kihl-
man tuli tunnetuksi kirjoistaan, joissa hän puhui silloin 
vallinnutta suvaitsemattomuutta, valheellisuutta ja häpeän 
kulttuuria vastaan.

Kihlman kirjoitti ystävyydestä tunnustuksellisesti 
kuin aikoinaan Augustinus Tunnustuksisaan. Moni ny-
ky-LGBTQ-ihminen varmaan ihmettelee, kuka Kihlman, 
sillä kirjailija itse ei pitänyt eläessään itsestään julkisuudessa 
melua, vaan poistui julkisuuteen kyllästyneenä lopullisesti 
parrasvaloista jo 1990-luvun alussa. 1970- ja 80-luvuilla hän 
oli monen homon esikuva. Hänen kirjojaan luettiin paljon 
homojen piirissä ja niistä keskusteltiin.

Minun ja monen muun kaapissa 70-luvulla olleen nuo-
ren homopojan pitäisi kiittää Kihlmania ja hänen rohkeut-
taan kirjoittaa niinkin avoimen suorasukaisesti homoudesta, 
kuin hän teki. Kihlman tavallaan pelasti minut anarkistisen 
runopojan vieroksumastani todellisuudesta, ja siksi pelotta-
va uhka tarttua härkää sarvista avoimesti homona katkaisi 
arkeni tylsyyden, jossa ranskalaisfilosofi Michelle Foucaultin 
mukaan jumalan kuolema kaikui juuri syvimmin kokemuk-
sena kielessä, mikä ei palauttanut minua kirjalliseen ja posi-
tiiviseen ihmisen maailmaan, vaan rohkaisi olemaan aidosti 
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mitä olin, eri mieltä ja ylpeä siitä, ja valmiina puolustamaan 
oikeuttani olla mitä olin, ja tehdä, mitä halusin.

Samaan aikaan oli juuri alettua kääntää Jean Gentiä, 
jonka kirjojen romanttinen homoeskapismi veti puoleensa 
nuorta kokeilevaa anarkistimieltä. Kihlman kirjoitti toisesta 
näkökulmasta toisella tavalla kuin Genet, ja loi tavallaan ar-
kisen vastineen Genetille elävästi ja väkevästi, kuin hätähuu-
tona tavallisen suomalaishomon elämisen puolesta maassa, 
jossa homoudesta ei haluttu puhua eikä osattu vielä puhua 
asiallisesti. 

Kihlman uhrautui ja menetti kasvonsa pitkäksi aikaa ta-
vallisten ihmisten silmissä. Juuri siksi häntä pitäisi muistaa 
osana tuon ajan vapaustaistelua ihmisoikeuksista ja vapau-
desta olla mitä haluaa. Kihlman oli rohkea ja esimerkillinen 
homoudestaan avoimesti puhuva samaan aikaan, kun ho-
mojen keskuudessa vallitsi usein pakon sanelemana voima-
kas itseinho ja itsetuhoinen piilohomokulttuuri.

Homoudesta ja ystävyydestä kirjoittanut Michel Fou-
cault puolusti temaattisia pyrkimyksiä käsitellä kirjoittavan 
subjektin suhdetta kielen arvoitukselliseen olemassaoloon, 
juuri niin hänen kirjoituksissaan parhaiten ymmärsin kielen 
roolipelit. Hän näki asian näin. Vuosisatojen ajan, antiikista 
lähtien, ystävyys on ollut hyvin tärkeä yhteiskunnallinen 
suhde, jonka suojissa miehillä oli tietty vapaus, eräänlainen 
valinta. 

Foucault uskoi, että homoseksuaalisuus, seksi miesten 
kesken tuli ongelmaksi 1700-luvulla. Syynä sen yhteiskun-
nalliseen ongelmallisuuteen oli hänen mielestään, että ystä-
vyys oli kadonnut. Niin kauan, kuin ystävyys oli tärkeätä ja 
yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, kukaan ei piitannut siitä, 
että miehet rakastelivat keskenään. Ei ollut merkitystä, ra-
kastelivatko he vai eivät. Mutta kun ystävyys katosi kulttuu-
risesti hyväksyttävänä suhteena, syntyi ongelma. 

Tämä ongelma näkyi ahdistavassa Suomessa 60- ja 70-lu-
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vuilla, ja siitä kirjoitti ja puhui julkisuudessa ensimmäisenä 
juuri Kihlman. Luin jo koulupoikana hänen koskettavan 
kirjansa ”Ihminen, joka järkkyi” (Tammi 1972). 

Kirja oli vaikuttava kokemus oman homoutensa kanssa 
kipuilevalle periferiassa asuvalle koulupojalle. Siihen aikaan 
ei ollut monia kirjoja, joissa homoutta käsiteltiin avoimesti, 
varsinkaan suomalaiskirjailijoiden kirjoittamina. Hyvistä ja 
koskettavista homokirjoista oli pulaa. Kihlmanin merkitys 
oli suuri, sekä lukeville homoille, että myös avatessaan la-
tuja muiden homokirjailijoiden kulkea, vielä silloin niiden 
yhteisössä, jolla ei ollut yhteisöä.

Muistan miten yllättänyt olin hänen kauniista, mutta 
myös samalla totuudenmukaisesta tavastaan kirjoittaa vai-
keista asioista, joista sen ajan enemmistö joko vaikeni, tai oli 
joskus jopa vihamielisyyteen asti vahvasti eri mieltä. 

Kun Kihlmanin kirjoja luki, ne tuntuivat niin pelottavan 
ajankohtaisilta ja kipeän henkilökohtaisilta, että se lähensi 
lukijan elimelliseksi osaksi kirjailijan kokemaa tuskaa ja hä-
peää, joskus jopa mielenliikutukseen ja kyyneliin asti. Kihl-
man tarjosi kirjoissaan kuitenkin uudenlaisen tarkasteluik-
kunan omaan toiseuteen ja outouteen, sekä mahdollisuuden 
syvempään yhteyteen oman, vielä melko tuntemattoman 
homoseksuaalisuutensa kanssa kipuilevalle.

Kihlman vaikutti koko kasvamassa olleen homoyhteisön 
ryhmä itsetuntoon rohkaisevasti, ja oli ensimmäinen homo-
kirjailija, jota minä ja monet muut homot lukivat ahmien ja 
oppien. Ja kun samaan aikaan Seta-lehden toimituskunnassa 
oli päätoimittajansa Reijo Härkösen johdolla sattunut on-
nellisten tähtien alla sivistynyttä kulttuuriväkeä, mm. toi-
mittajat Arto Härkönen ja Max Rand, jotka loivat homou-
delle kulttuurisesti ja kansainvälisesti samaistettavat kasvot, 
homoidentiteetti muuttaessa Helsinkiin oli jo muodostunut 
ja vahvistui sitä mukaan lisää, kun homoudesta alettiin pu-
humaan avoimesti, kiitos mm. juuri Krister Kihlmanin.
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Naapurisovusta
Eero K.V. Suorsa

Maailman myydyin kirjailija ja kauhun kuningas Stephen 
King on viime vuosina osoittanut muuntautumiskykynsä ja 
terävät havainnoimisen kykynsä myös niin sanotun tavan-
omaisemman proosan puolella, josta puuttuvat kauhun ku-
ninkaan kaikkein pelottavimmat shokkiefektit. 

Tarkkanäköinen ihmiskuvaus ja hyvä kerronta eivät ole 
toki olleet Kingille aiemminkaan vieraita asioita, päin vastoin. 

Monasti on todettu, että kauhu Kingin teoksissa ei nouse 
niinkään yliluonnollisista elementeistä, vaan arkipäivän ah-
distavista ilmiöistä, kuten häiriintyneistä ydinperheistä, jois-
sa perheväkivalta kukkii, muista ihmisten välisistä sairaista 
valtapeleistä ja rajun alkoholismin osin omaelämäkerrallisista 
kuvauksista. 

Ennen varsinaista kirja-arviota hieman pohdintaa, para-
hin lukija. King on kirjoittanut lukuisia romaaneja, joista 
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enemmistö on ollut tiiliskiviä, ja hänet on palkittu useilla 
palkinnoilla kuten Bram Stoker Awardilla ja National Medal 
of Artsilla. King on puhunut kauhugenren uskottavuuden 
ja arvostettavuuden puolesta, ja myyntilukujen puolesta sitä 
luetaan paljon, erittäin paljon. 

Ikävä kyllä, niin sanotut ”korkeakirjalliset” kriitikkopiirit 
ovat suhtautuneet kauhuun pitkään hyvin penseästi ja paikoin 
myös vihamielisesti leimaten sen ”likaiseksi” ja ”halvaksi”. Pa-
radoksaalista, kyllä, kritiikki on kytkeytynyt siihen, että Kin-
gin teokset ovat ”massakirjallisuutta” eli että niitä ostetaan ja 
luetaan paljon. 

Erityisen korkealla poru Kingin teoksia kohtaan oli Kingin 
saadessa National Book Awardin elämäntyöpalkinnon vuonna 
2003, jolloin, harmillista kyllä, myös kritiikin muuten niin 
terävät nimet, kuten Harold Bloom lähtivät mukaan samaan 
lapsekkaaseen kuoroon. Tuolloin Kingin työtä kuvailtiin mm. 
”epäkirjallisuudeksi”. 

Tämä kertoo jotain hyvin olennaista niin sanotuista kor-
keakirjallisista kriitikkopiireistä. Jos kirjailijan X teoksia pi-
detään huonoina sen takia että niitä myydään, niin kyseiset 
kriitikkopiirit ovat pahasti metsässä. 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö kyseiset kirjat 
voisi silti olla erittäin huonoja, sillä kuten tiedämme, myynti-
luvut eivät kerro totuutta kirjan laadusta. Mutta myyntiluvut 
kertovat ainakin sen, että kyseisiä kirjoja luetaan. 

Kyseisten kriitikkopiirien oletus Kingin teoksia koskeville 
arvostelmille on siis perin outo; kirja kirjoitetaan luettavaksi 
ja mikäli tässä tapauksessa Kingin teoksia luetaan paljon, niin 
kyseiset teokset ovat näiden piirien mielestä joutavia. 

Korkeakirjalliset kriitikkopiirit juoksevat monasti hirvittä-
vän abstraktien, ”uusien” ideoiden perässä tai sitten keskitty-
vät paradoksaalisesti vaalimaan ”perinteitä” kuin fundamen-
talistiset papit temppeleissään suitsukkeet savuten. 

Samanlaista kritiikkiä kuin King ovat ottaneet osakseen 
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myös merkittävät dekkaristit, kuten Patricia Highsmith ja 
Colin Dexter ja koko dekkari genrenä, tai ylipäätään kuka 
tahansa kirjailija, jonka teoksia luetaan paljon. 

Toistan itseäni: tällä en tarkoita sitä, että se että kirjaa 
luettaisiin paljon, tekisi siitä hyvän: Liza Marklund ja James 
Patterson omaavat korkeat myyntiluvut, mutta työn jälki ei 
ole kovin hyvää. Mutta jos palaamme korkeakirjallisten krii-
tikkopiirien asennoitumistapaan, niin huomaamme, että ko-
vin usein kirjallisuuden ja koko kirjan keskeinen idea tuntuu 
unohtuvan: kirja kirjoitetaan luettavaksi, jopa pöytälaatikko-
kirjailijan ainokainen teos. 

Mutta sitten varsinaiseen aiheeseen, parahin lukija, eli Kin-
gin viime vuonna ilmestyneeseen lyhyeen teokseen, romaa-
niin Keveys. Paino sanalla lyhyt, koska teos on vain 135 sivua 
pitkä, mikä on vähän verrattuna Kingin tiiliskiviin. 

Teos on siis itsessään kevyt. Mutta paljon samaa löytyy 
verrattuna Kingin muihin teoksiin; teos sijoittuu Kingin lu-
kijoille tuttuun kuvitteelliseen Castle Rockin pikkukaupun-
kiin Mainen osavaltioon, johon enemmistö Kingin muistakin 
teoksista sijoittuu. 

Teoksen päähenkilön Scott Careyn paino alkaa tippua 
salaperäisesti ja nopeasti, mutta hänen ulkomuodossaan ei 
tapahdu muutoksia. Samaan aikaan Scott havahtuu naapu-
rissaan asuvan pariskunnan, Deirdren ja Missyn, kohtaamaan 
epäoikeudenmukaisuuteen. 

Junan tuoman pariskunnan avaama ravintola on ahdasmie-
listen pikkukaupunkilaisten syrjinnän kohteena, koska Deirde 
ja Missy ovat aviossa oleva lesbopari. 

Scott päättää tutustua Deirdreen ja Missyyn, jotka ovat 
kaupunkilaisten toimien takia eristäytyneet yhteisöstä ja 
haastaa kaupunkilaisten ennakkoluulot. Tästä alkaa kaunis ja 
lämminhenkinen tarina Mainen syksyssä, jossa ovat mukana 
myös yliluonnolliset elementit, mutta vailla Kingille tyypil-
listä tapahtumien dramaattista kärjistymistä. Loppu on surul-
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linen, mutta kaunis. 
King on oivallinen pikkukaupunkien kuvaaja, ja rakentaa 

näistä pienoisuniversumeja, joissa hän kuvaa niin yhteiskun-
taluokkien välisiä vastakkainasetteluja, kuin myös muita yh-
teiskunnallisia ongelmia. 

King harjoittaa myös moraalifilosofiaa teoksissaan pohtien 
pahuutta ja sen luonnetta. Näissä pohdinnoissa hän kääntää 
ylösalaisin Rousseau’n henkiset naiivit pohdinnot paluusta 
luontoon ja maalaisidylleihin osoittaen, että pahuutta, sen 
pahimmissa muodoissa, löytyy usein juuri niin sanotuista 
maalaisidylleistä ja pikkutaajamista. Jokainen, joka on näissä 
”idylleissä” joutunut kasvamaan ja viettämään aikaa, tietää 
valitettavasti tämän todeksi. 

Keveys näyttää todeksi tätä pahuutta kuvaamalla ennakko-
luuloja ja niiden myrkyllisyyttä, mutta myös niiden haasta-
mista, ja antaa lukijoille kenties sitä kaikkein tärkeintä mitä 
tänä aikana tarvitsemme: toivoa. 
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Hulluuden
 kielioppi

Harald Olausen

Ylen Teemalta tuli taas yksi historiallinen ristiriitaisia tunteita 
herättävä tv-dokkarisarja - kolmiosainen ”Unelma vapaudesta 
- Irish Revolution” (Tyrone Productions/RTE, Irlanti), joka 
kannattaa muistin virkistämiseksi ja yleissivistyksen nimissä 
katsoa kerratakseen sen, mitä meillä jokaisella suomalaisella 
on jo päässä valmiina irkuista sanottavanaan: kansanomaisen 
rähinöintiin herroja vastaan äidinmaidosta imenyttä ja sisu-
kasta porukkaa, jotka ovat tottuneet vahvemman anturan alla 
taistelemaan kovaakin vastusta vastaan ja silti säilyttämään 
itsessään alkuperäisen metsäluonteensa ja luonnonlapsien har-
vinaisen herkkyyden vaalia unelmaa vapaudesta. 
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Tv-dokkarisarjaa kannattaa katsoa samalla epäilyksen sy-
vällä pohjavireellä, kuin väitteitä Pohjanmaan syntymäkonser-
vatiivisuudesta sen jälkeen, kun 1800-luvun lopulla irrallinen 
ja radikaali työväestö muutti Pohjois-Amerikan kaivosalueille 
lakkoilemaan, perustamaan maan ensimmäisiä osuusliikkeitä 
ja sosialistisia utopioita niin, että Yhdysvaltojen poliisit pitivät 
pohjanmaalaisia maanmiehiämme pahimpina rettelöitsijöinä 
ja pelottavina agitaattoreina, jotka oli hinnalla millä hyvänsä 
hiljennettävä tai raivattava yksipuolisesti poliiseja lahjomalla 
ostetun yhteiskuntarauhan nimissä pois häiritsemästä sen ajan 
villin lännen tapaan riehunutta vapaata markkinataloutta. 

Irlannin vapaussota tai Irlannin itsenäisyyssota (iiriksi Co-
gadh na Saoirse) käytiin tammikuusta 1919 heinäkuuhun 
1921 Brittihallinnon ja Irlannin tasavaltalaisarmeija IRA:n 
välillä. Irlantilaiset nationalistit olivat vaatineet itsenäisyyttä 
1880-luvulta alkaen. Vuonna 1916 puhkesi Pääsiäiskapina. 
Sen johtajia vangittiin ja teloitettiin, mikä lisäsi katkeruutta. 
Vuoden 1918 parlamenttivaaleissa Sinn Féin, äärinationa-
listien puolue sai suuren voiton, mutta sen sijaan että Sinn 
Féinin edustajat olisivat menneet Lontooseen Westminste-
rin parlamenttiin, he perustivatkin oman parlamentin, Dáil 
Éireannin, ja julistivat Irlannin itsenäiseksi tasavallaksi 21. 
tammikuuta 1919. Näin syttyi vapaussota eli itsenäisyyssota. 
Tätä prosessia ja sen lopputulemana ensin vapaavaltion nimel-
lä syntynyttä, ja myöhemmin täysin itsenäistynyttä Irlannin 
rajua vapaussotaa tv-dokumenttisarja kuvaa ja yrittää antaa 
ajalle nykypäivän ihmisille ymmärrettävät kasvot. 

Kuten dokumentin ensimmäisen jakson alussa historioit-
sija Roy Foster toteaa, historiassa on hetkiä, jolloin ilmapiiri 
ja tietoisuus muuttuvat. Sellainen oli 1900-luvun alun nuori 
irlantilainen sukupolvi, joka radikalisoitui. He uskoivat pys-
tyvänsä siihen, missä monet olivat aiemmin epäonnistuneet. 
He tahtoivat pakottaa aikansa mahtavimman valtion, Britan-
nian irrottamaan otteensa Irlannista ja onnistuivat sen teke-
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määnkin pitkän taistelun ja päättäväisyyden jälkeen. Mutta 
kysymys on myös myyttisistä tarinoista ja siitä kenellä on oi-
keus totuuteen. Todellisuus muovaa myytit, jotka eivät aina 
ole ihan totta ainakaan kaikin osin. Protagorasta voi hieman 
leikillisesti pitää tällaisten myyttisten kertomusten isänä, jos 
toinen vaihtoehto oli käsitteellinen metodi, sillä hän oli huo-
mannut, että kertomukset olivat erinomainen väline opetuk-
sessa kuin opetuksessa sen lisäksi, että niiden avulla oppimi-
nen oli hauskaa sekä kertojalle itselleen että myös kuulijoille. 
Irlanti oli 1800-luvun lopulla samoin kuin Turkin terrorin alla 
kärsivä Kreikka, osa samanlaista nöyrtymisnäytelmää Venäjän 
kaksipäisen kotkan kanssa käyvän Suomen sydämessä, kuin 
kaikki muutkin sortajan ikeen alta kohti vapautta räpistelevät 
kansakunnat. Tässä yhteydessä ansaitsee tulla mainituksi eräs 
hyvä esimerkki siitä, miten suomalaiset kantoivat kortensa 
kekoon sen ajan taistoissa:

”Finlaysonin uusi punatiilinen kutomo valmistui maalis-
kuussa 1877. Kuukauden päästä tästä, syttyi lähdes vuoden 
kestänyt Turkin ja Venäjän sota. Tampereella seurattiin sotaa 
tiiviisti. Turkin armeija piti puoliaan vahvasti Plevnan kylässä, 
eivätkä venäläiset saaneet sitä valloitetuksi. Jostain kumman 
syystä tilannetta lähetettiin purkamaan vapaaehtoisista koos-
tunut suomalaiskaarti, johon värväytyi myös tamperelaisia 
urhoja, joukossa myös Finlaysonin työmiehiä. Ensi töik-
seen kaarti valtasi lämpimikseen lujasti linnoitetun Gornyi 
Dubjankin kylän. Tapahtumasta tehtiin laulukin: ”Musiikki 
se pelasi, kun poijat ne marssi Gornyi Dubnjakin valleille”. 
Tämän jälkeen suomalaiset ryhtyivät selvittämään Plevnan 
mottia, joka putsattiin nopeasti venäläisjoukkojen neljä kuu-
kautta kestäneen piirityksen jälkeen. Kylä antautui joulukuun 
alussa. Tampereella voittoa juhlittiin komeasti ja Finlaysonin 
uusi kutomo nimitettiin Plevnaksi.” 

”Unelma vapaudesta - Irish Revolution”-tv-dokkarisar-
jaa voisi hyvällä syyllä kutsua heideggeriläisen historiallisen 
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logiikan mallitapaukseksi esittää tragedian edeltävän ajat-
telun ja filosofian syntyminen käytännössä. Ihan näin se ei 
mene mutta hieman sinnepäin, kun irlantilaistragediassa piili 
”ei-ajattelu”, joka nimenomaan siksi, että sitä ei oltu ajateltu, 
odotti ajatelluksi tuloaan hahmottaa jotain tulevaa ja oli siksi 
improvisatoriselta luonteeltaan kohtalokas. ”Unelma vapau-
desta - Irlannin vallankumous”-tv-dokkarisarja voitti vuonna 
2019 arvostetun Accolade Global Film Award of Excellence 
-palkinnon. Sarjan mainostetaan sisältävän harvoin näkyviä 
arkistovideoita, ensi käden todistajien tilityksiä, kolmiulot-
teista CGI-kartoitusta, dramaattisia visioita ja hienoimpien 
kirjoittajien sekä historioitsijoiden kirjoituksia kertoen tari-
nan vuosien 1916-1922 kansanvallankumouksen yhteydessä 
tavalla, jota ei koskaan aikaisemmin ole kerrottu. Mutta onko 
näin? Moinen väittämä tekee kriittisen katsojan uteliaaksi. 
Kummastusta lisää se, että irlantilaisissa medioissa tv-doku-
menttisarjan taustalla olevaa yli tuhatsivuista kirjaa on ke-
huttu reippaasti, vaikka tv-dokkarisarjan tekstit eivät vaikuta 
mitenkään poikkeuksellisen ihmeellisiltä: 

”Kaikkien, jotka ovat kiinnostuneita Irlannin nykyhisto-
riasta, tulisi lukea, kuulla niitä ja nauttia siitä vuosien ajan 
- The Irish Times, Diarmaid Ferriter”. 

Onko kyse samasta nostalgiasta mistä, kun suomalainen 
katsoo Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla-trilogiaa um-
mistamalla silmänsä kirjan asenteellisuudelta ja ilmiselviltä 
historiallisilta vääristelyiltä? Kirjan on tuottanut University 
College Cork Irlannin itsenäisyystaistelun 100. vuosipäivän 
kunniaksi. Se selittää jo paljon. Mutta kun tv-dokkarisarjan 
on katsonut, tulee hieman tyhjä olo. Ihan kuin olisi katso-
nut kaupallisille kanaville tehtyä yksinkertaistavaa ja historiaa 
silottelevaa sekä juuri siksi liiaksi selittelevää kohtalonsinfo-
niaa (koko ajan pelkäsi, milloin johonkin epäsopivaan koh-
taan ilmestyisivät katolisen kirkon mainokset). Yhden tunnin 
jakson jaksaa katsoa juuri ja juuri mutta eri asia on sitten se, 
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kestääkö tarinan jännitys koko kolmen osan verran. Ei kestä. 
Jo toisen osan kohdalla alkoi kaivata toisenlaista, totuudelli-
sempaa ja tarkempaa lähestymistapaa, kuin nyt tarjolla olevaa 
suppeaa sotahistoriallista, sekä hieman avarampia ja laajempia 
näkökulmia. 

Irlannin itsenäistymisestä kertova, kehuttu ja palkittu (var-
masti katolisten ja irlantilaisten itsensä) tv-dokkarisarja on 
liian yksipuolisesti typistetty ja toteava. Se jättää kuin tahal-
laan tarinan toisen puolen kertomatta, eikä siinä ole riittä-
västi sävyjä tai ulottuvuuksia antaa vapaan ajatuksen lentää 
juuri sen verran, että voisimme oivaltaa, kyseenalaistaa ja 
esittää paljastavia kysymyksiä. Tv-dokkarisarjan tekijöiden 
olisi pitänyt tutkia hieman tarkemmin negatiivista ja posi-
tiivista vapauskäsitystä sekä sitä hetkeä Max Weberin sanoin, 
kun Irlanti suistui tieltä ”instrumentaalisen rationaalisuuden 
voittokulun” eksyttämänä syvälle soiseen harhaan ihan kuten 
suorunoistaan kuuluisan irlantilaisen Nobel-palkitun runoi-
lija Seamus Heaneyn runoissa muinainen keltti. 

Jo Aristoteles ymmärsi tunteiden olevan intentionaalisuu-
den muotoja ja niillä olevan aina suuntaava kohde: tunteet 
liittyivät aina oleellisesti uskomuksiin. Jaottelu vapauksista 
on peräisin filosofi Isaiah Berliniltä (negatiivisella vapaudella 
tarkoitetaan ulkoisten rajoitusten puuttumista eli vapautta 
jostakin, positiivisella taas vapautta johonkin, eli sitä, millaisia 
tosiasiallisia mahdollisuuksia ihmisillä on vapauksiensa käyttä-
miseen, itsensä toteuttamiseen osallistumista ja sitoutumista). 
Silti tv-dokkarisarjassa on outoa imua, sillä se näyttää poikke-
uksellisen tarinan siitä, kuinka vain idealismilla ja rohkeudella 
varustettu pieni ryhmä kapinallisia pakotti Ison-Britannian, 
maailman tehokkaimman kansakunnan, vetäytymään vuosi-
satojen valloitusten ja väärinkäytösten jälkeen karulta saarelta 
nöyryytettynä. Miksi sarja kannattaa katsoa? Että ymmärtäisi, 
millainen on moderni satu irlantilaisen hulluuden kieliopista 
ja tahtomisen aktista, joka irlantilaisten kautta on levinnyt 
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jokaiseen maailman kolkkaan unelmana vapaudesta.
Miksi irlantilaiset vastarintamiehet sitten onnistuivat? Kos-

ka he onnistuivat sitomaan argumenttien retorisen ulottuvuu-
den vastaanottajan arvoasenteisiin. He myös ymmärsivät, että 
kaiken hallitsemisen keskeinen osa on julkinen keskustelu eli 
retoriikka argumentaatiomuototeorian mukaisesti: siirtymi-
sessä uskomuksesta toiseen jollakin perusteella; uskon että asia 
on niin ja näin, koska se seuraa sitä ja tätä. Yhteistä rintamaa 
irlantilaisten mielissä vahvisti syllogistinen päätelmä ”enthy-
mema”” eli todennäköisyyspäätelmä, joka nojaa yleisesti hy-
väksyttyihin periaatteisiin ja jossa ei tarvitse mainita jokaista 
päättelykuviota erikseen. Irlantilaisten onnistumista täydensi 
myös se taito, miten käytännöllisiä ratkaisuja tehtiin monien 
osittain eri suuntiin vetävien arvojen keskellä - ja selkeä ym-
märrys siitä, että arvojen ja tilanteiden moninaisuuden takia 
sama arvopremissi voi eri argumenteissa olla perustelemassa 
vastakkaisia ratkaisuja ja silti kyseessä ei tarvitse olla virhe-
päätelmä. 

Esimerkiksi Aristoteleen mukaan jotakin yksittäistä tu-
levaa tapahtumaa arvioitaessa sanotaan sitä vaihtoehtoa to-
dennäköiseksi, joka yleensä toteutuu vastaavissa olosuhteissa. 
Myös harvoin toteutuvan voidaan sanoa pitkällä aikavälillä 
sanoa todennäköisesti tapahtuman eli sanalla ”todennäköi-
nen” on kaksoismerkitys eikä virhepäätelmä kuten luulisi. 
Tämän ymmärtämällä ja sisäistämällä filosofinen tunneteoria 
tuli irlantilaisten vapauden avuksi. Aktuaaliseen tunteeseen 
kuuluu kognitiivinen arvoasetelma jonkin asiantilan myön-
teisestä tai kielteisestä merkityksestä itselle, sen aiheuttama 
koettava mielihyvä tai mielipahan sävyinen affekti ja tunteelle 
ominainen koettava toimintasuositus. Miksi idea upposi ir-
lantilaisiin kuin häkä? Siksi, että sen taustalla vaikutti kogni-
tiivinen tunneteoria; irlantilainen ajatteli itsenäisyystaistelijan 
pystyvän parhaiten vaikuttamaan tunteisiin, jos hän oli selvillä 
siitä, minkälaiset asiat tekivät erilaisissa tilanteissa erityyppiset 



205

henkilöt alttiiksi muodostamaan emotionaalisia arvostelmia. 
Mutta tässä onnistumisessa oli myös omat ongelmansa, kuten 
fanaattisuus ja totuuden alistaminen välineeksi ei itsearvoksi. 

Kyse on irlantilaisessa hulluudessa ja siitä kumpuavasta 
tahtomisen aktissa; järjen voi menettää väliaikaisesti, jos koh-
taa odottamattoman menetyksen. Ihmiset eivät voi mitään, 
kun tunteet vievät mennessään mutta tavallisissa oloissa ihmi-
sen tuli hallita tunteitaan. Siinä mielessä irlantilaisesta vapaus-
haaveesta tuli antiaristotelinen. Siitäkään ei puhuta. Miksi? Se 
olisi ollut liian paljastavaa ja vaatinut koko peruslähtökohdan 
uudelleenarviointia. Tv-dokumenttisarjassa sivuutetaan täysin 
myös se, miten tavalliset ihmiset saivat tarpeekseen, kun IRA 
ajoi koko kansakunnan kollektiivisen hulluuden partaalle, 
osin kostoksi Irlannin 1840-luvun nälänhädästä (vrt. Suomen 
nälkävuosien kokemukset 1860-luvun lopulla vuoden 1918 
sisällissotaan johtaneisiin tapahtumiin ja katkeruuteen), osin 
Henrik VIII:n katolisia vainonneelle ja protestantteja suosi-
neelle uskontopolitiikalle. Kysymys onkin lopulta klassinen 
ja siitä, kenen kertomus on uskottavin ja tarpeeksi hyvin eri 
kääreissä myyty valtaosalle ihmisille. 

Otetaanpa esimerkiksi Aristoteleen Retoriikka-kirjan kol-
mannessa osassa, miten runoilija Simonides ei halunnut tehdä 
ylistysrunoa muulinajokilpailun voittajan kunniaksi. Simone-
des piti tehtävää halveksittavana eikä hän halunnut pilata mai-
nettaan runoilemalla kaikkien halveksimista ”puoliaaseista”. 
Mutta kun palkkiosummaa tehtävästä nostetiin huomattavas-
ti, tehtävä kelpasikin yllättäen erinomaisesti Simonidekselle, 
jonka sulava kieli suorastaan nuoli muulit kutsumalla näitä 
eläinmaailman roskasakkiin laskettavia olentoja ”myrskyjal-
kojen hevosten tyttäriksi”. Katolisen liigan menestystarina 
Irlannin itsenäisyystaistelussa oli protestanttisen, julman ja 
epämoraalisen Ison-Britannian vastustaminen sekä oikean 
uskon ja moraalin puolustaminen Simonideksen tapaan lui-
kuria kauniilla korunsanoilla lasketellen. Siihen sopi parem-
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min kuin erinomaisesti kärsivä ja köyhä jumalan hylkäämä 
karu saari Euroopan reunalla, jossa kukaan ei osannut vaatia 
mitään parempaa kuin mitä katolisella kirkolla oli tarjotta-
vanaan - eikä se ollut paljon muuta kuin usko herraan sekä 
kuolemanjälkeiseen taivaalliseen parempaan, ja sen lisäksi so-
keaa uskollisuutta Rooman paaville ja sen kuurian päätöksille.

Muinaiskelttiläinen yhteiskunta muodostui laajennetuista 
perheyhteisöistä eli klaaneista. Heillä ei koskaan ollut yhteis-
tä kuningasta tai valtiota. Klaanit olivat elämän perusta. Va-
paussota oli ainoa hyväksyttävä sota, jos nyt sodasta voi niin 
sanoa. Niin painotetaan tässä tv-dokkarisarjassa ja annetaan 
myös katsojan ymmärtää. Irlantilaisten mielissä siinsi uusi 
järjestys, vaikka he eivät tienneet tarkkaan millainen se olisi. 
Sen vetovoima oli valtava ja myönteisten ajatusten sävyttämä 
aikakausi - yhtä valoisan innostava kuin Suomessa oli ollut 
kansanvalistuksen vuosikymmenet, jolloin kansa puhalsi yh-
teen hiileen uskoen toisistaan voittopuolisesti myönteisyyden 
ja optimismin aallonharjalla ratsastaessaan hyvää ja kaikkea 
kaunista. 

Se miksi irlantilaisten sinänsä oikeutetut vapaushaaveet is-
kivät rajusti yhteen brittien kanssa, oli vielä silloin maailman 
ehdottomana suurvaltana olleen Ison-Britannian pelko koko 
korttitalon hajoamisesta Irlannin lähdön jälkeen. Brittien 
ajattelun taustalla vaikutti silloin vallalla ollut William Hurrell 
Mallockin (1849-1923) edustama paksu ja tunkkainen kon-
servatismi, jonka mukaan yhteiskunnallinen elämä oli niin 
monimutkaista ja kasvualustaansa tiukasti istutettua, ettei sitä 
voitu ilman suurta vahinkoa tekemättä yhdenmukaistaa tai 
tasa-arvoistaa, vaan elämän tuli kulkea vanhoissa uomissaan 
hierakkisen eriarvoisena. Kaikenlainen yhteiskunnallinen 
muutos oli heistä arvelluttavaa, osin jopa tuomittavaa.

Mutta millainen oli tuolloin irlantilaisuus itsessään? Ih-
mismieli on luonteeltaan sosiaalinen ja siihen vaikuttaa 
enemmän kuin tiedämme tai myönnämme ympäristömme 



207

vaikutus. Muotoutumassa oleva moderni henki oli moderni 
(marxilaisittain: kaikki pysyväinen haihtuu ilmaan) koska se 
oli päättänyt, että todellisuus piti vapauttaa oman historiansa 
pakkopaidasta. Sen mukaan menneisyys piti riisua tradition 
sädekehästä ja pyhän maallistamista. Juuri tähän pyrkivät 
vuoden 1916 Pääsisäiskapinan radikaali sukupolvi ohjelma-
julistuksessaan, joka ei ollut kaukana Pariisin kommuunin 
1871 ajatuksista. Mutta mukaan astui salakavalasti tilaisuu-
tensa tajunnut katolinen kirkko, joka tuki yhtenäistä kansaa 
ketunhäntä kainalossa kaapaten itselleen myöhemmin yhteis-
kunnallisen monopolin ylläpitää yhteiskunnan epäoikeuden-
mukaisia rakenteita pyhiin traditioihin ja kansallistunteeseen 
vedoten. 

Tätä kiusallista totuutta ei valitettavasti käsitellä lainkaan 
tv-dokkarisarjassa kuten ei myöskään sitä, miten sosialistit ja 
ay-liike saatiin houkuteltua omien periaatteidensa vastaisesti 
mukaan katolisen liigan vanhoillisten johtamaan epäpyhään 
allianssiin, josta vapauduttiin vasta 2000-luvulla, kun ensin 
Irlanti sai vapaamielisenä pidetyn ensimmäisen naispresident-
tinsä, Mary Robinsonin, ja sitten abortit sallivan lain sekä 
samaa sukupuolta olevien avioliitot ensimmäisten euroop-
palaisten maiden joukossa. Tv-dokkarisarjaa katsoessa nou-
seekin esiin kysymys: kuka hyötyi eniten Irlannista? Siihen 
on vain yksi ja selkeä vastaus: muualla Euroopassa turpaansa 
saaneet katoliset, sillä ahtaalla ollut maailmanlaajuinen ka-
tolinen kirkko soti protestantteja vastaan ja sai vastalahjana 
itsenäisyystaistelun tukemiselle irlantilaisista tärkeää tukea 
taistelulleen. 

Esiin nousi liian paljon myös sellaisia kysymyksiä, joihin 
tv-dokumenttisarja ei yritäkään hakea vastauksia. Tuntuu 
kuin siitä puuttuisi tärkeä ymmärryksen avartava pala, tai ihan 
kuin meitä tahallisesti haluttaisiin johdattaa harhaan esitte-
lemällä kunniakkaita ihmishahmoja sotimassa hyvän asian 
puolesta ilman, että saisimme esittää lisäkysymyksiä. Mono-
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polien ja auktoriteettien toiminta on poikkeuksetta aina to-
tuutta vääristelevää ja haitallista yksityiselle mielipiteelle. Niin 
tässäkin tapauksessa, ja siksi katsottavaa on vaikea niellä ylei-
senä totuutena, vaikka niin on tarkoitettu. Mutta oliko tämä 
valheellista ja pakottiko tällainen yleisen syyttäjän penkille 
joutuminen valheellisuuteen? Entä miten ”objektiivinen to-
dellisuus” välittyi altavastaaja-asetelman takia? Ei mitenkään, 
sillä se mitä me tv-dokkarisarjassa näimme, oli osa viralliseksi 
julistettua kaanonia tai kuin Mel Gibsonin Bravehart-eloku-
van viihteellisen seikkailumaailmailman kaunistelua. 

Juuri tämä propagandistinen ”Nälkäisen ruohon”-politiik-
ka, missä ruohon uskoteltiin olevan pahojen haltijoiden istut-
tamaa ruhoa, ja aiheutti valtavan ja sammumattoman nälän 
jokaiselle, joka sattui kävelemään sen päällä, on sitä uskoihin 
ja uskomuksiin perustuvaa vanhaa irlantilaisuutta, joka ei 
enää sovellu kuvaamaan sitä modernia irlantilaisuutta, mikä 
syntyi vastaiskuna Irlannin häpeällisen nälänhädän kokeneen 
sukupolven vapaudesta huumaantuneelle 1900-luvun alun 
sukupolvelle. Kysymys vapaudesta on samalla myös kysymys 
olemassaolosta itsestään spinozalaisesti (Baruch Spinoza). 

Sen mukaan ihminen oli vapaa vain, jos se oli olemassa 
oman luontonsa pakottamana ja toteutti yksin itse itsensä. 
Immanuel Kantin mukaan emme voineet perustellusti tietää 
olevamme vapaita, mutta eettisyyden todellisuudesta saatoim-
me päätellä vapauden olemassaolon. Herbert Marcuse valitti, 
että meidän oli vapautettava itsemme yhteiskunnasta, jossa 
vapautumisella ei näyttänyt olevan suurten joukkojen tukea. 
”Vapauttaa” tarkoitti sosiologi Zygmunt Baumanin mukaan 
kirjaimellisesti vapautumista jonkinlaisesta kahleista, jotka 
estivät tai rajoittivat liikkumista: vapautuminen siis tarkoit-
taa sitä, että alkaa tuntea itsensä vapaaksi liikkumaan tai toi-
mintaan. Tuntea itsensä vapaaksi tarkoitti hänen mielestään, 
ettei koe esteitä, vastusta, vastarintaa, ettei mikään hankaloita 
aiottuja tai kulloisessakin tilanteessa parhaimmaksi katsottuja 
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tekoja:
”Kuten Arthur Schopenhauer totesi, tahtomisen akti luo 

todellisuuden. Juuri maailman itsepintainen välinpitämättö-
myys intentioita kohtaan, että maailma on ”todellinen” - kiel-
tävä, rajoittava ja tottelematon. Se, että tuntee itsensä vapaaksi 
rajoituksista, vapaaksi toimimaan omien toiveidensa mukaan, 
tarkoittaa tasapainon löytämistä toiveiden, mielikuvituksen ja 
toimintakyvyn välillä. Itsensä tuntee vapaaksi, mikäli mieli-
kuvitus ei ole vahvempi kuin se mitä varsinaisesti haluaa eikä 
kumpikaan niistä ylitä kykyä toimia. Tasapaino voidaan siksi 
saavuttaa ja säilyttää kahdella eri tavalla: joko typistämällä, 
tukahduttamalla haluja ja/tai mielikuvitusta kasvattamalla 
toimintakykyä. Kun tasapaino saavutetaan, ja niin kauan, 
kun siihen ei kajota, ”vapauttaminen” on tyhjä fraasi, joka ei 
motivoi toimintaa.”

Näin me erotamme Baumanin mukaan toisistaan ”subjek-
tiivisen” ja ”objektiivisen” vapauden - ja siten myös subjektii-
visen ja objektiivisen ”vapauttamisen tarpeen”. Mutta se myös 
avaisi hänen mukaansa varsinaisen Pandoran lippaan, joka oli-
si täynnä hämmentäviä ”ilmiö vs. olemus”-tematiikkaan liitty-
viä kysymyksiä. Tässä tulee mukaan modernin politiikan ovela 
luonne, sillä se mikä tuntuu vapaudelta ei ehkä sitä itse asiassa 
olekaan; ihmiset saattavat olla tyytyväisiä osaansa, vaikka se 
olisi kaikkea muuta kuin ”objektiivisesti katsoen” tyydyttävä. 
Juuri tästä on kysymys myös ovelasti totuutta peittelevässä 
tv-dokkarisarjassa ”Unelma vapaudesta”. Se ei nimittäin kerro 
tästä mitään koska ei uskalla avata kiusallisia taustoja kansalli-
sen myytin takaa, jonka oikeaoppista ”yksi kansakunta ja yksi 
yhteinen kärsimys”-myyttiä katolinen kirkko mustasukkaises-
ti valvoo vetämällä yhtäläisyysviivan ”menneet kärsimykset 
oikeuttaa kaiken”-politiikan ja nykyirlantilaisuuden välille. 
Miltähän nykydublinilaisesta tuntuu katsoa tätä? Varmasti 
samanlaiselta kuin nykyhelsinkiläisen kuullessaan vääränlaista 
isänmaallisuutta uhkuvien jääkiekkoidioottien puolustellessa 
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Valko-Venäjän diktaattoria vain siksi, että pääsisivät pelaa-
maan maahan. 

Tv-dokkarisarjasta käy ilmi myös se, miten Pandoran lip-
paasta lensi taivaalle se hulluus, joka pisti irlantilaiset uhka-
rohkeiksi välittämättä ympäristönsä kovasta painostuksesta ja 
vuosikymmeniä jatkuvasta ”maakuopissa verisenä makaami-
sista”. Uuden radikaalin irlantilaissukupolven ajatukset veljel-
lisyydestä olivat lähellä utopistisia ja ajan hengen mukaisesti 
sosialistisia ajatuksia. Tasa-arvoista yhteiskuntaa vuoden 1916 
julistuksen tekijät eivät kuvitelleet täydelliseksi, vaan yhteis-
kunnaksi, josta paistoi läpinäkyvän ihmisyyden periaate, ja 
jonka ihmisyys tuottaisi herdeliläisesti ajateltuna humanismin 
hengessä ihmisestä ihmiselle. Kun irlantilaisuus oli aiemmin 
ollut klaanien muodostamaa hajanaista, alkoi se nyt saada 
yhteneväisiä kansallisia ja poliittisia piirteitä, jotka ratkaisivat 
yhteisön modernin kohtalon. Irlannin moderni kohtalo oli 
taistella vaikeassa tilanteessa, jossa hyvä ei ollut jotain yleistä, 
jota vastasi yksi idea. 

Miten se oli mahdollista? Georges Bataille asetti kysymyk-
sen näin: Miksi yhteisö? Siksi että jokaisen taustalla oli riittä-
mättömyyden tunne ja epätäydellisyyden periaate. Aivan ku-
ten ajatukset, joita voidaan ajatella vain yhdessä, ahtautuisivat 
eteiseen koska niiden paljous estää kulun sen läpi. Jokaisen 
olevan eksistenssi kutsuu toista tai toisten moninaisuutta. 
Sitä oli Irlannin vapaushaaveetkin: ketjureaktio, joka kerran 
alettuaan ei voinut pysähtyä. Antiikin Kreikan tragedioissa 
hulluus kulminoitui kolmeen kohtaan: pimeyteen, vaelteluun 
ja turmioon - näimme niissä myös valojen ja varjojen väliset, 
muuten arjessa tavallisilta silmissä piilossa olleet taistelut kuin 
järjen ja järjettömyyden välttämättöminä yhteentörmäyksinä. 
Pimeys viittasi Irlannissa siihen suuttumukseen, mitä Pääsiäis-
kapinan johtajien teloitus vuonna 1916 sai aikaan kansan 
keskuudessa, ja oli siksi lajissaan tärkeä polttoaine Irlannin 
itsenäistymiselle. 
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Vähän samalla tavalla kuin James Joycen vuoden 1924 mo-
dernin sielun lähtölaukauksena pidetyssä romaanissa Odys-
seuksessa, oli kysymys koko ajan sattumanvaraisesta oikulli-
suudesta ennen olevan ja jälkeen tulevan välillä koska mikään 
ei oikeasti muuttunut kuin jatkuvasti hajoava mielemme ja 
pirstaloituva todellisuutemme ympärillämme, oli virallinen 
historiankirjoitus yhtä sokea totuuden kanssa, kuin se jota 
kohtalo kiusasi ja joka syytti tästä epäonnestaan ilman omaa 
syytään historiaa kirjoittamalla tarinaa siitä mitä ei tapahtu-
nut, koska ei ollut siellä edes paikalla. Juuri siltä tuntui myös 
tv-dokkarisarjaa katsoessa. Vielä ikävämmältä tuntui se, kun 
tajusi miksi modernin ihmismielen ”laajan vapaudenhaaveen” 
käsittely ei sopinut tv-dokkarisarjaan alkuunkaan. Sehän olisi 
tarkoittanut mm. James Joycen Dublinilaisia-kirjan mainit-
semista ainakin jossain muodossa. Ja Joyce ei ollut suosittu 
kotimaassaan katolisten keskuudessa kuvatessaan raadollisesti 
pikkusieluisen Dublinin henkilöitä sekä kaiken taustalla val-
linnutta katolista tekopyhyyttä.

Vuonna 1907 kirjoitettu teos sai julkaisijan vasta seitsemän 
vuoden kovan etsinnän jälkeen, vaikka juuri hän onnistui ku-
vaamaan jotain hyvin oleellista menneen ajan dublinilaisten 
ajatuksista ja elämästä. Tämän kysymyksen olisi pitänyt olla 
koko tv-dokkarisarjan lähtökohta ja lisäksi se milloin ja mi-
ten radikalisoituneen sukupolven unelmat petettiin ja kenen 
toimesta sekä mitä seurauksia sillä oli Irlannin taantuvan ke-
hityksen kannalta Euroopan eräässä syrjimmäisessä kolkassa, 
josta runoilijasuuruutemme Pentti Saarikoski kirjoitti osuvan 
kuvauksen kirjassaan ”Euroopan reuna” (Otava 1982)? Ko-
konaan syrjään jää myös se tärkeä huomio, mitä modernin 
ihmisen laumasieluisuuden laajempi syntyminen helpommin 
ohjailtavana massana näihin aikoihin myös Irlannissa ns. ”Pit-
kän Vuosisadan” aikana (1789-1919) merkitsi rintamalla van-
hoilliset katoliset vastaan kaupungistuneet uudistusmieliset? 

Olisi ollut katsojan kannalta hienoa, jos tv-dokkarisarja 
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olisi uskaltanut etsiä myös tähän kysymykseen ”irlantilaista 
vastausta”, eikä vain toimia katolisen historiankirjoituksen 
kuvittajana ja kyseenalaisen jesuiittamoraalin ”kaikki käy, 
kunhan vain päämäärä on oikea”-politiikan manifestoijana. 
ja vielä eräs tärkeä muistutus. 

On selvää, että ihmiset ovat onnettomia ja pelkkä onnelli-
suuden tavoittelu lähes mahdotonta. Siksi Airaksisen mielestä 
kaiken onnen tavoittelun looginen päätepiste olisi hulluus. 
Hulluus on elämän painon keveyden tunnustamista, luopu-
mista siitä mikä on tavallista, normaalia ja hyvää. Oliko ir-
lantilaisille hulluudessa kysymys samasta? Siitäkö irlantilaiset 
haikeat laulut ja irlantilaisten lapsen leikkivä mieli kertovat? 
Ovatko he juuri siksi, ihan kuten suomalaisetkin, sopivia asu-
maan ison maailmanmahdin naapurissa kylki kylkeä vasten 
murahdellen ja ärähdellen itsekseen, kun muuta eivät voi ja 
uskalla Euroopan reunalla jumalan hylkäämissä erämaamai-
semissa ankeissa oloissa ja vähään tyytyväisinä?

Ehkä vastauksesta olisi saanut väännettyä oman irlantilais-
versionsa, jos halua olisi ollut eikä taustalla näkymättömänä 
mutta sitovana (ehdollistettuna) määräyksenä olisi kummi-
tellut Tuomas Akvinolaisen ehdottomuus, kun hän väitti to-
tuuden tietämisen halun voivan olla pahe, jos koettaa päästä 
perille, mikä on totuus luontokappaleista vailla asiankuuluvaa 
päämäärä, joka oli hänen mielestään vain ja ainoastaan juma-
lan tunteminen. Augustinus määritteli uskon olevan ”cum 
assensione cogitare”. Tuomas Akvinolainen oli samaa mieltä 
sanoessaan uskon olevan ajattelutapahtuma, jossa jumalan ar-
mosta tapahtuvasta tahdon käskystä hyväksytään jumalallinen 
totuus (minkä ei pitäisi olla sen julistamista vaan etsintää), ja 
niin se oli hänen mielestään jumalan vapaan tahdon valvon-
nassa. Jumalallinen totuus Irlannista oli juuri se, mitä meille 
tässä tv-dokkarisarjassa haluttiin näyttää ja ehkä siksi se tuntui 
niin omituiselta pohjoisen epäilijän jumalattomassa mielessä 
eikä oikein vakuuttanut.
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Kolmatta tietä ei 
ole

Harald Olausen

2020-luvun länsieurooppalaisen taideihmisen on vaikea uskoa 
todeksi lukuisista dokumenteista huolimatta, kuinka surkeaa 
ja pelottavaa oli taiteilijoiden elämä 1930-luvun Neuvosto-
liitossa. Bolsevikit saivat vallan haltuunsa 7.11.1917. Lenin 
oli 47- vuotias tullessaan Venäjän johtajaksi. Silloin suuri osa 
maailman älyllisestä eliitistä odotti vanhojen valtarakenteiden 
murskaantuvan bolsevikkien johdolla. Vapautta rakastuneen 
taiteilijat olivat riemuissaan ja hullaantuivat ajatuksesta päästä 
lopullisesti eroon vanhoillisesta ”ancient regimestä” - tällä ker-
taa kertaheitolla ja lopullisesti eikä kuten yrityksissä jääneissä 
vuoden 1789 ja 1871 (Pariisin kommuuni) vallankumousyri-
tyksissä. Avantgardismi kukki mutta odotettua maailmanval-
lankumousta ei tullutkaan. Pettymys näkyi nimenomaan sii-
nä, miten Neuvostoliitossa alettiin karsastaa uudistusmielisiä 
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omia taiteilijoitaan. 
Venäjä siirtyi ankaran sotakommunismin aikaan ja maassa 

syttyi verinen kansalaissota sekä ulkomaalaisten johdolla Neu-
vostoliiton olemassaoloa uhanneita interventiosotia. Lenin 
haavoittui 1918 murhayrityksessä ja ”sairastuessaan” vuoden 
1920 lopussa syrjäytettiin politiikan teosta. Lenin pidettiin 
vankina kaukana poissa ihmisten ilmoilta ja ilmeisesti myös 
Stalinin toimesta myrkytettiin 1924. Stalin keskitti vallan kä-
siinsä. Hänen johdollaan perustettiin jo 1922 keskusjohtoi-
nen Neuvostoliitto. Vuoden 1917 Lokakuun Vallankumous 
oli innostanut poliittisen vasemmiston lisäksi myös maailman 
taiteilijat ja älyniekat. Esimerkiksi 1900-luvun ehkä merkit-
tävän filosofi, Ludvig Wittgenstein kiinnostui bolshevikkien 
yhteiskunnallisesta kokeilusta ja matkusti Neuvosto-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 kiinnosta-
nut lähteä Stalinin ajan koko ajan henkisesti ahtaammaksi 
käyneeseen Neuvostoliittoon. Vallankumous meni heti alussa 
pieleen synnyttäen verisiä teurastajia punaisten puolella kuin 
nurinkurisina, eräänlaisina antisankareina, joita kansa pelkäsi 
ja inhosi mutta ei rakastanut, kuten vuonna 1920 Tambovan 
surullisenkuuluisaa talonpoikaiskapinaa kukistamassa ollut 
komentaja Aleksandr Stepanovitš Antonov. 

Tuolloin elettiin sisällissotien jälkeen 20-luvun loppua, 
mutta myrskyn merkit olivat jo ilmassa. Siitä millaista oli 
taiteilijoiden 1930-luku kertoo rockmuusikko, kuvataiteilija 
ja tutkija sekä kuvataiteen tohtori Jyrki Siukosen kirja ”Belo-
mor/Sklovski - taiteellinen tutkimus ja Neuvostoliitto” (Kuva-
taideakatemia 2014). Siukosen kirjat ovat kiinnostavia, hyvin 
kirjoitettuja ja omaavat aina yhtä terävän analyysin ympäris-
töstään kuin hänen hienoin kirjansa ”Laulu sieluni autiudesta 
- kolme tutkielmaa Kalervo Palsasta” (Rovaniemi: Lapin yli-
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opistokustannus 2009). Mutta Belomor/Sklovski-kirja jatkaa 
samaa hienostunutta tyyliä. Sen tarjoama lohduton ajankuva 
on mahdottomuudessa liki mahdoton, taiteilijoiden ja myös 
”uuden neuvostoihmisen” henkinen umpikuja, josta ei ollut 
poispääsyä edes pahimmassa painajaisessa, koska sen kehittäjä 
Stalin oli jokaisen päässä poliittisesti perverssinä performans-
sina. 

Siukonen tekee heti aluksi tärkeän tunnustuksen tutkijana, 
mielikuva nuoren Neuvostoliiton 1920-luvusta ”aatteen kul-
ta-aikana” on historiantutkimuksessa todettu suureksi myy-
tiksi. ”Liberalismin sijaan dokumentit todistavat politbyroon 
tiukkenevasta ideologisesta otteesta ja sensuurin koventami-
sesta”. Euroopan historia todistaa traagisella ja järkyttävällä 
tavalla pahan toistuvista ilmentymisistä ja aikaamme leimaa-
vasta pahan estetisoitumisesta. Samaa havaittiin sekä natsis-
missa että stalinismissa jo 1930-luvulla. Emmanuel Levinasin 
mukaan viime vuosisata oli tulossa loppuunsa tiettyjen bar-
baaristen nimien kiusaavan muiston varjossa, kuten hitlerismi 
ja stalinismi. Staffan Skott tuo kiistellyssä esseekokoelmassaan 
”Leninin rakastajatar ja muita venäläisiä kohtaloita” (2002) 
ajatuksia herättäviä näkökulmia siitä, että Lokakuun Vallan-
kumous merkitsi isoa takapakkia Venäjän uudistumiselle. 
Skott kirjoittaa: 

”Tsaarin Venäjän loppuaika, sen viimeiset vuosikymmenet, 
oli nopeaa taloudellista, kulttuurillista ja poliittista kehitystä. 
Bolshevikkien vallankaappaus lokakuussa 1917 itse asiassa 
keskeytti myönteisen kehityksen ...”. 

Lenin ja Stalin tiesivät tämän, vaikka meille on julkisuu-
dessa uskoteltu muuta. Ehkä siksi he turvautuivat kovaan pro-
pagandaan, peittääkseen totuuden. Toisaalta historia on täyn-
nä myyttejä, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa, vaikka ne 
ovat yleisisä - juuri siksi niitä ja niistä kirjoittavia historioitsi-
joita pitäisi aina terveen järjen nimissä epäillä perinpohjaisesti. 

Hesarin kulttuuritoimituksen tuottaja Jukka Petäjä kirjoit-
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ti Hesariin 9.2.2018 otsikolla ”Suora demokratia on tullut nyt 
taiteisiinkin” siitä, miten taiteen alistamista poliittisen korrek-
tiuden pakkopaitaan yrittivät aikoinaan esimerkiksi Hitler ja 
Stalin. Stalin yritti kuristaa hiljaa nuoren neuvostovaltion jo 
kehtoonsa eikä halunnut muistaa, mitä jakobiinijohtaja Ma-
ximillian Robespierre tarkoitti julistaessaan terrorinsa lähtö-
laukauksena kaikelle teurastettavalle kansalle: ilman hyvettä 
hirmuvalta on kohtalokasta - ilman hirmuvaltaa hyve on taas 
voimaton. Stalinin aloitti taiteilijoista. Juuri tästä pahan ilman 
ajasta taiteen silmin nähtynä kertoo Siukosen kirja. Luovan 
ihmisen tie 1930-luvun Neuvostoliitossa oli yhtä tasapainoi-
lua poliittisen myötäilyn ja vankileirien välissä. 

Kun Stalin päätti rakennuttaa Belomor-kanavan Vie-
nanmereltä Itämerelle, valokuvaaja Aleksandr Rodtsenko ja 
kirjallisuusteoreetikko Viktor Sklovski, jonka merkkiteos oli 
vuodelta 1925 ”Proosan teoria”, osallistuivat Stalinin käskys-
tä leiristä kertovan valheellisen propagandan levittämiseen. 
Siukonen kysyykin kirjassaan, mikä on taiteilijan tehtävä 
totalitaristisessa valtiossa ja mitä on taiteellinen tutkimus 
pakkotyön varjossa? Alussa hän kertoo käytännön esimer-
kiksi, miten Aleksandr Solzenitsyn teos ”Vankileirien saaristo 
- taiteellisen tutkimuksen kokeilu” salakuljetettiin Venäjältä 
maailmalle ja miten se aiheutti lännessä julkaistuna valtavan 
kohun. Lähtökohtana Siukosella on ollut kirjaansa kirjoit-
taessaan, mitä Solzsenitsyn mahdollisesti tarkoitti nimetes-
sään laajan, kolmena paksuna niteenä ilmestyneen teoksensa 
”kokeeksi taiteellisesta tutkimuksessa”. Mikä on se missä koe, 
taide ja tutkimus kohtaavat? Millainen on sen historia? Siuko-
nen kyselee ja rajaa tutkimuksensa terrorismin perustuvassa 
diktatuurissa taiteilijan tehtävään ”ylipäätään” keskittyen kir-
jassaan vankityövoimalla kahdessakymmenessä kuukaudessa 
verellä päällystetyn Belomorin vaiheisiin GULAGIN varhai-
sena malliesimerkkinä sekä myös kirjallisuushistoriallisena 
kummajaisena:
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”Suuritöisen kanavan kunniaksi näet julkaistiin suurielei-
nen kirja, jota tekemään oli valjastettu yli kolmenkymmenen 
neuvostokirjailijan prikaati. Yksi heistä oli maineikas for-
malismin teoreetikko, kirjailija ja LEF-ryhmän jäsen Viktor 
Sklovski. Valokuvia kirjaan puolestaan otti toinen LEF-aktii-
vi ja avantgardisti Alexandr Rodtsenko. Heidän läsnäolonsa 
Stalinin kanavalla vuonna 1933 on näköalapaikka kahden 
edellisen vuosikymmenen aikana kukoistaneen venäläisen 
avantgarden loppuun ja lahjakkaiden taitelijoiden myöhem-
piin vaiheisiin.”

Siukonen on tutkinut aihetta tarkkaan julkaistujen tutki-
musten, mm. Boris Groysin vuonna 1988 ilmestyneen teok-
sen ”Gesamtkunstwerk” sekä Karl Schlögelin vuonna 2008 
ilmestyneen ”Terror und Traum. Moskau 1937” pohjalta, 
mutta ei tyydy kirjojen antamiin selityksiin. Ehkä siksi hän 
kirjoitti oman tutkimuksensa aiheesta tunnustaen heti aluksi 
taustalla luonnollisesti hänenkin teoksessaan olevan kysymys 
uteliaisuudesta politiikan ja taiteen suhteesta ja taiteilijan vas-
tuusta sekä etiikasta. Ne hän kuitenkin jättää sovinnollisesti 
taustalle eikä pyri esittämään mitään yksiselitteistä eettistä nä-
kökulmaa. Siukonen kuvaa sen sijaan kirjassaan monen eri-
laisen taiteilijan selviytymistä joko sitoutumisena viralliseen 
linjaan monine vaikeuksineen tai siirtymällä sivuun ja hank-
kimalla elantonsa muilla töillä. Hän keskittyy kuvaamaan 
erityisen seikkaperäisesti Viktor Sklovskin tietä kirjailijana ja 
teoreetikkona; kirja kertoo paljolti Sklovskista ja hänen aja-
tuksistaan sekä kirjoituksistaan ja niiden aavistuksenomaisista 
taustoista:

”Selviytymiseen on vain kaksi tietä: joko kirjoitat itsellesi ja 
hankit elantosi jostain muusta ammatista tai lukkiudut taloosi 
ja mietiskelet olemassaolon merkitystä. Kolmatta tietä ei ole. 
Minä valitsin kolmannen tien.”

Miten hän teki sen ja miksi? Kolmas tie tarkoitti itsenäistä 
reitin määrittelyä rintamalla, jonka kartta muuttui koko ajan 
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- ja se ei ollut Siukosen mukaan pelkkä metafora vaan totisinta 
totta tavalla, jonka kuolemanvakavuutta meidän saattaa olla 
tänään pitkän ajan jälkeen turvallisista olosuhteista katsottuna 
vaikea ymmärtää. Kaukana olivat ajat, jolloin pyydetään aina 
runoilija avaamaan avaruutta sinne missä luovuutta kuristava 
säännönmukaisuus oli tehnyt ympäristöön liian selvät jäljet 
seurata. Vallankumouksen alkukuukausina moni idealisti elät-
teli vielä turhia toiveita siitä, että vallankumoukseen liittyisi 
myös mannereurooppalainen ajatus valistuksesta ja pyrkimys 
tuoda syntymässä ollut hirviö nimeltään Homo Soveticus pois 
sille varatusta barbariasta sekä väkivallasta luomalla tilalle so-
sialismin hyvänä unelmana valistuneen ja rationaalisen yhtei-
sön. Peter Sloterdijkin mukaan tämä humanismin projekti 
päättyi lopullisesti toiseen maailmansotaan. Humanismi ei 
näet kyennyt hallitsemaan ihmisen raaistumistapauksia eikä 
politiikkaa, joka oli vapauden vastainen. Mutta humanismilla 
ei ollut mitään tekemistä neuvostososialismin - valtiososialis-
min kanssa. Päinvastoin ne olivat käytännössä toistensa vihol-
lisia ja jyrkkiä vastakohtia. 

Ongelmaksi Neuvostoliitossa muodostui kielen asema kah-
leena jo 1920-luvun alusta, sillä neuvostorunoilijan uuden 
kielen täytyi lainata aina ”kontrolloidusti” aiempaa yhteistä 
kieltä kehittääkseen ja korostaakseen ”uudenlaisuuttaan”, 
koska hänen menestyksensä riippui oleellisesti viranomaisten 
tunnustuksesta sekä kehittämien kielen merkitysten toista-
misesta. Näin neuvostorunoilija ei voinut kuvaamalla itsensä 
omin termein luoda uutta eikä itseään, sillä vain konstruoi-
malla oman mielensä, hän olisi voinut luoda sen ainoan osan 
itsestään, joka oli kiellettyä, mutta jolla oli tärkein merkitys 
hänen omalle taiteellisille minälleen; oman mielen luominen 
oli näet aina oman kielen luomista ja todellista sanomisen 
vapautta, sillä ihmiset eivät olleet paljon muuta kuin läsnä - 
ja poissaolevia taipumuksia käyttää lauseita, jotka ilmaistaan 
tietyssä historiallisesti ehdollistuneessa sanastossa. Siukonen 
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kuvaa tätä samaa kirjassaan, joka oli rohkea ja älykäs toimija 
niin teorian kuin käytännön maailmassa, mihin meni usein 
pelottomasti ja kirjoitti niin kuin ajatteli silloinkin, kun moni 
ajattelevampi olisi ollut kusi sukassa hiljaa. Mutta jossain vai-
heessa pelkokin tavoitti hänet Sklovskin omin sanoin:

”Juuri ennen vuotta 1937. Tsekassa työskennellyt tuttavani 
toi kansion, jonka hän halusi näyttää minulle. Minua vastaan 
kerättyjä dokumentteja. Näin, että he tekivät kehnoa työtä, 
että oli paljon mitä he eivät tienneet minusta. Mutta he tiesi-
vät tarpeeksi tehdäkseen minusta salaliiton keskiön.”

Siukonen on rajannut Anna Ahmatovan kirjansa ulkopuo-
lelle ymmärrettävästi. Ahmatova sai itse olla rauhassa, vaik-
ka hänen perheensä tuhottiin, mitä Anna Ahmatova itsekin 
ihmetteli jälkeen todistaessaan sanojen mahdista: ”Runous 
osoittautui paljon suuremmaksi asiaksi kuin me sen kuvit-
telimme nuoruudessamme.” Ehkä Ahmatova ei olisi kuul-
lut millään Siukosen kuvaamien kahden neuvostokirjailijan 
seuraan, sillä vaietun neuvostohistorian hirmutöiden herkkä 
omatunto sai Ahmatovassa rohkean esikuvansa, joka jaksoi 
kannatella hiirenloukussa elävien muiden taiteilijoiden, niitä 
joita tapettiin ja kuljetettiin Belomoriin vankeina orjatyövoi-
maksi Stalinin kanavalle, henkistä eloonjäämisviettiä niinkin 
pitkälle, että se kantoi kriittisinä sivalluksina hedelmänä tä-
män kadotetun kaipuun runoihinsa myöhemmin taitavasti 
vanginneen maanpakolaisnobelisti Joseph Brodskyn lähes 
mielen juuriltaan repineet kommentit vainoharhaiselle neu-
vostotodellisuudelle kaupungissa nimeltä Leningrad, runois-
sa, mitkä oli ymmärrettävissä postuumina kommentteina 
Ahmatovan aloittamalle dissidenttirohkeudelle nähdä siinä 
pimeässä totuuden historia, mitä Siukonen kirjassaan osuvas-
ti Skolovskin ja Rodtsenkon tarinoiden avulla kuvaa. Mutta 
mitä historia teki näille kirjailijoille? Juuri sitäkö Siukonen 
yrittää saada tutkimuksessaan selville vai onko kyseessä vain 
utelias projekti kysymyksillä miksi ja miten?
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Ahmatovan selkeä suorapuheisuus sensuurista, ja ympä-
rillä pyörivistä ” totuuden ahdistelijoista ” huolimatta, on 
sekä ihailtavaa että esimerkillisen sankarillista myös nykyajan 
manipuloidulle lohduttomuudelle. Hänen ihmislämpöinen 
totuudenkaipuunsa järkyttää ajankohtaisuudellaan vieläkin 
meitä. Vaikka Siukonen ei Ahmatovasta puhu eikä pukahda, 
hänen kirjansa täyttää yhden tärkeän aukon neuvostohistorian 
mustista aukoista: kuinka kaikki tämä oli mahdollista herkille 
taitelijoille? Siis mikä? Sekö, että taidetta arvostellaan toisin 
kuin muita objekteja vai ettei haluta nähdä siinä valta -ja 
eturistiriitoja? Juuri näin näkee ja kokee molemmat yhdessä 
Siukonen. Myös siksi Siukosen kirja on hienoa luettavaa, sillä 
hyvin harva on uskaltanut tarttua näin vaikeaan aiheeseen, ja 
selviytyä siitä kunnialla Siukosen tavoin lankeamatta tarjolla 
oleviin moniin mehukkaisiin romantiikka-ansoihin puolusta-
maan milloin mitäkin ovelan valheen avulla tehtailtua tyhjää 
myyttiä. 

Jo Dostojevski sanoi, ettei ainoakaan elävä ihminen voi 
elää päämäärättä ja pyrkimyksettä, sillä kadotettuaan päämää-
ränsä ja pyrkimyksensä ihminen muuttuu usein ikävissään 
hirviöksi. Kävikö heille samoin? Koko Homo Soveticus-po-
rukalle vuodesta 1917 NL:n romahtamiseen vuoteen 1991 
saakka? Siltä vaikuttaa, kun lukee Siukosen kirjaa - ainakin 
kirjailijoille, sillä he jos ketkä tiesivät esteettisen päämärän 
olevan tietoinen illuusio, absoluutti, joka oli mahdollinen 
ajatuksin konstruoida, mutta ei koskaan saavutettavissa. Täs-
tä esimerkkinä Siukonen mainitsee kuuluisan runoilija Osip 
Mandelstamin, jonka korkeaa sivistystasoa sekä ajattelijan 
laatua kuvastaa vieläkin hänen kauniit sanansa hellenismistä, 
”jonka ihminen kääri auki ympärillään kuin ajallisesta riip-
puvuudesta vapautettuja, inhimillisen minän kautta sisäiselle 
yhteydelle alisteisten ilmiöiden viuhkan”, vaimon Nadezdan 
sanat Sklovskista:

”Sklovski käsitti niinä vuosina kaiken mutta toivoi, että 
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vangitsemiset rajoittuisivat ”niiden keskinäisiin selvittelyi-
hin”. Sen perusteella hän rajasikin: kun Koltsov napattiin 
Sklovski sanoi, että se ei kuulu meille, mutta hän reagoi rajus-
ti, kun vangittiin intellektuelleja. Hän halusi säilyä ollakseen 
”todistaja”, mutta kun aikakausi päättyi, me kaikki olimme 
jo ehtineet tulla vanhoiksi ja menettää sen, mikä tekee ihmi-
sestä ”todistajan”, - asioiden tajun ja näkökulman. Niin kävi 
Sklovskillekin.” 

Kummallista on Siukosen yliolkainen tapa sivuuttaa tai-
teellisen tutkimuksen nimekkeellä kulkevassa kirjassaan Sklo-
vskin 1910- ja 1920-luvuilla tutkielmissaan käyttämiä for-
malistisia menetelmiä, joiden mukaan jokainen teos luodaan 
jonkun mallin paralleelina ja vastakohtana. Uusi muoto ei hä-
nestä syntynyt ilmaisemaan uutta sisältöä, vaan pikemminkin 
korvaamaan vanhan muodon, joka on kadottanut taiteellisen 
käyttökelpoisuutensa. Väitteen toimivuuden tueksi Solzenit-
syn kirjaa tulisi Siukosen mukaan tarkastella vasten vanhem-
pia muotoja, esimerkiksi sellaisia teoksia kuin Dostojevskin 
”Muistelmia” tai Tsehovin ”Sahalin”. Siihen hän ei kuitenkaan 
ryhdy. Miksi? Kummallinen valinta varsinkin, kun hän seu-
raavaksi upottaa valtaosan kirjastaan taiteellisen tutkimuksen 
selvittämisen kannalta - asia, jonka hän lupasi pyhästi sel-
vittää kirjansa alussa juurta jaksain - täysin tarpeettomaan, 
vaikkakin sinänsä kiinnostavaan Belomoriin kysymällä miten 
se rakennettiin? Ja pettureiden prikaatin eli Stalinin hännyste-
lijöiksi pikku pakon jälkeen kääntyneisiin kirjailijoihin. 

Stalinin pirullinen juoni oli saada kirjailijat avustamaan 
Homo Sovieticuksen sielun uudelleenmuokkaamisessa puo-
lueen tarpeita varten Stalinille nimetyn kanavan ylistämisessä. 
Siihen aikaan taidekentällä oli paljon keskenään kinaavia ja 
eri mieltä olevia kuppikuntia. Esimerkiksi avantgardistit suh-
tautuivat kriittisesti Staliniin. Stalin kuitenkin putsasi kirjalli-
suuskenttää yhden järjestön alle ja antoi propagandatehtävän 
Neuvostoliiton kirjailijaliiton ”ihmismielen insinööreille”. 
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Pulizer-palkitun teoksen ”Gulag. A History” kirjoittaneen 
journalisti ja historioitsija Anne Appelbaumin mukaan Sta-
linille nimetyn Vienanmeren-Itämeren kanava antoi samal-
la oikeutuksen sille, mitä ei voida oikeuttaa. Jo tästä syystä 
Siukosen kirja kannattaa lukea täydentämään yleissivistyksen 
aukkoja Neuvostoliiton vaietusta todellisuudesta 1930-luvul-
la, sillä kirja on kiinnostava ja osin sekä uutta tietoa että tul-
kintaa lukijoille tarjoava ja siksi tervetullut. Rodtsenkoa, joka 
monille neuvostotaiteen alkuaikojen faneille on tunnetumpi, 
Siukonen kuvailee omassa luvussaan:

”Belomor-projektiin valokuvaajana osallistuneen Alexandr 
Rodtsenkon näkemys vuoden 1933 tilanteesta on valaiseva. 
Aineistona ovat kolme vuotta myöhemmin lehdessä Sovetskoe 
foto julkaistut Rodtsenkon ajatukset omasta tuotannostaan 
ja nykyvalokuvasta yleensä otsikolla ”Perestroika hudoznika” 
(Taiteilijan uudelleenrakentaminen).”

Rodtsenko ostetaan stalinistiksi antamalla hänelle helmi-
kuussa 1933 saksalaiselta kommunistiselta kuvatoimistolta 
pieni kuvauskeikka kanavatyömaalle, mutta siitä tuleekin 
hänen uransa käännekohta ja hän innostuu niin paljon nä-
kemästään, että palaa sinne kaksi kertaa uudelleen. Rodtsen-
ko saa tehtäväkseen valmistaa erikoisnumeron Belomorista 
(12/1933). Siukosen mukaan nimenomaan kanavaprojekti 
antoi hänen valokuva- ja taittotyölleen uuden suunnan ja 
pian myös uudenlaisia resursseja. Ei siis ihme, että hän ”pu-
heenvuoroissaan halusi korostaa kokemuksen sykähdyttä-
vyyttä”. Siukosen mukaan Rodtsenkon taiteellinen katsanto 
oli 1930-luvulle tultaessa ehtinyt käydä läpi monia suunnan-
muutoksia. Osa niistä oli venäläiselle avantgardismille tyypil-
lisiä, mutta 1922 vuoden konstruktivismin manifestissa hän 
kärjisti ajatuksen perinteisen taiteen hylkäämisestä tavallista 
voimakkaammin. 

Luku ”Miten ”Sklovski” tehtiin” on täynnä paljon kiin-
nostavia huomioita ja tarinoita ja jo yksinään kelpaisi omaksi 
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esseekseen, kuten Sklovskin kirjan ”Poiski optimizma (Opti-
mismin etsintä) päätöskappaleen ”Vain muutama loppusana 
- minulta itseltäni” moni-ilmeiset sanat:

”Kirjailija kantaa käsissään elävää lintua - sydäntään. No, 
ehkä se ei ole kyyhkynen. Kenties se on kana. Kuitenkin se 
elää. Hän on raitiovaunussa. Ihmiset tungeksivat. Hän yrittää 
puolustaa sydäntään kyynärpäillään. Kaikki työntävät, jopa 
vanhat naiset. Se on hyvin vaikeaa. On paljon helpompi pu-
hua sankarin kautta.”

Jollakin tavoin tuntuu, että kirja jää sittenkin kesken tai 
puolitien krouviin odottamaan lopullisia johtopäätöksiä, sillä 
kirjan päättävä luku ”Jälkisanat” ei varsinaisesti esitä mitään 
yhteenvetoa laajasta materiaalista tai uudenlaisia väittämiä. 
Olisiko Siukonen voinut paneutua hieman tarkemmin poh-
timaan kirjassaan kuvaamiensa kirjailijoiden sisällä palavaa 
kysymystä, odottivatko he tulevansa ymmärretyksi suuren 
yleisön silmissä, vaikka myivät Stalinille sielunsa Belomorissa? 
Tämähän oli Immanuel Kantin ”sensus communiksen” perus-
tus; ellei kukaan ymmärrä minua, lopetan puhumisen. Edelly-
tän siis, että kaikki ovat kanssani samaa mieltä Belomorista ja 
sen takaa kurkistelevasta mahtavasta Stalinista. Ellei ole, jokin 
on mennyt vikaan mutta mikä? Sitä Siukosen olisi pitänyt 
tarkastella lähemmin ja nimenomaan hieman piruillen, sillä 
eiväthän he tietenkään (todennäköisesti ja toivottavasti) ku-
kaan sydämessään uskoneet sanaakaan siitä, mitä pajunköyttä 
vinoutunut puoluekoneisto heille Stalinin nimissä syötti. 

Neuvostokieli loi sen ajan neuvostomaailman ja oli samalla 
sen tärkein väline. Kirjailijat jos ketkä tiesivät millä tavalla se 
on tekojen kieli Swiftin ja Arkhilokhosen satiirisen terävän 
kynän hengessä, jos se saa vapaasti rustata mitä mieleen tulee. 
Miten he sen piilottivat ajatteluunsa ja teksteihinsä? Eikö sitä 
muka huomaa jostain ”ylistävien tekstien” välistä pilkahtavista 
piruiluista? Eikö vankileirien saaristossa lymynnyt jossain ku-
riton neuvostowilde lausumassa kaksimielisiä sukkeluuksiaan 
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totisten torvensoittajien mieliharmiksi? Näistä olisin halun-
nut tietää ja kuulla, sekä miten he itsensä loivat ja millaisin 
reunaehdoin? 

Oli miten oli, Theodor Adornon sanoin tätä hiljaiseloa, 
suut supussa-linjaa ja asioiden sekä merkitysten piilottelua 
vastaan asettuu avoin ajattelu - joka ei kuulu Venäjälle eikä 
kommunismiin, ja joka ei luo kaaoksesta synteesiä, vaan luo-
puu teorian, totuuden ja järjenkäsitteiden ylivallasta. Jotain 
tätä suuntaa kohti ajautuvaa vapaata ajatusrakennelmaa oli-
sin kirjassa hieman lisää kaivannut, sillä ihminen ei koskaan 
väsy etsimästä totuutta ja kauneutta, ne on meihin sisään ra-
kennettu niin tärkeinä osina ajattelumme syvävirtoja, ettei 
niitä voi kukaan - vähiten minä itse - onneksi syrjäyttää. Ja 
kun aika on paha eikä sanottavaansa saa sanoa tai edes sitä 
ajatella, kirjailijoiden tehtävä olisi keksiä oivalliset eufenismit 
jo pelkästään puhdistavan katharsiksen ja kieliterapian takia 
ihmisyyden nimissä.

Mutta hyvä näinkin. Tämä on tarpeellinen ja tärkeä kirja, 
jolle soisi hieman enemmän palstatilaa julkisessa keskustelus-
sa, mikä on ollut viime vuosina kovin ohutta tällaisten poh-
timaan pistävien, haastavien ja uusia näkökulmia vanhoihin 
kalutuksi luultuihin älyllis-esteettisiin ongelmiin vauhtia 
pistävien kirjojen osalta - valitettavasti. Siukonen on hyvin 
tuottelias kirjailija ja kertoo piruillen työstäneensä ”Belo-
mor/Sklovski”-kirjansa käsikirjoituksen kesällä 2014 aiheen 
ehdottamassa stalinistisessa hengessä, iskurityöläisenä, joka 
Solzenitsyn sanoin lakkaa tuntemasta kurin ja työn joksikin 
ulkoapäin pakotetuksi ja kokee sen sisäiseksi tarpeeksi. Kirjal-
lisuuslista on hengästyttävän pitkä. Samoin lainaukset ja hen-
kilöluettelo. Silti Siukonen on pysynyt ekonomisessa linjassa 
eikä lähtenyt turhaan ryöpsähtelemään houkutteleville sivu-
poluille jaarittelemaan ja jossittelemaan sitä sun tätä, sen ja 
sen nimissä - ehkä niin olisi jossain mielessä kuitenkin voinut 
tehdä lukijan mielenkiinnon ylläpitämiseksi loppuun saakka.
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Totuuden kosketus
Harald Olausen

Ylen Teemalta tuli Puolasta ajankohtainen, mutta samalla 
myös hyvin surullinen dokumentti siitä, kun valtio käy jat-
kuvaa näännytyssotaa omia kansalaisiaan kohtaan: Historia: 
Solidarnosc (Looks Film/NDR/Arte, Saksa 2018) kertoo 
päättäväisten ihmisten vastarinnasta mielivaltaista ja val-
tiollista väkivaltakoneistoa vastaan. Televisiodokumentti on 
paikallaan muistuttamasta mistä kaikki se minkä tänään koh-
taamme esim. Puolassa ja Unkarissa oikein alkoi Euroopassa, 
kun kuuluisaa rautaesirippua oltiin musertamassa silloisen 
Yhdysvaltojen presidentin Ronald Reaganin ja Iso-Britannian 
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pääministeri Margaret Thatcherin toimesta umpivanhoillisen 
triumfiraatin kolmannen jäsenen, puolalaisperäisin Paavi Pau-
lus IV toimiessa taustalla korkean asemansa suojassa Puolan 
opposition ja toisinajattelijoiden innostajana ja suojelijana.

Tv-dokumentin kuvamateriaali on jännittävää osin siksi, 
että ne on kuvattu salaa ja niistä paistaa läpi ihmisten pelko 
sekä salaisen poliisin jatkuva läsnäolo - viime kädessä Neu-
vostoliiton salaisen palvelun KGB:n - koskettavalla tavalla. 
Televisiodokumentin julkisilla paikoilla kuvatut ihmiset ovat 
tietoisia lasikaapissa olostaan, ja joko säntäilevät pakoon kau-
huissaan filmikameraa pelätessään sen olevan KGB:n tekosia, 
tai esiintyvät tahallisen uhmakkaana hyvin tietoisina isovel-
jen valvovasta silmästä kameran takana. Jotain kansalaisen ja 
valtion välisen suhteen pingottuneisuudesta ja väärinymmär-
ryksestä silloisessa Puolassa kertoo se, että hallitsevan kom-
munistisen puolueen sydämeksi kutsuttiin salaista poliisia, 
jonka tehtävä oli soluttautua urkkimaan tavallisten kansalais-
ten keskuuteen mitä he ajattelivat, tekivät ja mistä he salaa 
haaveilivat. 

Televisiodokumentti paljastaa miksi. Se kertoo myös sen, 
miksi vastarinta oli niin voimakasta nimenomaan Puolassa, 
kun muualla itäblokin maissa vastarintaa esiintyi harvaksel-
taan tai se oli hajanaista. Puolassa oli muista kommunistimais-
ta poiketen vahva ja yhtenäinen oppositio. Juuri siksi lopulta 
sosialismin nimellä tunnettu kurileiri ei onnistunut ja ottanut 
istuakseen ylpeille ja itsetietoisille vahvaan katoliseen uskoon 
turvanneille puolalaisille. Olihan itse Stalin todennut saman, 
kun totesi sosialismin istuttamisyrityksen Puolaan olleen sama 
asia, kuin olisi yrittänyt asettaa satulaa vikuroivalle lehmälle 
siinä onnistumatta.

Lopulta yhtenäisyys ja luja taisteluinto yhteistä vihollista 
vastaan oli Puolan opposition tärkein ja vahvin voima. Sa-
maan aikaan Ranskan vasemmisto yhdistyi Francoise Mitte-
randin johdolla. Vasemmisto sai ensimmäisen presidenttinsä 
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sitten ennen sotien Ranskaan. Entinen Itä-Eurooppa oikeis-
tolaistui ja Länsi-Eurooppa vasemmistolaistui. Puolassa op-
positio perusti vuonna 1976 Työläisten puolustusrintaman 
KORin. Kesti neljä pitkää vuotta ennen kuin Gdańskin Leni-
nin telakalta alkoi elokuussa 1980 laaja lakkoliike ja kielletystä 
työntekijöiden liikkeestä tuli maan ensimmäinen itsenäinen 
ammattiliitto, Solidaarisuus (Solidarność). Ylen ohjelmasi-
vuilla kerrotaan, miten Solidaarisuuden lakkoilu aloitti Puo-
lassa demokratialiikkeen:

”Yksi siipi tuki aktiivisesti Solidaarisuusliikkeen toimijoita, 
tukijoihin kuului myös opposition älymystö. Hallinnan me-
nettämisen pelossa Puolan hallitus kiristi kansalaisten valvon-
taa. Hallituksen oli lopulta suostuttava 1989 pyöreään pöy-
tään Wałęsan ja Solidaarisuusliikkeen kanssa. Neuvotteluista 
tuli alku uudelle demokraattiselle Puolalle. Kommunistisen 
puolueen yksinvaltaista asemaa vastustaneesta liikkeestä muo-
dostui puolue, joka osallistui ensimmäisiin osittain vapaisiin 
vaaleihin. Kommunistivalta ei kestänyt Solidaarisuusliikkeen 
vaalivoittoa.” 

Elokuu vuonna 1980 muistetaan muustakin. Usko ja toi-
vo hiipui vasemmistoon. Silloin päättyi Euroopassa lopulta 
poliittisen viattomuuden aikakausi eikä enää sen jälkeen 
ajateltu sinisilmäisesti sosialismin olevan kansan puolella. 
Neuvostokommunismin ongelmat tulivat esille jo heti 40-lu-
vun lopulla, kun se pumppasi itäblokin maiden taloudesta 
sen parhaat hedelmät itselleen harjoittamalla nurinkurista fi-
nanssipolitiikkaa, joka johti 1948 Jugoslavian eroon Varsovan 
liitosta. Sosialismi ja marxilaisuus olivat paljastuneet kaikessa 
karmeudessaan huonoksi kokeiluksi ja sen turpeanaamaiset 
ja pönäkät ukkojohtajat surkimuksiksi sekä raukoiksi. Kes-
kustelu sosialismista kävi viimeistä kertaa kuumana noihin 
aikoihin. Nyt se oli nähty ja koettu sekä huonoksi todettu 
eikä näiden tapahtumien jälkeen enää missään otettu vaka-
vasti sellaista hullua, joka puhui tosissaan sosialismin ihmeitä 
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tekevästä vaikutuksesta muuta, kuin Suomessa aina vuonna 
1991 tapahtuneeseen Neuvostoliiton romahtamiseen asti. 

Rauhanmarsseilla, jotka olivat absurdi poliittinen propa-
gandanäytelmä, marssittiin Yhdysvaltojen ydinkärkiä vastaan 
mutta julistettiin Neuvostoliiton vastaavat, Amerikkaa ja 
Länsi-Eurooppaa kohti sojottaneet ydinaseet, ”rauhanaseiksi”. 
Jossain vaiheessa massiiviset rauhanmarssit kuihtuivat, kun 
ihmiset avasivat silmänsä ja ymmärsivät toimineensa kuin 
hyödylliset idiootit samaan aikaan, kun sosiaalidemokratia 
ryvettyi vallanhimossaan korruptioon ja viimeiset älykkömar-
xilaiset vetäytyivät yliopistojen suojiin marmattamaan kon-
kurssikypsän maailman tuhosta eri asteisina Rooman klubin 
tuhon profeetan kaapuihin verhoutuneina esivihreinä. 

Taustaa vuoden 1980 lakoille ja liikehdinnälle Solidaari-
suudesta kertova tv-dokkari hakee tasan kymmenen vuoden 
takaisista vuoden 1970 hajanaisista, mutta henkisesti mer-
kittävistä yksittäisistä mielenilmaisuista poliisia ja orjamaista 
pakkoyhteiskuntaa vastaan. Uniikki kuvamateriaali kertoo 
orastavan vallankumouksen syntyhetkistä ja kalpeiden sekä 
pelokkaiden puolalaisten silmissä palavasta toivonkipinästä. 
Jo siksi televisiodokumentti on asiasta kiinnostuneille katso-
misen arvoinen. Irvokkaaksi dokumentin tekee se, että suuri 
osa sen nähtävästä kuvamateriaalista on salaisen poliisin ku-
vaamaa. 

Kommunismia ja marxilaisuutta vastustettiin erityisesti 
Puolassa. Sille annettiin arvoa vain muun maailman harvalu-
kuisen marxilaisen älymystön keskuudessa erään päättymättö-
män taistelun kuvauksena. Tai niin sitä puolusteltiin. Muissa 
oli vika, kun se ei toiminut. Idea oli kuulemma hyvä, toteutta-
jat huonoja. Myös eräs ärhäkkä antikommunisti, Ludwig von 
Mises muistutti rakkaan vihollisensa, kommunismin olleen 
kautta historian vaikuttavin ihmisen uudistusliike, vaikka 
hävisikin taistelun maailmanherruudesta. 1980-luku muutti 
lopullisesti kaiken ja paljasti kommunismin ikävät kasvot. 
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Siihen asti punainen itä otti propagandamittaa kapitalis-
tisesta lännestä lähes tasavertaisena. Marxilaiset teoreetikot 
kuten englantilainen Terry Eagleton väittävät marxilaisuu-
den puolustukseksi sitä härskisti omiin tarkoituksiinsa käyt-
tänyttä kommunismia vastaan, että itse Marx olisi kääntynyt 
haudassaan, jos olisi nähnyt mihin Neuvostoliiton johdolla 
marxilaisuutta vietiin, sillä Marx kritisoi opillista jäykkyyt-
tä, sotilaallista terroria, poliittista sortoa ja valtion rajatonta 
valtaa - juuri niitä kommunististen diktatuurien sortokeino-
ja vastaan, jotka lopulta mursivat kommunismin ja tekivät 
marxilaisuudesta kaikkialla maailmassa yhden inhotuimmista 
aatteista. 

Maailmaan mahtuu paljon sanoja ja usein hyvää tarkoit-
tavat ideat eivät yksinkertaisesti vain toimi käytännössä. tai 
teot ovat jotain ihan muuta kuin arvot. Puolan demokratian 
tiestä Ylen teemalle olevan televisiodokumentti kuvaa hyvin 
sitä valheen ja toden välistä ristiriitaa, mikä jäi johtavan puo-
luebyrokratian etuoikeuksien ja nälkäisenä lakkoilevien hiili-
kaivostyöläisten väliin: kyse oli kirjaimellisesti elämästä ja sen 
ehdoista. Eurooppalainen äärivasemmisto yritti tehdä Puolan 
lakkoilevista hiilikaivostyöläisistä kansanpettureita ja sosialis-
min likaajia, vaikka kyseessä oli primitiivireaktio nälkään ja 
kelvottomien johtajien huonoa politiikkaa vastaan. Aikakausi 
oli ratkaiseva monellakin muullakin tapaa koko maailman va-
semmistolle. Seikkailevat vallankumousidolit oli pantu kuriin 
viimeistään Che Guevaran murhan yhteydessä. Thatcher ku-
kisti kovin ottein saarivaltion lakkoilevat hiilikaivostyöläiset 
ja pisti suur-Lontoon sosialistit sekä Labourin kovaäänisen ja 
vaikutusvaltaisen vasemmiston Tony Bennetin, Ken Livings-
tone ja Arthur Scargillin kuriin. Thatcher aloitti samalla myös 
jyrkän kahtiajaon politiikan synnyttäen samalla vasemmiston 
yllätykseksi sen taloudellisen pohjan ja hyvinvointivaltion pe-
rustan, mistä hajanaiset ja riitaiset Labour-hallitukset olivat 
ennen Thatcherin aikaa vain unissaan haaveilleet. 
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Puola kulki samaa tietä kuin muutkin itäblokin maat sen 
perässä. Oikeisto oli kovassa huudossa laimean ja epäonnis-
tuneen liberalismin kauden ja vasemmistovetoisten (epäka-
rismaattisten ja osaamattomien) johtajiensa jäljiltä koko Eu-
roopassa Thatcherin ja Reaganin toimiessa poliittisina peitsinä 
ja aatteellisina esikuvina. Vasemmiston petturuus, poliittinen 
kyvyttömyys, taipumus korruptioon ja omiin hyväveliverkos-
toihin ja epäonnistumisen tavallisissa ihmisissä synnyttämä 
arvotyhjiö ennakoi tyhjiön täyttäneiden oikeistopoliitikko-
jen ja armeijan haukkojen kovaa johtajuutta ja äkkijyrkkää 
paluuta perinteisiin arvoihin. Juuri tätä näemme tänään mm. 
Puolassa ja Unkarissa. Vastaliikkeenä vasemmiston konkurs-
sille ns. Mustan Internationaali eli maailman konservatiivis-
ten puolueiden (Suomesta kokoomus) johdolla käytiin rajuun 
hyökkäykseen vasemmistoa vastaan samaan aikaan, kun Neu-
vostoliitto oli menettämässä Breznevin jähmettyneellä kau-
della otteensa dynaamisena kolmannen maailman radikaalien 
sissiliikkeiden tukijana ja uskottavana vaihtoehtona kylmälle 
amerikkalaiselle kapitalismille.

Länsi-Euroopan sosiaalidemokraattiset puolueet oikeisto-
laistuivat Naton syleilyssä ottaen askeleen kohti poliittista kes-
kustaa. Se perinteinen 60-luvun radikaali ja uudistusmielinen 
vasemmisto, jona se tunnettiin vielä 70-luvulla oli häviämässä 
maailmasta tai ainakin muuttumassa toisen suuntaan. Uudis-
tavan ja idealistisen vasemmiston eväät oli syöty niin lännessä 
kuin idässä, ja siitä oli tullut osa järjestelmää sekä ihmisen va-
pauksia kuristavaa hallintoa. Eurooppalaiset demaripuolueet 
luulivat itäblokin maiden vapautumisen johtavan demaripuo-
lueiden menestykseen näissä maissa. Toisin kävi. Esimerkiksi 
Virossa Marjut Lauritsinin johtamien demareiden kannatus 
jäi vaivaiseen kymmeneen prosenttiin eikä ole koskaan nous-
sut maassa merkittäväksi poliittiseksi voimaksi. 

Solidaarisuuden uhmakkuus ja päättäväisyys yllätti koko 
maailman kaivostyöläisten Gdanskissa, jossa työläisten olot 
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olivat kuin Engelsin kuvaamana kirjassaan ”Työväenluokan 
asemasta Englannissa” elleivät pahemmat. Ensimmäistä kertaa 
sitten II ms:n päättymisen Neuvostoliitto ei puuttunut oman 
etupiirinsä sotkuihin vaan seisoi takavasemmalla hiljaa odotel-
len yhtä yllättyneenä kuin koko maailma mitä seuraavaksi ta-
pahtuisi. Oli selvää, että Solidaarisuutta tukivat salaa CIA sekä 
lännen erilaiset vaikutusvaltaiset henkilöt ja ihmisoikeusjär-
jestöt. Kotikommunistit tuomitsivat jyrkästi Solidaarisuuden 
neuvostovastaisena mutta muu eurooppalainen vasemmisto 
seisoi ihmetyksestä tumput suorina eikä oikein tiennyt miten 
suhtautua katolilaisten ammattijärjestön kapinaan epäsuosit-
tuja kommunistijohtajiaan vastaan. 

Solidaarisuusliikkeen aatteet levisivät nopeasti ja johti-
vat myöhemmin koko itäisen blokin hajoamiseen ja ennen 
Neuvostoliiton vasallimaina tunnettujen Puolan, Itä-Saksan, 
Unkarin, Tsekkoslovakian, Bulgarian, Albanian sekä myö-
hemmin myös jo aiemmin (Kominternin seuraajaksi kom-
munistien maailmanjärjestönä perustetusta Kominformista) 
vuonna 1948 itsepäisen marsalkka Titon johdolla Neuvosto-
liiton leiristä eronneen Jugoslavian jakautumiseen moneksi 
pieneksi valtioksi. Mutta Puolan juttu vuonna 1980 oli moni-
mutkaisempi kuin aluksi luulimme. Kyseessä oli pitkä ja taita-
va peli muuttaa politiikkaa vanhoillisen konservatismin suun-
taan koko maailmassa. Lyhyen kuherruskuukauden jälkeen 
Solidaarisuus näytti oikeat karvansa ja alkoi esiintyä avoimen 
oikeistolaisen ja vanhoillisen politiikan puolesta myötäillen 
katolista perinteistä perheajattelua sekä abortin- ja naisten va-
pautuksen - puhumattakaan sukupuolisista vähemmistöistä 
- vastaista politiikkaa. Kaikki tämä on hyvä tietää taustaksi, 
ymmärtääkseen miksi maata johtavat tänään umpimielisen 
Laki ja oikeus -puolueen vanhoilliset johtajat katolisen kirkon 
suojeluksessa. 

Olin minäkin paikalla Gdanskissa toisen nuoren kotkalais-
lähtöisen kuvaajan ja toimittajan, erään luokkatoverini, kans-
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sa ja vielä samassa messussa Lech Walesan kanssa vain vuotta 
myöhemmin matkalla kahden viikon kesälomalla Prahaan. 
Kun minä ja luokkatoverini - olimme siis vielä tuolloin nuoria 
aloittelevia toimittajia- vuotta myöhemmin saavuimme van-
halla POLFERRIES-nimisellä autolauttarämällä aamupäivällä 
yhden rajusti juhlitun yön jälkeen rättiväsyneinä jaksamatta 
sanoa kissaakaan Gdanskiin, aikomuksenamme jatkaa myö-
hemmin illalla Prahaan, missä aioimme viettää hauskan - ja 
vietimmekin - kaksiviikkoisen tutustumalla uusiin ihmisiin 
ja juomalla halpaa olutta Prahaan kaikkialta sinne muista 
itäisistä kommunistimaista saapuvien nuorten kanssa. Koko 
kaupunki oli niin täynnä käveleviä ihmisiä, ettemme nähneet 
edessämme, takanamme ja kaikkialla minne katsoimmekin 
mitään muuta, kuin hitaasti kulkevan ihmismeren. Rautatie-
asemalle katedraalista oli vain muutama kilometri mutta sen 
taittamiseen ja itse aseman löytämiseen meni meiltä melkein 
kolme tuntia. 

Tiesimmekö me nuoret pojanklopit oikeasti, mitä Puo-
lassa oli tapahtumassa ja mihin se lopulta johtaisi? Emme, 
mutta ilmassa oli aistittavissa uuden ajan tuulet. Gdanskissa 
saimme nähdä vapauden orastavan hurman hartaiden kato-
lilaisten työläisten hiljaisessa messussa, johon tuntui ottavan 
television välityksellä osaa lisäksemme näkymättöminä tuki-
joukkoina puoli maailmaa. Se oli vaikuttava kokemus. Itse 
Walesaa emme väkipaljoudesta nähneet. Vasta kuvista jälkeen-
päin. Pieni hymyilevä mursuviiksinen mies ihan kuin jostain 
Detroitin autotehtaalta Yhdysvalloista. Työläinen ja silloin 
Paavin luokkaan nostettu itsenäisyystaistelija ja vapauttaja. 
Ehkä hän lymyili jossain nurkassa piilossa ihan lähellämme?

Puolaa kuvanneen Kai Honkasen valokuvaajaura alkoi dra-
maattisissa merkeissä, kun kylmän sodan rautaesirippu alkoi 
rakoilla Puolassa vuonna 1980 Lech Walesan johtamien kai-
voistyöläisten lakkoillessa ja maailman pidättäessä henkeään 
lähtevätkö tankit jyräämään kaduille vapauden haaveet, ku-
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ten aiemmin oli tapahtunut 1956 Unkarin kansannousussa ja 
Prahan keväässä 1968. Honkanen oli kuvannut ammatikseen 
vuodesta 1975 lähtien lähinnä freelancerina eri toimistoille. 
1980-luvun alkuvuosina hän teki joitain ulkomaankeikkoja 
uutistoimisto Associated Pressille, AP:lle; näistä ensimmäinen 
oli Puolassa, jossa hän kuvasi etupäässä Gdanskin Lenin-te-
lakan lakkotapahtumia. Juuri näihin kuviin perustui valo-
kuvaaja Kai Honkasen elokuinen valokuvanäyttely Vallilan 
kirjastossa vuonna 2020. 

Mielenkiitoiseksi Honkasen tekee se, että hän platonisti-
sesti kokee olevansa sanomalehtikuvaajana käsityöläinen eikä 
taiteilija - erotukseksi akateemisen koulutuksen saaneista va-
lokuvaajista. Kuvat ovat erinomaisia, suggestiivisia ja niihin 
kätkeytyvät tarinat dramaattisia. Mieluummin näitä katsoo, 
kun liikaa asteltuja ja turhaan käsiteltyjä taidevalokuvia, jois-
ta puuttuu sattuman oikullisuuden tarjoama arjen estetiikka 
ja sitä kautta kokonaan valokuvallisuus. Ne ovat ja yrittävät 
ollakin jotain muuta kuin valokuvia ja siksi ihmettelen suu-
resti, miksi niitä edes kutsutaan valokuvataiteeksi, ellei juuri 
sen takia, että niin tekevät samanlaista kikkailua harrastavat 
akateemisesti koulutetut valokuvataiteilijat. Honkanen on 
rehdisti arjen valokuvaaja ilman kikkailuja. 

Honkasen Gdanskin kuvat kertovat kiinnostavalla tavalla 
lähimenneisyytemme politiikasta ja 1900-luvun ongelmista. 
Valokuvaajana Honkanen on tehnyt toki muutakin ja kertoo 
siksi aina viihtyneensä työssään, sillä se on tarjonnut hänelle 
paljon; ei ole ollut kahta samanlaista päivää: ”Enkä ole vä-
heksynyt myöskään pieniä töitä; ehkä ihmisten kohtaaminen 
on ollut kiintoisinta. Pienenä sivujuonteena olen kuvannut 
elokuvien stillikuvia; mielenkiintoinen kurkistus leffanteon 
erikoiseen maailmaan. ”Se paras” valokuva on tainnut jää-
dä ottamatta, eikä ole minun asiani sitä määritellä, olen aina 
pyrkinyt kussakin tilanteessa hyvään jälkeen, tiedä sitten onko 
se toteutunut. Kuvaan vieläkin vähän, nykytekniikka on kiin-
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nostavaa ja tuloksen näkee helposti. Kuvien ”käsittely” ei mi-
nua kiinnosta, kyllä kuvaamisessa vieläkin tärkein tapahtuu 
silmän takana, ei jälkeenpäin sen edessä”.

Asiaa tutkineet Baudrilland ja Barthes ovat samaa mieltä. 
Jälkikäteen lisätyt ulottuvuudet, kuten valo eivät kuulu valo-
kuvallisuuteen. Valokuvallisuus tekee Honkasen autenttisista 
Gdansk-kuvista ainutkertaisia ja tämän päivän mainosmaises-
ti kuvattavaa kohdettaan myyvien halpiskuvien tai akateemi-
sen taidevalokuvan vastakohtia. Honkasen kuvien tunnelma 
on aidoin mahdollisesta, ihan kuin ne tapahtuisivat juuri nyt 
silmiemme edessä. Mutta mikä tärkeintä, juuri kukaan - muu-
tamaa harvaa lukuun ottamatta - ei katso kameraan, joten 
kuvat eivät toista mitään eivätkä ole typerää ja kyllästyttävää 
poseeraamista, vaan kuin äänettömiä yhtiökumppaneita ja 
jännittävien tapahtumien päätodistajia aitiopaikalla. 

Siksi Gdansk-mustavalkokuvasarjaa voi hyvällä syyllä kut-
sua nimellä: ”Kuvia Gdanskista - totuuden kosketus, joka ei 
kommentoi!” Kun Honkanen sai käskyn AP:ltä lähteä Gdan-
skiin kuvaamaan lakkoilevia kaivostyöläisiä, pelko ilmassa 
oli käsinkosketeltavana koko maailmassa. Neuvostoliitto oli 
vanhojen ja vanhoillisten breznevukkojen takapajuinen maa. 
Kylmä sota oli loppumassa neuvostoblokin hajoamiseen. 

Juuri näitä alkutahteja Honkanen kuvaa mestarillisen tark-
kaan sävähdyttävissä Gdansk-kuvissaan. Sarja on puhutteleva. 
Jotain jännittävää uutta ja uudistuksia on ilmassa mutta mitä? 
Sitä emme tiedä emmekä myöskään sitä, mihin ne johtivat. 
Näemme Gdanskin-kuvista pelokkaiden ja syvästi uskonnol-
listen ihmisten vakavista ilmeistä orastavan toivonpilkahduk-
sen sekä suurten ihmisjoukkojen yhtenäisen voiman ja halun 
vastustaa kaikkea sitä, mikä on aiemmin kahlinnut heidän 
vapautensa elää kuten he halusivat elää. Harvoin nuori ku-
vaaja saa tällaista tilaisuutta. 

Honkanen sai ja heti tärppäsi. Kuvat ovat kympinarvoisia 
loistosuorituksia sarjasta ”missä olit silloin kun se ja se ta-



235

pahtui?” Kuvien laatu ja valitut kuvakulmat todistavat aloit-
televan mestarin kädestä, sillä Gdansk-sarja on sarjassaan 
ällistyttävän ehyt kuvakertomus lakkoilevista gdanskilaisista 
ja heidän peloistaan veli venäläisen anturan alla. Tokkopa 
noiden kuvien matkaan enää paljon tekstiä olisi tarvinnut, 
vaikka juuri nämä kuvat levisivät maailmanlaajuisesti Afrikas-
ta Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan AP:n toimistojen myyminä 
paikallisille sanomalehdille. Turhaan ei Honkasta lähetetty 
Gdanskiin yksin kuvaamaan vaaralliseksi ja vaikeiksi kuvat-
taviksi tiedettyjä tapahtumia. 

Mieshän on sulanut taikurin tavoin - osin muuttunut it-
sekin - osaksi taustaansa ja samalla ollut kärppänä paikalla 
siellä missä yksi ilme, päänheilutus tai silmäluomen kohotus 
on aavistellut salaperäisiä tulevia tapahtumia: mutta mikä tär-
keintä, Honkanen on ollut kameroineen aikalaistodistajana 
Gdanskissa kreivin aikaan, sillä ensin Gdansk, ja sitten koko 
Puola, ja sen jälkeen DDR sekä muut Neuvostoliiton tahdot-
tomat vasallimaat vapautuivat orjakahleistaan; ja kaikki tämä 
alkoi noista Honkasen kameralleen tallentamista hetkistä 
Gdanskista, mikä muistetaan aina yhden (katolisen) messun 
arvoisena, joka vapautti ajan myötä koko Itä-Euroopan kom-
munismin raskaan ikeen alta.

Kun Honkanen kertoo seikkaperäisesti, miten kaikki sai 
alkunsa ja tapahtui, ovat ne yhtä jännittävää kuunneltavaa, 
kuin aikoinaan erään amerikkalaisen valokuvaajan tarinat 
siitä, miten hän American Expressin platinakortilla vuok-
rasi yksin koko jumbojetin päästäkseen kuvaamaan Chileen 
vallankaappausta syyskuussa 1973 Santiago de Chileen pa-
raatipaikalle, kun juntta otti vallan ja vasemmistopresidentti 
Salvador Allende, joka tapettiin tai teki itsemurhan. Poliitti-
sesti maapallo oli 1970-ja 80-luvuilla jälleen kerran Kuuban 
ohjuskriisin jälkeen 1962 II ms:n partaalla kipinöiden rajusti 
räjähdysalttiista liitoskohdastaan idän ja lännen välillä. Neu-
vostoliittoa hallitsi järkähtämättömän pysähtyneisyyden aika. 
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Maalla oli oma Vietnamin sotansa Afganistanissa. 
Reagan nousi Yhdysvaltojen presidentiksi ja Margaretha 

Thatcher Ison-Britannian pääministeriksi. Puolalaisen van-
hoillisen kardinaali Karol Józef Wojtyłan valinta paaviksi ni-
mellä Johannes Paulus II sinetöi lopulta punaisen idän koh-
talon ja antoi selustatukea syvästi katolilaisille ja patrioottisille 
kaivosmiehille Gdanskissa koko maailman silmien edessä 
suorittaa uhkarohkean ärhentelynsä valtansa oikeutuksen 
samalla moraalisessa mielessä menettäneelle punahallinnolle. 
Se näkyy kuvista vahvana katolisuuden läsnäolona ja miesten 
hartautena. 

Gdanskin kuvat todistavat Honkasen työskennelleen kuin 
näkymätön haamu kuvattavien kohteidensa kanssa ilman, 
että olisi tyrkyttänyt kameraansa häiritsevästi kuvattaviensa 
nenän eteen ärsyttäen amerikkalaisen tapaan, missä kuvatta-
vat katsovat takaisin kameraan joko ällistyneinä tai vihaisina. 
Ehkä hän on vain ”varastanut kuvia” ranskalaisvalokuvaaja 
Luc Delahaye tavoin, joka kertoi ”miten varasti kuvia Pariisin 
metrossa” tarkoittaen sillä salaa ihmisistä ottamiaan kuvia.

Ehkä juuri siksi Honkasen valokuvat jähmettävät 
taianomaisesti kuvaamansa ihmiset, pysäyttävät ajan ja sei-
sauttavat liikkeen, ikään kuin museoivat nykyhetken jo ennen 
kuin se on tapahtunut ja tekevät siitä taideteoksen tahtomat-
taan tai tiedostamattaan ”arjen estetiikan” nimikkeen alle - 
mutta se hetki on myös koskettavan traaginen; kaikki se mitä 
on kuvattu, on kadonnut jo kuvaushetkellä eikä hetkeä saada 
takaisin, siksi se on kuin itse elämä kovaa vauhtia jättämäs-
sä meitä, menossa ohitse. Gdansk-kuvista on jo 40-vuotta. 
Kuinka moni kuvissa mukana olleista on vielä hengissä? Ei 
kovin moni. Ehkä kuitenkin yhden kuvan nuori tyttö, jonka 
on silloin pitänyt olla noin 15-15-vuotias. Onko hän selvin-
nyt huonosta ravinnosta, hiilipölystä ja muista elämää riivaa-
vista miinuksista, jotka kuoleman nimissä verottavat ihmisiä 
maanpäällä? 
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Olisi hienoa, jos Honkanen pääisi nyt kuvamaan samoja 
paikkoja. Millainen jatkokertomus siitä tulisi nyt kun Puola 
on jähmettynyt toisen ääripään, uskonnollisen äärioikeiston 
käsissä ihmisoikeudet vähemmistöiltä ja naisilta kieltäväksi 
takapajulaksi? Kuvan tyttö olisi kiva nähdä tämän päivän ku-
vana. Hänhän olisi tänään 55-59-vuotias, ehkä. Valokuvaus ja 
valokuva uudelleenmäärittelevät muistin, kehon ja tietoisuu-
den välisiä suhteita (Celia Lury ”Prosthetic Culture - Photo-
graphy, memory and identity” (New York: Routledge 1998). 
Valokuva opettaa uudenlaisen näkemisen tavan, joka muovaa 
itseymmärrystämme ”itse laajentuu ja tulee toiseksi”. Näin 
käy myös Honkasen Gdansk-kuvia katsomalla. Samalla ne 
tekevät katsojan haikeaksi ja mietteliääksi. Voiko olla totta, 
että yhdellä vilkaisulla 40-vuotta elämästä palaa takaisin edes 
jonkinlaisessa muodossa muistina yhtä tai kahta kuvaa katso-
malla? Mitä minä tuolloin tein 40-vuotta sitten? Missä olin ja 
keiden kanssa jaoin silloin ja miksi elämäni? Muistanko edes 
itse? Heitinkö elämäni hukkaan vai teinkö jotain järkevää? 
Tänään sen voi jo jokainen itselleen tunnustaa 40-vuoden 
jälkeen Gdanskin kuvien äärellä.

Honkasen Gdanskin valokuvat ja ”valokuvallinen tarkkaa-
vaisuus” on kuin psykologinen hypnoosi, joka pitää meidät 
otteessaan katsoessamme sitä pysäytettyä hetkeä, joka on 
kulloinkin edessämme ihmeteltävänä. Kuvat Gdanskista py-
säyttävät kahdesta syystä. Ne ovat ikonisia - nämä kuvat olet 
varmasti nähnyt jossain mediassa. Toiseksi Gdanskin-kuvat 
kertovat myös tärkeää valokuvan informaatiohistoriaa ennen 
elokuvaa ja nettiä, jolloin muodostui käsite - eikä aiheetta 
- valokuvasta, joka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Va-
lokuva on tavallaan tekstin ja kuvan yhdistelmä, koska se si-
sältää tarinan, jonka tulkitseminen silmä ja aivot aloittavat 
heti nähtyään kuvan. Paljon tyyli on muuttunut siitä - mutta 
ei valokuvan kyky ja halu kertoa tarinaa, kun ensimmäinen 
suomalainen valokuva otettiin Henrik Cajanderin toimesta 
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3.11.1842.
Palataan vielä tähän Vallilan kirjaston Kajava-gallerian 

näyttelypäällikkö Antin Honkasen näyttelystä tekemään 
julisteeseen, ja siinä erityisesti edellisessä kirjoituksessa mai-
nitsemaani keskellä eturivissä valkoisiin puettuna olleeseen, 
silloin ehkä noin 15-16-vuotiaaseen tyttöön, jonka täytyy 
nyt 40-vuoden jälkeen olla, jos on elossa, noin 55-59-vuo-
tias. Kuvassa on jotain väärää. Joskus tällainen ”väärä kuva” 
erehtyy näyttämään maailman lavastuksen propagandistisesti 
metafyysisenä pahuutena, jolla ei ole syitä eikä taustoja. Täs-
sä vastakohtien dramatiikassa, etten sanoisi jopa vanharaa-
matullisessa moraalijyrinässä, on myös Honkasen Gdanskin 
kuvien piilevä ongelma, sillä kuvat ovat kuin pyhimyskuvia 
yli-ihanteellisista ja hyvistä ihmisistä heidän iloisuuttaan ja 
elinvoimaansa silminnähden nakertavan pahan keskellä. Siitä 
käytännön esimerkkinä tämä tyylipuhdas hyvää muutosta ja 
korkeampaa sielunmessua edustava kuva, joka ei selittelyjä 
asiansa tueksi enää tarvitse. 

Honkanen kuvaa pienen enkelin taivaallisen vapauttavan 
armon keskellä. Kuva tuntuu vihjaavan, että ihme on tapah-
tunut ja ongelmat ratkeavat sen jälkeen kuin itsestään vain 
uskomalla ja hyvään luottamalla. Juuri siksi tämä valokuva, 
kuten monet muutkin yhtä taitavasti tunteisiin vetoavat valo-
kuvat, ovat olleet aina tärkeä osa sekä maallista että kirkollista 
propagandaa. Honkanen on selvästikin hyvän sattuman mah-
dollisuuteen luottava ja sen hengellisen ilmestymisen symbo-
liikasta kiinnostunut ja innostunut kuvaaja, jolla on silmää 
odottaville ihmeille, sillä raja tarkkailun ja julistamisen väillä 
hänen Gdansk-kuvissaan on ohut - yhtä ohut kuin se on ol-
lut veteen piirrettynä viivana aina ihmismieliin vaikuttamaan 
tarkoitettujen kuvien maailmassa. Mutta se ei ole pahasta tai 
moite. Muistakaa silti vanha totuus, ettei kuva ei itsessään 
todista mitään, vaikka kuvien avulla voidaan todistaa paljon 
eri asioita; aika vain muuttaa muotoaan kuville ominaiseksi ti-
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laksi. Valokuvissa aika on aina tavallaan autenttinen ja puhdas 
kokemus, joka on vapautettu ajan normaalista järjestyksestä, 
ja joka on ajan ulkopuolella. 

Erityisesti nostalginen sanomalehden mustavalkokuva, ku-
ten Honkasella, on kuin muisto hetkestä, joka on vapautettu 
siksi, että kaikki, jotka sen muistavat, ovat joko hävinneet tai 
kuolleet. Roland Barthesin mukaan valokuva ehkä sanoo sen, 
mikä on ollut mutta samalla kieltäytyy sanomasta, kuinka se 
on ollut. Näin on myös Honkasen Gdansk-kuvissa. Eri maata 
mutta samaa sukua Honkasen kuvien kanssa on esimerkiksi 
nuoremman polven Pinja Aaltosen ”Stopping Point - nuorten 
Tiibetin pakolaisten elämää McLeod Ganjissa Pohjois-Inti-
assa” (2013) -valokuvakirjan kommentoiva dokumenttisuus 
nykyhetkeen. Eräässä kuvassa nuori tiibetiläinen pakolainen 
sanoo, ettei ole kiinnostunut buddhalaisuudesta. Se on hänen 
mielestään vanhanaikaista ja kaukana jokapäiväisestä elämäs-
tä. 

Siinä yhtymäkohta Honkasen Gdanskin kuviin sekä todis-
te valokuvien samankaltaisesta tematiikasta, vaikkei Honka-
nen kuvajournalistina julista vaan näyttää kameransa linssin 
läpi sen mitä edessä on. Tultuaan Helsinkiin -76 Honkanen 
teki töitä eri sanoma -ja aikakauslehdille sekä Pressfoto-ku-
vatoimistolle ja oli myös vuoden verran YLE:n tv-uutisissa 
kuvatoimittajana. Lehdistä voi mainita mm. HS, IS, Uu-
si-Suomi ja IL. 1980-90-luvuilla hän teki töitä aika paljon 
myös Apuun. Kaikkia työllistäjiään hän ei enää muistakaan; 
sitä paitsi listasta tulisi erittäin pitkä.

Regis Durant kysyy esseessään ”How to see Photographical-
ly”, kuinka samantyyppinen kuva voi saada niin vastakkaisen 
arvon. Miettikää tätä katsoessanne Honkasen Gdanskin-ku-
via. Durantille katsomistapahtuma ja ajattelun oli oltava voi-
makkaampia kuin itse kuvan, joihin ne liittyvät. Duran etsi 
liikettä valokuvan pysähdyksestä. Hän yritti löytää se valo-
kuvallisen pysähdyksen ylläpitämän jännitteen, joka osoitti 
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valokuvan moduloivan keston (How to See Photographically 
11 nov 2009 Regis Durand, pp.141-151 in Petro, Patrice. ed., 
Fugitive images, from photography to video (Bloomington: 
Indiana University Press, 1996): 

”Valokuvissa ja elokuvien yhteydessä] Kuinka samalle ku-
valle (tai samantyyppiselle kuvalle) voi olla niin radikaalisti 
vastakkaisia arvoja: viskositeetti, ommel, yhden maailman 
visuaalisuus; vapina, syttyminen, pirstoutuminen toiselle. 
Tämän kuvan edessä on oltava näkö- ja ajattelutoimia, jotka 
ovat voimakkaampia kuin itse kuva ja jotka upottavat sen 
kokonaan siihen pisteeseen, josta siitä tulee toissijainen. Sit-
ten nousee esiin kysymys, mitä tapahtuu katseelle ja ajatte-
lulle, kun kuva virtauksen pyyhkimisen sijasta viipyy, kuten 
se tapahtuu valokuvauksessa. Elokuvavirta muuttaa jokaisen 
kuvan muistiksi (vaikka se olisikin tekemässä olevan muistin 
muisto). Kun taas valokuvakuvan pysyvyys muuttaa sen läs-
näolona - mutta läsnäolon, joka on tarkoitus pettää ja pettyä 
”muisti ilman kuvia” -tapahtuman todellisuuteen, joka on jo 
tapahtunut ja yrittää nyt löytää sen esityksen, enemmän tai 
vähemmän onnistuneesti.” 

Kun katsotte Kai Honkasen kuvia Gdanskista, muistakaa 
että hän on ottanut myös stillikuvia. Eikö näissä ole jotain 
hieman samaa kuin stillikuvissa - ihan kuin katsoisi vanhaa 
mustavalkodokumenttielokuvaa, ennen elokuvateattereiden 
illan pääfilmiä joltain 50-luvulta?
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Vielä Kantista
Eero K.V. Suorsa

Intohimot kauneudesta ja makuasioista ovat arkipäiväisiä 
asioita. Kauneus palautuu monta kertaa käsityksiin mausta, 
siihen mistä kukakin pitää. Kauneus on katsojan silmässä, tai 
sitten kielen päällä, jos mietimme mitä sana maku tuo mie-
leen. Ja se tuo mieleen niin arkisen asian kuin ruoan. Se mitä 
laitamme lautaselle, ei ole niin arkinen asia kuin saatamme 
ajatella. 

Ruoka herättää intohimoja, siinä missä taulut tai käsityk-
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semme siitä mikä ylipäätään on taidetta. Ketäpä ei kiinnostaisi 
pieni kiistely ruokaa koskevista asioista, tai sitten vaatteiden 
väristä? Kiinnostuksesta tästä ei välttämättä ole edes kyse, vaan 
ihmiset päätyvät ikään kuin vaistonvaraisesti keskustelemaan 
ja kiistelemään makuasioista, tai kuten sanomme toisin päin 
(tai vähän ronkelimmin, tai filosofisesti), esteettisistä arvos-
telmista. 

Ehkä nämä kiistelyt olisivat täysin turhia, jos meillä olisi 
yhteinen jaettu makukäsitys. Mutta me emme jaa tällaista yh-
teistä, täysin totalitaarisista makukäsitystä, tai käsitystä siitä 
mitä arvostamme esteettisesti, tai miten teemme esteettisiä 
arvostelmia. Tässä kohtaa mieleen nousee jälleen kerran Im-
manuel Kant, tuo valistuksen ajan loppupuolen ristiriitainen 
sanarunkkari Königsbergistä, nykyisestä Kaliningradista. 

Kant on filosofian historian lehdillä mielenkiintoinen 
hahmo, eikä vain filosofian historian lehdillä, vaan myös itse 
filosofiassa. Jos mietimme populaarikulttuurista nousevin 
heijastumin, niin Kant on kuin Al Pacinon tulkitsema Tony 
Montana Brian de Palman elokuvasta Scarface (1983). Gan-
gsterifilosofi, joka ruhjoi omilla käsityksillään niin tiedosta 
ja sen rajoista koko länsimaisen filosofian perusteita, mutta 
myös arvoa ja makua. Toisaalta, Kant on monessa mielessä 
kuin Martti Luther ajoittaisessa pitkäpiimäisyydessään. Tämä 
ei koske vain tyyliä, vaan myös kysymystä Kantin konservatii-
visuudesta. Tulen tähän tarkemmin alempana. 

Jos hieman kärjistän, parahin lukija, Kant laski perustan 
nykyisille länsimaisen filosofian makukeskusteluille, ja este-
tiikkaa koskeville keskusteluille sekä voimakkaille kiistoille. 
Kant ja kantilaisuus ovat tietenkin kaksi eri asiaa, jotka on 
syytä erottaa toisistaan, etenkin vastatessa kysymykseen ”Oli-
ko Kant konservatiivi?” Kysymys voi tuntua turhalta provos-
oinnilta tai filosofien henkilöhistoriaan menemiseltä, jolla 
ei välttämättä voida avata tai selittää heidän edustamaansa 
filosofiaansa itseään. Mutta, kysymyksiä on saatava esittää, 
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vaikka ne tuntuisivat turhilta. Ja yhtälailla, etenkin kun vas-
taus tähän kysymykseen on sama kuin kysymykseen: ”Onko 
Alankomaissa konservatiiveja?” 

Kantin taantumuksellinen konservatiivisuus on noussut 
(tai jäänyt nousematta) monesti esiin keskusteluissa silloin, 
kun Kantia on brändätty ja puettu uusiin vaatteisiin, milloin 
post-strukturalistien, milloin taas vaikkapa pragmaatikko C.S. 
Peircen toimesta. Kuten Hannelore Schröder on muistutta-
nut, Kantilla oli kotikaupunkinsa Königsbergin paikallispo-
litiikassa vanhoillinen maine omina aikoinaan, huolimatta 
hänen järjestämistään värikkäistä kutsuista, joilla keskustel-
tiin monista ajankohtaisista valistuksen hengen mukaisista 
aiheista. 

On siis osattava erottaa keskenään kantilaisuus ja Kantin 
henkilö. Menkäämme siis takaisin esteettisiin arvostelmiin, 
parahin lukija. Kuten alussa jo hiukan sivusin, maailma, jossa 
jakaisimme kaikki samat esteettiset arvostelmat, olisi lievästi 
sanottuna kammottava. 

Silti kantilaiset käsitykset estetiikasta ovat kuitenkin poh-
justaneet mahdollisuuden tällaisiin käsityksiin, ainakin mikäli 
on uskominen Alexander Nehamasin luentaa Peircen väite-
tystä kantilaisuudesta. Tämä ajatus maun objektiivisuudesta 
kummittelee edelleen makua koskevassa tutkimuksessa. Kan-
tin makukäsitys pääsi uimaan myös Pierre Bourdieun kuu-
luisiin makua koskeviin tutkimuksiin, mutta Bourdieun tut-
kimukset eivät oikeastaan sivua makua lainkaan filosofisesti, 
sillä Bourdieu rajoittaa koko maun koskemaan pelkästään yk-
silöiden välistä sosiaalista ulossulkemisten ja hierarkian peliä, 
tunnustamatta sitä, että maulla itsellään jokin itseisarvo näissä 
tapahtumissa. Tarkoitan, että Bourdieu ei sano, mikä maku it-
sessään on, ja rajoittaa näin itsessään koko estetiikan kenttää ja 
sen määritelmiä. Kuten näemme, Kantissa ja kantilaisuudesta 
nousevassa estetiikassa on vielä paljon perkaamista. Parahin 
lukija, on yksinkertaisesti todettava, ”vielä kerran Kant”. 
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Ahneuden
 haalistunut varjo

Harald Olausen

Kaupallisessa elokuvalevityksessä pyörii parhaillaan Dickensin 
David Copperfieldistä kertova elokuva, jonka luulisi maineik-
kaasta esiintyjäkaartinsa ansiosta olevan taattua brittidraamaa 
ja näyttelijäsuorituksiltaan nautittavaa laatutyötä, varsinkin 
kun Dickensin Copperfieldin jälkeisen menestysromaanin 
”Kolea talo”-televisiosarjatulkinta oli kaikkien osien summana 
lähes kympin arvoinen suoritus. Ja mitä vielä. Uusin David 
Copperfield on valitettavasti toisen luokan räpellys, pahim-
millaan kuin keskinkertainen kesäteatteriesitys, joko akan 
kanssa tai akattomasta miehestä törmäilemässä hassunkuristen 
sattumusten kautta hymy turpeilla huulilla, kuin aikoinaan 
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suomalaista kesäteattereita ja komediaelokuvia kyllästyttäneen 
Agapetuksen tylsääkin tylsemmissä typeryyttä ja umpimielis-
tä asenteellisuutta uhkuneissa räpellyksissä. Järkyttävintä oli 
katsoa kahden loistavan LGBTQ-näyttelijän, Derek Jarma-
nin läheisen ystävän ja työtoverin Tilda Swintonin ilmaisun 
jähmettymistä naamanvääntelyksi sekä yleensä niin skarpin 
Ben Wishawn esittämän ahneuden arkkityypin typistyneen 
haalistuneeksi varjoksi siitä mustavalkopelistä ja varjojen 
maailmasta, missä dickensiläinen katharsis pahasta vapauttaa 
vastoin tahtoaan surkeuteen tuomitut ymmärtämään olevansa 
vapaita ja vastuullisia vain silloin, kun he ymmärtävät heidän 
toimintansa olevan itse aiheutettua, sielun sisäisten tekijöiden 
eikä ulkoisen maailman määräämä.

Dickensin David Copperfield on esimerkki uuden ajan 
airuesta vanhan ja rapistuvan menneen maailman keskellä, 
missä vanha teennäinen mahtailu ja titteleillä pelleily saa 
väistyä nokkeluuksien ja 1700-luvulla Englantia valloittaneen 
”common sensen”-ajattelun myötä ymmärryksenä elämää oh-
jaavana periaatteena, sillä järjen ”järjettömiin” sokkeloihin voi 
usein hukkua Nietzschen varoittavan esimerkin tavoin. Sitä 
ennen renessanssiajattelijat opettivat ihmisiä tarkastelemaan 
asioita avoimin silmin ja tuomitsematta ensi kertaa sitten an-
tiikin. Jumala oli useimmille heille samoin, kun Platonille, 
enemmän idea ja ulkopuolinen näkymätön voima kuin per-
soonallinen, tahtova ja käskevä ihmistä kiduttava ja ohjaileva 
voima. Britit olivat muuta Eurooppaa edellä käytännöllisen 
ajattelunsa ansiosta. Ennen vuotta 1600 teoreettisia tutki-
muksia Euroopassa tasapainottivat keskustelut konkreettisis-
ta, käytännöllisistä kysymyksistä, kuten täsmällisistä ehdoista, 
joiden vallitessa yksinvaltiaan oli moraalisesti hyväksyttävää 
aloittaa sota tai alamaisen surmata tyranni. Sitä vastoin vuo-
den 1600 jälkeen useimmat eurooppalaiset filosofit omistau-
tuvat abstrakteille, universaaleille teorioille ja sulkivat käsit-
telystä kaikki konkreettiset asiat. 
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1700-luku valistuksen hurmaamana avasi muidenkin sil-
mät kuin vain köyhien ja osattomien näkemään epäkohtia 
ja viitoitti tietä dickensiläisen paljastavan romaanin herättä-
miin haluihin muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää. 
Rohkeudesta antaa proosallinen vastaisku jähmeälle hallitse-
vien yläluokkien harjoittamalle tyytyväisyyspolitiikalle, missä 
ongelmia lakaistiin ammatikseen maton alle kurjalisto-Lon-
toossa, monet muutkin kuin vain Dickens, saavat kiittää 
yhtenä esikuvana tässä taistelussa hieman aikaisemmin toi-
minutta ranskalaista valistusfilosofia Voltairea, joka asui pit-
kään maanpaossa Englannissa ja omalla kirjailijan työllään 
ja liiketoimillaan tuli kuuluisaksi luoden seuraajilleen erään 
tärkeän yhteiskunnallisen muutoksen työkalun ”poleemisen 
omantunnon”. Ilman Dickensin romaaneja maailma saattaisi 
olla toisenlainen paikka. Kuvitelkaa nyt joku tunneköyhä ja 
empatiakyvytön esimuoto Donald J. Trumpista noina aikoi-
na ryöväämässä surutta tavallisten ihmisen ja köyhien taskuja 
lisäten valheillaan muiden kurjuutta. Juuri tämän ahneuden 
arkkityypin ja kapitalismin julman itsekkyyden Dickens van-
gitsee oivallisesti häikäilemättömän roiston sekä tunnekylmän 
Uriah Heepin varoittavaan ja ikävään hahmoonsa David Cop-
perfieldissä aikana, jolloin tarvittiin enemmän kuin milloin-
kaan yhteistä ymmärrystä ja tajua yhteisestä hyvästä kaikkien 
elämää helpottavana voimana, kun Eurooppa oli selvinnyt 
juuri ja juuri sen ajan pahimmasta katastrofista. 

Eurooppaa koetteli ranskalaisen historiantutkija Roland 
Mousnierin mukaan ”yleinen kriisi”. Vuosina 1619-1622 
koettiin vakava lama. Kansainvälinen kauppa kuihtui ja työt-
tömyys oli yleistä. Kaiken lisäksi ongelmia lisäsi ilmaston 
yleinen huononeminen, kun ilmekehään tuli epätavallisen 
paljon hiiltä. Tätä aikaa kutsuttiin ns. pikku jääkaudeksi, 
jolloin Thamesjoki jäätyi Lontoossa ja sen jäällä paistettiin 
kokonaisia härkiä. Englantia kuritti vielä kaiken lisäksi suuri 
ruttoepidemia vuosina 1630-1665. Lisäksi Lontoo oli alko-
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holistein käsissä. Kaupungin 350.000 asukkaasta katsottiin 
olevan rappioalkoholisteja, joista monet lapsia ja vanhuksia, 
peräti 150.000. Juoppoja kuoli kaduille. Iljettävät räkälät 
mainostivat: puolella pencyllä kunnon kännit. Koko pencellä 
perskännit. Perusviina oli gini. Jos lukee ”The New Cambrid-
ge Modern History” osa IV, joka kattaa 1500-luvun lopun ja 
koko 1600-luvun alun, huomaa dickensiläisen helvetin syn-
tyneen juuri noihin aikoihin. 

Uusin tulkinta valkokankaalla dickensiläisyydestä ei ole 
todellakaan kohteelleen imarteleva, vaikka tarkoitus on ollut 
todennäköisesti nostaa mielikuvituksellisen leikittelyn siivin 
David Copperfield-tematiikka uudenlaisen luupin alle hei-
jastamaan värisävyjä, joita ennen ei ole joko uskallettu tai 
osattu nähdä tässä klassisessa Dickensin luomassa kirjalli-
suuden arkkityypissä. Mutta näköalaton aikamme ja kaiken 
viihteellistyminen ja sanottavan typistäminen tekstaritasolle 
puolustaa näkökulmaa, kun ajatelleen elokuvan kilpailevan 
lyhyttä ja viihteellistä tulkintaa rakastavien huomiosta. Ehkä 
siksi ohjaaja on ottanut tyylilajikseen Chaplinin sata vuotta 
sitten kehittämän komediallisen splastickin päivittäen sen 
jakaantuneen minän ja todellisuuden spektrin heijastumiksi 
tapahtumaan simultaanisesti meissä ja tässä hetkessä yhtä se-
kavan huumehörhöisesti kuin aikoinaan yhtä epämiellyttävän 
katsomisjäljen takaraivoon jättänyt Johnny Deppin tähdittä-
mä (on tästä tyypistä puhuttaessa väärä termi mutta menkööt 
nyt) ”Pelko ja inho Hollywoodissa”, josta Hesariin 2.10.1998 
elokuvan arvostellut Pentti Avola kysyi, oliko elokuva hurja 
egotrippi vai uuvuttavaa sekoilua? Minusta se oli molempia 
samoin kuin nyt elokuvateattereissa oleva ”David Copperfiel-
din elämä ja teot -elokuva.

Ohjaajan tarkoituksena on ollut kaiketi esittää kahden 
maailman ja kahden tavan esittää tosi totena ja valhe valhee-
na-problematiikan välinen ristiriita heittämällä totisen toden 
läskiksi alleviivaamalla ihmisten teennäisyyttä ja hölmöyttä 
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maailmassa, missä mikään päälaelleen käännetty todistus ole-
vaisesta ei voisi olla hullummin kuin se oikeasti on. Ei kai ole 
sattumaa, että elokuvan pääosaa esittää Yan Martellin ”Piin 
elämä” (Tammi 2007) -kirjasta tehdyn mainion elokuvan 
pääosanesittäjä. Kirja on jälkikommentti Dickensin Copper-
fieldissä aloittamalle totuuden ja mielikuvituksen pohdinnalle 
- siis varsinainen eksistenssikirja - lajissaan, esittäen kaiken 
irvailun ja kaksoismerkityksellisen alleviivaamisen ohessa 
viitteenomaisen roistoyhteiskunnan alimpien rappusten na-
tinan kysymällä: voiko kaikki olla silti kuin on tai se mistä 
olemme jääneet paitsi olevainen vain tässä ja nyt? Entä onko 
meillä muuta? Onko elämä valmiiksi annettu ja yhtä nopeasti 
poisotettu? Tai pitääkö kaiken olevaisen olla ikuista? Voiko 
mikään syntyä tyhjästä? Voiko sellainen mitä ei ole, muuttua 
toiseksi? Oliko maailmamme tarkoituksellisesti tasapainon 
vuoksi täynnä vastakkaisuuksia? Oliko sekä hyvällä että pa-
halla välttämätön paikkansa todellisuudessa? Tai entä jos vas-
takohtaisuuksien välillä ei olisi jatkuvaa kamppailua, olisiko 
maailma enää maailma vai lakkaisiko se kokonaan olemasta? 
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Älyllisen
 itsepuolustuksen 

pikakurssi
Harald Olausen

Tamperelaisen filosofisen lehden niin&näin kustantamo teki 
vuonna 2011 kulttuuriteon julkaistessaan Tapani Kilpeläi-
sen suomentamana Normand Baillargeonin kirjan ”Älylli-
sen itsepuolustuksen pikakurssi”. Kirja tuli sopivaan aikaan 
juuri kun maailma sekosi äärioikeiston seireenien kutsusta 
maahanmuuttovastaisuuden aallonharjalla mutta on erityi-
sen ajankohtainen tänään, kun maailmalla yritetään korjata 
kurssia Trumpin totuudenjälkeisen ajan karikoista kohti fak-
tapohjaista todellisuudentajua- ja tuntua. Se ei kuitenkaan ole 
helppo tie eivätkä kaikki kriittiset kommentaattorit usko sen 
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olevan enää mahdollista. Vaatiiko sitten totuuksien etiikka 
meiltä luopumista? Tämä kysymys kosketti jo Platonia hä-
nen yrittäessä raivokkaasti todistaa, että filosofi, totuuksien 
ihminen on onnellisempi kuin nautiskelijatyranni, ja että näin 
ollen aistiva eläin ei luovu mistään oleellisesta omistaessaan 
elämänsä ideoille. Kirja alkaa Poincaren paradoksilla kaiken 
epäilemisestä ja kaiken uskomisesta, jotka olivat hänen mu-
kaansa kumpikin yhtä käteviä ratkaisuja, sillä niiden ansiosta 
meidän ei tarvitse ajatella. Kirjoittaja on huolestunut siitä, 
että yhteiskunnassamme liikkuu esimerkiksi ”paranormaali”-, 
”esoteerisyys”- tai ”new age”-nimillä tunnettuja uskomuksia, 
joihin sisältyy niinkin erilaisia asioita ja käytäntöjä kuin tele-
kinesia, ajatuksensiirto, aikaisemmat elämät, ufosieppaukset, 
voimakristallit, ihmehoidot, ponnisteluitta tepsivät kuntoi-
luohjelmat ja -välineet, yhteydenpito kuolleiden kanssa, eri-
laiset sovelletun itämaisen mystiikan muodot, kiropraktiikka, 
homeopatia, astrologia, kaikenlaiset vaihtoehtolääkinnät, fen-
gshui, ouija-laudat, lusikoiden taivuttelu pelkkien ajatusten 
voimalla, selvänäkijöihin turvautuvat poliisit, korteista ennus-
taminen ja ties mitä...

Baillargeon on epäilyssään lähellä Platonin väitettä, että 
hämmästys on erityinen intohimo. Baillargeon tulkitsee 
Platonin huomion niin, että ajattelee sen olevan ensisijai-
nen lähtökohta ajattelulle, koska hämmästyminen edellyttää 
hankkiutumista eroon valmiista ajatuksista ja ennakkoluulois-
ta, irrottaudutaan jähmeän mielipiteen valtavasta voimasta, 
kunnes pystytään hämmästymään siitä, mikä aikaisemmin 
tuntui tylsältä. Oikeastaan kysymyksen tulisi silloin järkeily 
ja perusteleminen sekä selkeä analyysi ja haaste kielen yksi-
muotoisuutta vastaan Aristoteleen antamin eväin, kun hän 
sanoi, että aluksi oli todettava, mikä on tutkimuksemme ai-
hepiiri ja mitä se koskee - eli sen aihe on todistaminen ja että 
se koskee todistavaa tiedettä (Aristoteles, Ensimmäinen ana-
lytiikka24aI0). Aristoteles oli sitä mieltä, että syllogalismiksi 
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tai väitteiden yhdistämiseksi voidaan kutsua mitä tahansa 
päätelmää. Aristoteles esitti yleisten ja erityisten näkökohtien 
vastakohtaisuuteen tapana valottaa selvemmin erilaisia tausta-
tukia, joihin käytännön ja argumentaation eri aloilla nojataan.

Me joudumme käsittelemään ongelmaa pupunsyöttämi-
sen dynamiikasta loogisena ongelmana (Hegel on kirjoittanut 
kirjan logiikasta) yrittäessämme selvittää sen mahdollisuuksia 
soveltua todellisten argumenttien kriittiseen arviointiin. Tai 
logiikan puuttumisena toisin kuin Aristoteles, jolle apodeik-
sis (todistaminen) oli kysymyksiä kenen tahansa esittämien 
väitteiden todistamisesta arkimerkityksessä. Voisi sanoa hie-
man piruillen, että on kumma, ettei logiikasta ole vieläkään 
tullut ”täysikäistä’ aristoteelisen ajattelun mukaan tieteenä ja 
tietona (episteme). Ehkä siksi, ettei logiikka ole aina jaksanut 
kiinnostua ihmismielen ilmiöstä, kuten filosofi Dewey, joka 
väitti jokaisen tottumuksen olevan toiminnan tapa tai laji, 
ei yksittäinen teko. Ja kun se muotoillaan, siitä tulee sääntö 
tai toiminnan periaate ja laki. Dewey perusti tälle väitteensä, 
että oli olemassa päättelytapoja, joita voidaan muotoilla sekä 
laiksi että periaatteiksi. Mutta jos päättelyn tottumukset ovat 
aluksi pelkkiä tapoja, eikö silloin tässä kohtaa prosessia pii-
le se ongelma, joka pitäisi muuttaa tai pyrkiä muuttamaan? 
Ongelmanahan on se, että jos niihin ei puututa, niistä tulee 
yleisiä vaivoja varsinkin, jos ne ovat vääriä tai perustuvat val-
heille. Ja kun on kyse valheesta, joka siirtyy rakenteellisena 
ominaispiirteenä tapoina ja uskomuksina, me tarvitsemme 
kaiken mahdollisen käytettävissä olevan materiaalin raken-
taaksemme vastavoimaa sitä - usein jo tuhansia vuosia etu-
matkaa hankkineeseen- vastaan. Me tarvitsemme siihen nok-
keluutta, logiikkaa (ei yliopistohemmojen keskinäisen kerhon 
kivaa ”objektiivista tiedettä”) Aristoteleen ajattelun mukaan. 
Hänen mukaansa logiikka koski tavalla tai toisella tapoja, joil-
la ihmiset ajattelevat, argumentoivat sekä päättelevät. Mutta 
meidän on muistettava, ettei pelkkä tapa voi tuoda pätevyyttä 
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tai arvovaltaa argumenttien muodoille. On hyvä muistaa, että 
ihminen tekee usein asioista johtopäätöksensä ilman mitään 
sääntöjä.

Miten tähän huutoon vastaa Normand Baillargeon kirjalli-
sen itsepuolustuksen pikakurssina? Hyvin sillä kirja ei syyllis-
ty turhaan teoretisointiin esittämällä kantilaisilta kuulostavia 
kysymyksiä onko loogisuus tässä tapauksessa ylipäätään mah-
dollista vaan ohittaa tieteelliset jaaritukset mennen suoraan 
asian ytimiin tunnustan olevan levoton siksi, että pohdiskelu, 
tieto ja rationaalisuus ovat hänestä surkeassa jamassa laajoilla 
akateemisen ja älyllisen elämän aloilla. Hän jatkaa Wittgens-
teinin ällistelyä yrittämällä omien sanojensa mukaan ”ilmaista 
asiansa mahdollisimman maltillisesti”: eräät asiat, joita ny-
ky-yliopistojen eräillä sivistymättömyyden ja humpuukin val-
litsemilla sektoreilla tehdään ja sanotaan, pöyristyttävät häntä. 
Hän tietää, ettei ole ainoa, joka ajattelee näin. Ei olekaan. Ste-
ve Jobs sanoi ennen kuolemaansa, että siihen nähden kuinka 
paljon hän käynyt kouluja, hän on yllättävän selväjärkinen. 
Baillargeon jatkaa huolestumisen sarjaansa. Hän on huoles-
tunut politiikasta sekä tiedotusvälineittemme tilasta, niiden 
keskittymisestä, rinnakkaisuudesta ja kaupallistumisesta sekä 
siitä, että ne ovat päätyneet levittämään propagandaa, kun 
meistä jokaista sananmukaisesti pommitetaan informaatiolla 
ja puheella, joka pyrkii saavuttamaan myöntymyksemme tai 
panemaan meidät toimimaan määrätavalla. Me tiedämme 
hänen mukaansa, että osallistuvassa demokratiassa koulutus 
on tiedotusvälineiden ohella toinen suuri instituutio, jolle to-
dellisen kansalaisuuden toteuttaminen demokratiassa lankeaa:

”Mutta myös koulutuksessa on vaikeuksia. Viimeaikainen 
kehitys antaa todella syytä huoleen: näyttää esimerkiksi siltä, 
että ihanteesta, jonka mukaan kaikille tulisi antaa yleissivistys, 
on luovuttu täysin välinpitämättömästi. Tämä närkästyttää 
minua erityisesti siksi, että nykyisin koulutus on tulevalle 
kansalaiselle välttämättömämpää kuin koskaan. Liian monien 
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ihmisten ja erityisesti koulutuspäättäjien harhainen asiakasa-
jattelu ja tapa pelkistää kaikki talouteen ovat siis mielestäni 
vakavia perusteita huolestua osallistuvan demokratian tule-
vaisuudesta.”

Baillargeon ei ole ollut eikä tule olemaan yksin yrittäessään 
huutaa katastrofin nimellä ”älyllinen epärehellisyys ja sillä 
rahastaminen sekä poliittisen hyödyn nappaaminen omiin 
tarkoituksiin” keskeltä kuin huutavan ääni korvessa. Maail-
man älyllinen oppositio on tehnyt näin 1500-luvulta Erasmus 
Rotterdamilaisesta lähtien vaihtelevalla menestyksellä. Bail-
largeon yrittää antaa koko kirjallisen verran välineitä vastaan 
kaikkea sitä älyllistä roskaa, jota meille eri käärepapereissa 
nykyisin tarjoillaan, työvälineet vastustaa niiden vetovoimaa 
ja paljastaa niiden sisältämän typeryyksien lisäksi niiden ilmi-
selvä valheellinen luonne. Skeptisyys on ainoa oikea elämän 
asenne, joka pitää ihmisen valppaana, ettei tule huijatuksi. 
Baillargeon ymmärtää ongelman ytimen: kriittinen ajattelu 
on harvojen, usein hyvin koulutetun eliitin sekä harvojen 
toisinajattelijoiden etuoikeus, ei koko kansan huvia. Siksi 
kirja on tarpeellinen ja sopii hyvin työkaluksi, kun yritetään 
purkaa pirunnyrkkiä nimeltään epä-älyllinen ajattelu- ja toi-
minta. Baillargeon ottaa hauskan esimerkin siitä, miten asioita 
muunnellaan totuudesta jonnekin harmaalle alueelle, missä se 
ei ole enää totta mutta ei valhettakaan, vaan omaa elämäänsä 
elävä ihan toinen tarina, jonka tarkoituksena on johtaa harhaa 
antamalla väärä kuva todellisuudesta. Kaksi ihmistä keskus-
telee siitä, montako sorkkaa porsaalla on. He ovat aluksi yhtä 
mieltä siitä, että porsaalla on neljä sorkkaa. Toinen kuitenkin 
kysyy: entä jos sanomme, että sen saparoa ”sorkaksi”, mon-
tako sorkkaa sillä sitten on? Viisi, vastaa toinen. Kysyjä on 
toista mieltä: Ei suinkaan: saparoa ei voi muuttaa sorkaksi 
vain sanomalla sitä sorkaksi. Esimerkki on osuva ja kuvaa hy-
vin Trumpin kohta päättyvää totuudenjälkeisen ajan totuutta 
järjettömyyksillä vääristelevää totuudenjälkeistä aikaa.
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Baillargeon kysyy muutaman tärkeän kysymyksen kuten, 
miten kieli voi olla merkityksellistä? Tai miten voidaan selit-
tää, että pystymme tuottamaan ennenkuulumattomia lauseita 
- ja vieläpä niin paljon kun mielemme tekee? Ja miten on 
mahdollista, että ne, jotka kuulevat lauseemme ensimmäistä 
kertaa, ymmärtävät ne yleensä täysin ongelmitta? Baillargeon 
ei kuitenkaan harmiksemme mene syvemmälle pohdinnois-
saan kielen merkityksestä vaan tyytyy toemaan siihen liittyvän 
paljon sekä salaperäistä että pelottavaa. Hän ottaa esimerkeik-
si Orwellin uuden kielen, jonka ansiosta voitiin sanoa esi-
merkiksi, että orjuus oli vapautta sekä kuuluisan Platonin, 
josta lähtien filosofit ovat erottautuneet yleisistä mielipiteistä 
ja konsensuksesta rikkomalla yleisen yksimielisyyden, Gor-
gias-dialogin - pitkän ja erikoisen dialogi Holger Thessleffin 
mukaan vaikuttajien moraalista ja kahdesta tavasta elää, jonka 
panos myöhemmässä moraalifilosofiassa on ollut merkittävä - 
jossa Sokrates keskustelee ensin vanhan sisilialaisen retoriikan 
opettajan Gorgiaan kanssa, sitten (48Ib) hänen kannattajansa 
Poloksen kanssa, ja lopuksi vielä kokouksen järjestäjän, ateen-
alaisen poliitikon Kallikleen kanssa. Thessleff sanoo Platonin 
jonkinlaista sympatiaa tuntien eläytyneen Kallikleen sovin-
naiseen mutta älykkääseen ajatteluun vastakohtana filosofin 
näennäisesti maailmasta vieraantuneelle ihanteellisuudelle:

”Keskustelu kärjistyy edelleen, joskus logiikan kustannuk-
sella. Tapahtuu kuitenkin radikaali siirtymä reettorin näennäi-
sestä viisaudesta poliitikon ja filosofin elämän ja toiminnan 
vertailuun. ”Oikean filosofian” aktiivinen puolustaminen 
egoistiseen vallan väärinkäyttöön nähden tuntuu kertovan 
Platonin yrityksestä vahvistaa filosofin asemaa yhteiskunnassa 
(vrt. Valtio). Hänen mielestään filosofi voi puolustautua ajat-
televan yksilön tietoisuudella etiikan perusteista, ja filosofian 
harjoittelu antaa moraalille selkärangan. Georgias myöntää 
pian, että julkinen puhuja usein onnistuu vakuuttamaan tie-
tämättä itse, mikä on oikein (vrt. Apologian alku), ja häntä 
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käsitellään melko lempeästi. Sitten Polos saa kuulla, että pu-
hetaito ei juuri eroa ruuanlaitosta tai kosmetiikasta (4655b) 
mutta että nimenomaan johtajien tulisi käsitellä hyvää ja oi-
keaa päämäärinään (468bc).”

On hienoa, että Baillargeon on ottanut älylliseksi motok-
seen Gorgiaan sanat puheesta voimakkaana tyrannina, joka 
voi viedä pelon pois, häivyttää murheen, kiihottaa iloon. On 
puheita, jotka masentavat kuulijansa, ja puhetta, joka kovet-
taa, ja toisenlainen puhe taas ovelan vakuuttelun avulla tekee 
väkijoukon riippuvaiseksi lääkkeestään ja niiden magiasta. 
Kirja keskittyy tarkastelemaan kieltä älyllisen itsepuolustuk-
sen näkökulmasta. Baillargeon ottaa esimerkeiksi sanoja, sa-
navalintoja ja sanojen mahdollisesti harhaanjohtavaa käyttöä, 
joka täytyy tunnistaa, jotta voisi puolustautua sitä vastaan. 
Hän käsittelee myös logiikkaa eli taitoa yhdistellä väitteitä eri-
tyisesti erityistaitoon eli retoriikkaan, jota hän kutsuu henki-
siksi konnankoukuiksi ja manipulaatioksi. Näiden yhteydes-
sä hän ottaa esimerkkejä yleisimmistä virhepäätelmistämme. 
Juuri siksi kirja on tarpeellinen lisä älyllisen itsepuolustuksen 
lisäämiseksi aikana.



256

Aatteiden ja
 kuvitelmien

 takana
Harald Olausen

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. Tämän huomaa myös siitä, miten 
transaktivismin kolmas aalto on ottanut oppia persujen vies-
tinnästä ja poiminut valemediasta sen käytettävimmän osan 
osaksi omaa propagandatoimintaansa perustamalla oman 
nettilehden: www.kehraaja.com Eukleideen aksiomin tavoin 
ymmärrettynä ”maailma on mietteeni”. Lehteä mainostetaan 
sen omilla sivuilla LHBTIQA+ -verkkomediaksi, joka ko-



257

koaa yhteen uutisia, mielipidekirjoituksia, tapahtumavink-
kejä, mediaa ja kulttuuriin liittyviä arvosteluja sateenkaari-
näkökulmalla. Lehti korostaa kaikessa julkaisutoiminnassaan 
”inklusiivisuutta (mitä se muka on? - vaikuttaa merkitykses-
tään irroteltua sanan väärinkäyttämiseltä Hyacint Bucketin 
tapaan...) ja lupaavat pyrkiä parhaansa mukaan noudattamaan 
”nothing about us without us” -periaatetta, jonka mukaan 
aiheesta tulee ensisijaisesti kirjoittaa henkilön, jota aihe kos-
kettaa. Tässäkö tämä nyt oli? Pitikö tämän olla jymyuutinen ja 
jotain uutta? Lehti jatkaa uusissa kuosissa vanhan toistamista 
eikä ota mitään kantaa yhteiskuntaluokkia koskevaan poli-
tiikkaan tai profiloidu alistettujen ryhmien ja syrjäytyneiden 
queerien asialla. Miksi? Huolestuttavaa. Ja tällä tarkoitan näi-
tä keskuudessamme näkymättäminä olevia moniongelmaisia 
kuten paperittomia ja muita epäkansalaisia, joiden puolesta 
kukaan ei ole valmis laittamaan tikkua ristiin; tämä profiloitu-
minen ei tarkoita sitä, että ulkoruokinnassa olevien queerien 
tarinoita kerrottaisiin, vaan että lehti ottaisi esimerkiksi sel-
keän kannan sortoa ylläpitävää politiikkaa ja sitä valheillaan 
tukevia rakenteita vastaan.

Kehrääjän periaate on kummallinen, jos ajatellaan tiedon-
välitystä, sillä eihän tarvitse olla lehmä tietääkseen mistä maito 
tulee. Kyseessä on selkeästi epäeettisin lähtökohdin toteutet-
tua propagandaa, missä valheen puolustaminen on tärkeäm-
pää kuin etsiä sitä kadonnutta totuutta, jos nyt sellaisesta on 
edes kiinnostunut. Kyseessä ei siis ole journalistisesti tehty 
nettilehti vaan mielipidevaikuttajana toimiva kanava, joka 
jatkaa siitä, mihin toisen transaktivismin aallon nimettömien 
vihjailujen ja rivienvälisiin uhkailuihin muut LGBTQ-kan-
salaiset saivat viime vuosina tottua. Sain minäkin osani tästä, 
kun nimetön kirjoittaja nimimerkillä ”huolestunut sateenkaa-
rikansalainen” valitti Qx:fihin viime syksynä LGBTQ-eloku-
vafestivaali Vinokinon esittelyn yhteydessä kirjoittamastani 
artikkelista, jossa esittelin laajemminkin gay-kulttuuria sitee-
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raamalla erästä tunnettua alkuperäistä sokraattista Erosta ja 
mieshomoutta puolustanutta gay-aktivistia:

”Olitte julkaisseet QX:ssä 14.10.2019 Harald Olausenin 
kirjoituksen, jossa parissa kappaleessa kehotetaan lukijaa tu-
tustumaan Jack Donovanin teokseen Androphilia, jonka jäl-
keen Olausen lähes ylistää Donovanin sanomaa ns. homokult-
tuurin rappiosta. Suosittelemme poistamaan kyseisen kohdan 
artikkelista, sillä Donovan on tunnettu homoutensa lisäksi 
myös äärinationalistisista ja fasistisista näkökannoistaan. Do-
novan on Wolves of Vinland -nimisen fasistijärjestön yhden 
siiven johtohahmo, ja hänellä on vahvat kytkökset kyseiseen 
liikkeeseen Lisää iltalukemista teille. Lienee olevan näiden jäl-
keen selvä, että halutessanne säilyttää maineenne edes, joten 
kuten kunnioitettavana gaylehtenä, teidän ei tulisi julkaista 
tekstejä jotka yllyttävät lukijaa väkivaltaisen ja misogynistisen 
natsikirjallisuuden pariin.” 

Syytös on naurettava mutta kertoo paljon nimettömänä 
pysyttelevän kirjoittajan vinoutuneesta ajattelusta ja harjoit-
tamansa terrorin alhaisesta tasosta. Ja jo se, ettei hän uskalla 
esiintyä nimellään, kertoo paljon (teksti on tyyliltään saman-
laista kuin Kehrääjän kirjoitukset). Fasismi-kortti on typerää 
hysteriaa, sillä kaikkihan tietävät, että olen boheemiradikaa-
lina vastaan kaikkia totuuksina levitettyjä tylsyyslatteuksia, 
puolustaen kiihkeästi länsimaista vapautta ja saavutettuja li-
beraaleja kansalaisoikeuksia, myös muunsukupuolisten halua 
korjata sukupuolensa sellaiseksi (todennäköisesti menemme 
siihen ilman transnatsikortin heilahtamista, että he joutuvat 
maksamaan operaatiot itse) kuin he kokevat ilman, että olisin 
heidän kanssaan samaa mieltä tai hyväksyisin heidän vasten-
mielisiä tapojaan toimia toisinajattelijoita vastaan. Tällaisia 
nimettömiä vihaviestejä ovat muutkin näkyvät LGBTQ-kan-
salaiset saaneet. Juuri siksi monet ovat LGBTQ-maailmassa 
syystäkin nykyisin transvastaisia ja haluaisivat hiljentää heidät. 
Mutta olen silti edelleenkin Voltairen kanssa samaa mieltä 
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siitä kuuluisasta sananvapauden periaatteesta, että olen eri 
mieltä kanssasi mutta puolustan henkeni uhalla oikeuttasi sa-
noa se. Se ei tee kenestäkään fasistia, että hän siteeraa jonkun 
fasistiksi leimatun kirjoituksia. Eivätkä tällaiseksi leimatun 
kirjoitukset välttämättä ole fasistisia. Lisäksi pitää muistaa, 
että myös hänellä on oikeus esittää mielipiteitään. Kysymys 
on siitä samasta sanavapaudesta, jota he vaativat kovaäänisesti 
vain itselleen ja samalla olisivat kieltämässä sen muilta.

He esittävät mielipiteen, minkä vaativat muut ehdoit-
ta hyväksymään, vaikka se ei ole tosi eikä edes tieteellisesti 
”punnittua puhetta”. Tässä on sama perustavaa laatua ole-
va klassinen kysymys epätoden ja toden välisestä taistelusta, 
mikä maailmaa hallitsee ja minkä jakolinja kulkee ”punnitun 
puheen” ja mielipiteiden välillä. Jo historiallinen Parmenides 
oli asettanut vastakkain totuuden (aletheia) ja ihmisten mie-
lipiteen (doksa). Kuilu näiden kahden asian välillä oli hänestä 
ylitsepääsemätön. Myös aikoinaan filosofi Bertrand Russell 
kysyi itseltään mikä oli ”tiedon” ja luulon” välinen ero? Hänen 
mukaansa henkilöllä, jolla on tietoa, on tietoa jostakin, toisin 
sanoen jostakin olemassa olevasta, sillä se, mikä ei ole olemas-
sa, 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 monesta epävarmasta läh-
teestä muodostuva juorumainen yleinen mielipide.

On siis syytä kiinnittää tässä tapauksessa tarkka huomio 
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-
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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, totuus 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.

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 Pla-
ton tarkoittaa, että on olemassa jotakin, jota voidaan kutsua 
todeksi käsitykseksi, ”doksa alethes” (tai doksa orthe, oikea 
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käsitys) ja joka lähenee todellista tietoa (ks. erit. Menon ja 
Theaitetos). Oikea filosofia suuntautuu todelliseen tietoon 
ylemmällä tasolla, kun taas mielipiteet kuvaavat hänen mallis-
saan luulemista alemmalla tasolla. Karmideessa pohditaan tie-
don yhteyttä harkintakykyyn. Siitä tarkemmin myöhemmin 
omana lukunaan ilmestyvässä artikkelissani syyskuussa 2020.

Nykykeskusteluista somessa ja näissä Kehrääjän tapaisissa 
medioiksi naamioituneissa mielipideautomaateissa saa sellai-
sen käsityksen, että joku ryhmä omistaa totuuden ja ne, jot-
ka eivät sitä tee, edustavat kaikkea sitä pahaa, mitä totuuden 
omistava ryhmä ei muka edusta. Asiahan ei tietenkään ole 
näin. Jo Aristoteles sanoi, että retoriikka ja etiikka liittyivät 
toisiinsa. Palataanpa Aristoteleen pohdintoihin, joka kirjoittaa 
”Nikomakhoksen etiikka”-kirjassaan, miten hyvällä ei ole mi-
tään yleismaallista muotoa, onpa asia tai tilanne mikä tahansa: 
terve moraalinen arvostelu kunnioitti aina erikoistapausten 
yksityiskohtaisia olosuhteita. Mielipidevaikuttamiseen tähtää-
vän trollaamisen ei tarvitse enää nykyaikana olla tiukasti or-
ganisoitua. Löyhähkö verkosto saman mielisiä ihmisiä, joiden 
toiminta on jossain määrin koordinoitua, riittää saamaan iso-
ja vaikutuksia aikaan - varsinkin jos he onnistuvat vetämään 
mukaansa samanhenkisiä ulkopuolisia ja helposti ohjailtavia. 
Toinen ääripää on trollaamiseen palkatut ammattilaiset. Trol-
laamisen ammattilaiset rikkovat järkiperäisen ja eettisen kes-
kustelun sääntöjä vastaan. Siksi transaktivistien kolmas aalto 
on vastaiskunaan perustanut ”oman nettilehtensä”. Sillä ei ole 
mitään väliä millä he sen perustelevat, sillä he leikkivät samal-
la hiekkalaatikolla muiden propagandististen ääriliikkeiden 
trollaajien kanssa näpelöidessään kovakouraisesti tällä tavalla 
totuutta itselleen mieleisekseen. 

Kehrääjä ei ole journalistinen tuotos, kuten se antaa ta-
hallaan väärin ymmärtää, kertomalla sitoutuneensa noudatta-
maan Journalistin ohjeita. Lehti ei suoranaisesti valehtele vaan 
antaa väärän kuvan, mikä on lopputuloksen kannalta sama 
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asia kuin valhe. Lehden jutuista ei tutkittavia asioita - aina sitä 
yhtä ja samaa - löydy eikä asioita lähestytä kuten journalistit 
tutkittavaa juttuaan, ilman vahvoja ennakkoasenteita etukä-
teen päättämättä kenen puolelle jutussa antautuu; yleensä ei 
pitäisi asettua kenenkään puolella vaan tutkijan otteella verra-
ta saamiaan vaikutteita ja keräämäänsä tietoa siihen mitä haas-
tateltava tai käsillä oleva asia niitä esittää. Mutta siitä huoli-
matta, että he liikkuvat heikoilla jäillä, heillä on oikeus omaan 
mielipiteeseensä ja nettilehteensä. Mutta miksi lehti ei sitten 
ole oikea media? Ensinnäkin lehti välittää informaatiota luki-
joilleen vahvan ideologisen värityksen kautta julistuksestaan 
huolimatta hyvin yksipuolisesti lähinnä tiedotejournalismin 
tasolla; monet jutut vaikuttavat toisesta kielestä käännetyiltä. 
Lähteitä ei mainita eikä usein kirjoittajaakaan. Toiseksi lehden 
kaksi parikymppistä päätoimittajaa eivät ole ammattijourna-
listeja. Toinen heistä ilmoittaa olevansa kirjailija julkaistuaan 
parikymmentäsivuisen omakustannerunokokoelman. Kum-
mankaan päätoimittajaksi itseään tituleeraaman kirjoittamia 
oikeissa medioissa olleita juttuja ei löydy nimellä googlaamalla 
netistä. Kolmanneksi lehden jutut vaikuttavat nuorten tyttö-
jen toisilleen kirjoittamilta kannustuskirjeiltä ja tunnepitoi-
silta ainekirjoituksilta. 

Mikä monesti unohdetaan valitettavasti, on se, että suku-
puolista keskustellessa totuuden peittää alleen roussealainen 
farisealainen vilpillisyys, juuri siksi, ettei kukaan osaa/uskalla 
kysyä mistä oikeasti tässä on kysymys. Piilottaako koko kes-
kustelu alleen sen, etteivät he ole sitä mitä väittävät ja ettei 
kyseessä ole mitään muuta, kuin hysteerinen miehiä vihaavien 
naisten kastraatioprotesti seksismiä vastaan? Näitähän on näh-
ty antiikin pillulakoista lähtien suffragetteihin, kuten myös 
naismaisia miehiä ja miesmäisiä naisia, joita he eivät hyväksy 
vaan haluavat olla joko tai, eivät sekä että. 

Mihin he toisessa ihmisessä rakastuvat? vai rakastuvatko 
lainkaan? Samaan kuin muutkin? Onko tässäkin eroja? Kenen 
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kanssa he haluavat harrastaa seksiä? Ja millaista se voi olla, 
jos on biologisesti nainen ja haluaa olla mies, joka harrastaa 
seksiä toisen biologisen naisen kanssa? Eikö kyse ole silloin 
lesboseksistä? Vai onko kastraation jälkeen naisesta tullut mies 
ja kyse on heteroseksistä? Vaikea uskoa tällaista selitystä. Miksi 
suurin osa transihmisistä on biologiselta alkuperältään naisia? 
Muuttuuko biologinen nainen koskaan mieheksi leikkausten 
jälkeen vai mikä hänestä tulee? Kastraattiko, joka kaipaa entis-
tä minäänsä, alkuperäistä haluaan ja menetettyä kroppaansa? 
On jopa esitetty niinkin hurja väite, että tulevaisuuden rikol-
listen yksi mahdollinen rankaisumuoto voisi olla sukupuo-
lenvaihdosleikkaus, jolloin ihminen kokee olevansa enää vain 
varjo entisestä minästään, menettäen samalla tärkeän elämää 
ylläpitävän seksuaalisen viettinsä muuttuen eunukiksi. Onko 
näin? Mitä muuta sellaisia kysymyksiä mahdollisesti on, jota 
emme osaa kysyä siksi, että he pimittävät meiltä tietoa ja tun-
nelmia siitä millaista on olla trans?

Näihin kysymyksiin kaipaisi vastausta, jos asioista saisi ja 
voisi puhua avoimesti. Nyt niistä on tehty kunnialoukkausta 
vastaava tabu. Hyvä kysymys olisi, kuuluvatko edellä esitetyn 
perusteella he edes sukupuolisiin vähemmistöihin vai johon-
kin muuhun vielä määrittelemättömään ei-sukupuoliseen 
vähemmistöön? Vai onko kyseessä sittenkin vain mielikuva-
kamppailut ja mielenhäiriöt - pienen ryhmän myrskyt vesila-
sissa, asiat, joita he eniten pelkäävät keskustellessa muunsu-
kupuolisuudesta. Keväällä kirjoittaessani O`Gayta törmäsin 
Qx:fissä ilmoitukseen ”transsukupuolisesta miehestä”, joka 
ei ole mies eikä nainen eikä omaa seksuaalisia haluja. Jotain 
oleellista hänestä tuntui puuttuvan sekä ihmisenä että ihmi-
syyteen oleellisesti kuuluvana seksuaalisuutena, jota hänessä 
ei ole ilmoituksen mukaan. SE OIKEIN ALLEVIIVATTIIN. 

Mutta mikä hän sitten on? Aluksi luulin ilmoitusta pilaksi. 
Miksi häntä pitäisi kutsua? Eikö seksuaalisuus määritäkään 
heitä? Jos he ovat frigidejä, miksi he sitten kutsuvat itseään 
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seksuaalisiksi vähemmistöiksi? Onko se vain taktiikkaa ratsas-
taa unhoon jäämässä olevan sateenkaariliikkeen jälkiaallossa? 
Hehän eivät pidä eivätkö tule toimeen sateenkaaren muiden 
värien kanssa osin siksi, että he haluavat vallata koko sateen-
kaareen. He vaihtavat sukupuolta mutta eivät itse hyväksy 
sukupuolia. Kumma ristiriita. Miksi vaihtaa sellaista toiseksi, 
jos on sitä mieltä, ettei sitä mitä on vaihtamassa, ole olemassa 
kuten ei sitäkään mihin on vaihtamassa? Se mitä ja millä taval-
la transmies itsensä ilmoituksessaan ilmoittaa, ei viittaa mil-
lään tavalla seksuaalisuuteen tai seksuaalisiin vähemmistöihin.

Olen:- Transsukupuolinen mies:
-Polyamorinen. Tällä hetkellä minulla on kaksi poikaystä-

vää ja yksi ihminen, jota tapailen.
-Homohko/queer. Olen pääasiassa kiinnostunut/viehätty-

nyt miehistä (trans ja cis) ja ei-binääreistä (muunsukupuoliset, 
agenderit jne.). Yleensä en kiinnostu/viehäty naisista, mutta 
poikkeuksia tapahtuu.

-En ole kovin kiinnostunut seksistä. Tämä on tärkeää. 
-Tällä hetkellä vaniljaseksi ei suuresti kiinnosta, mutta pi-

dän muusta läheisyydestä, suutelusta, halailusta, silittelystä. 
-Kinky silloin kun huvittaa. Kinkyssä iloa minulle tuovat 

esim. köydet, sidotuksi/kiinnitetyksi tuleminen (köysillä tai 
muuten), kaulapannat ja uusien asioiden kokeileminen.

-Enimmäkseen bottom/sub. Joskus on kiva topata/olla 
dom, mutta pääasiassa olen bottom/sub. Poikkeuksia voi ta-
pahtua kemioista riipppuen ja olen avoinmielinen ja kokei-
lunhaluinen. Arvostan:-Transtietoisuutta/-ymmärrystä

-Kykyä käsitellä tunteitaan ja ottaa vastuuta niistä
-Ymmärrystä suostumuksesta
-Hyvää kommunikaatiota omista ja partnerin tarpeista ja 

rajoista
-Viestejä, joiden sisältö on jotain muutakin kuin ”hi what’s 

up?” ;) Huom. (5/2020):-Olen avoin uusille ihmissuhteille, 
romanttisille tai ystävyyssuhteille. En ole kiinnostunut yhden 
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yön jutuista. 
-Yksi poikaystävistäni, snive, on myös Qruiserissa. Deit-

tailemme erikseen (myös yhdessä, jos sattuu osumaan sopi-
va ihminen kohdalle) ja on ok, jos olet kiinnostunut vain 
jommastakummasta meistä. Olen enimmäkseen kiinnos-
tunut miehistä (trans ja cis), ei-binääreistä ja poikkeuksel-
lisesti naisista (trans ja cis). Olen pääasiassa viehättynyt n. 
25-45-vuotiaista ihmisistä. Etsin kavereita/ystäviä tai suhdetta 
poikia/miehiä, muu sukupuoli tai ei sukupuolta (transihmi-
nen, transsukupuolinen FtM, transvestiitti MtF, transvestiitti 
FtM, intersukupuolinen, intergender, transgender) kaikista 
ikäryhmistä (dominoiva, top, versatile). 

Hän kutsuu itseään transmieheksi. Mutta mikä tämä ih-
minen on jo mitä hän oikeasti tahtoo? Kukaan ei kysy näitä 
perustavanlaatuisia kysymyksiä. Miksi? Siksi että ne paljastai-
sivat mistä heissä on oikeasti kysymys. Egon Friedell kääntää 
syyttävän sormensa Jean-Jaques Rousseauhun päin. Friedellin 
mielestä hänen vastenmielisen ominaisuutensa oli farisealai-
nen vilpillisyys. Koko hänen olemuksensa oli Friedellin mu-
kaan mautonta ilveilyä ja tunkeilevaa teeskentelyä. Voltaire 
sanoi, että lääkärin täytyisi siirtää häneen uutta verta, sillä hä-
nen verensä oli myrkyllinen sekoitus. D` Alembertin mielestä 
Rousseau oli villipeto, johon ei voinut koskea muuta kuin 
kepillä rautaristikon takaa. Friedelliä ärsytti erityisesti Rous-
seaun äänen voimakkuus, kun hän saarnasi ylitse vuotavasti 
kansan suvereenisuuden oppia, juuri sitä mistä nyt nautimme 
- myös sen mädistä hedelmistä - niin kovalla äänellä, että se 
peitti alleen kaiken muun, ja sai aikaan soveltuvan sekamels-
kan vallankumouksen polttopuiden sytykkeiksi sitten kun sen 
aika olisi, ja se kurkisteli jo nurkan takana, heti sen jälkeen 
kun Rousseaun sanat upposivat otollisiin korviin kuten Jean 
Maratin, yhden vuoden 1789 Ranskan Suuren Vallankumo-
uksen johtajista, joka itse oli nykyajan tulevaisuuden kuvana 
alkuperäiseltä ammatiltaan toisen vallankumousjohtaja Che 



266

Guevaran tapaan lääkäri.
En ole koskaan kuullut tai lukenut heidän yhteydessä pu-

huttavan sanasta rakkaus. Mihin se on kadonnut vai onko sitä 
lainkaan? Miksei kukaan heistä puhu yhtä vakuuttavasti ai-
dosta rakkaudesta kuten nuori Hegel. Rakkauden dialektiikka 
liittyy saksalaisfilosofi Hegelin nuorena ensimmäisen kerran 
keksimään käsitteeseen dialektiikan totuus. Hegel kiinnitti 
huomionsa kahden ihmisen väliseen rakkauteen ja mitä se 
ei ollut ja mitä se taas hänen mielestään oli sen jälkeen, kun 
Goethe oli hieman aikaisemmin keksinyt sielunveljeys-käsit-
teen ja Montaigne omistanut 1500-luvulla Esseensä. 

Rakkaus oli nuorelle Hegelille dialektista, koska se oli hä-
nen mielestään totaliteetti eikä pelkkä yksinkertainen identi-
teetti. Rakastavaiset olivat hänen mukaansa yhdessä ja yhtä. 
Mutta heidän absoluuttinen ykseytensä oli kahden erillisen, 
olemukseltaan autonomisen tai erilaisen liitto. Hegelin mu-
kaan rakastavaisten totaliteetti oli eri asia kuin kukin rakasta-
vaisista identtisenä itsensä kanssa. Heidän totaliteettinsa on 
lapsi, joka on myös heidän kuolemansa niin biologisella kuin 
inhimillisellä tasolla. 

Ja koska lapsi totaliteetti eli rakastavaisten jälleenyhdisty-
minen eikä pelkästään identiteetti, hän oli Hegelin mielestä 
inhimillinen olento, jota voitiin kasvattaa. Ja vaikka Hege-
lin näkemys dialektisesta rakkaudesta vuosien 1800 ja 1806 
selvästikin muuttui niin, ettei enää uuden dialektiikan ja 
rakkauden dialektiikan välillä ollut mitään suhdetta, Hege-
lin alkuperäinen rakkauden dialektiikka jätti jälkensä maail-
maan, koska juuri se teki mahdolliseksi käsittää sen ihmisen 
historiallisuuden, mihin myös palan kakusta itselleen haluavat 
transihmiset pyrkivät muiden tavoin omassa sukupuoletto-
muuden vallankumouksessaan. Inhimillistä hegeliläisessä rak-
kaudessa oli se, ettei halu kohdistunut suoraan luonnolliseen 
empiiriseen olentoon. 

Rakastuneen halu oli rakkauteen itseensä kohdistunutta 
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halua; se, joka rakasti, tahtoi että häntä rakastettiin ja hänet 
voi tyydyttää pelkästään tämä molemminpuolinen rakkaus, 
vaikka se ei toteutuisikaan toivotulla tavalla. Hegel ajatteli 
rakkaudella olevan ominaista antaa ehdoton ja yleismaailmal-
linen arvo rakkauden kohteen vertaansa vailla oleville ainut-
kertaisuuksille. Rakastaminen oli hieman yksinkertaistaen sa-
nottuna loppupeleissä sitä, että oli elossa rakentaen koko ajan 
sen avulla myös itseään. Syynä Hegelin dialektisen rakkauden 
muutokseen oli se ajatus siitä, että jotta historian ilmiöiden ja 
ihmisten historiallisuus voitaisiin huomioida, täytyi rakkau-
den rajallinen ja passiivinen dialektiikka korvata toiminnan 
universaalilla dialektiikalla. 

Näin syntyi ajatus rakastetusta, joka tahtoi rakastetun tai 
jonkun ryhmän tunnustavan hänen olemassaolonsa sekä ab-
soluuttisen arvonsa maailmassa sekä tahtovana että toimivana 
yksilönä, joten sillä että transihmiset toimivat miten toimi-
vat yrittäessään saada itselleen absoluuttisen arvon sellaisina, 
kun itsensä näkevät ja kuvittelevat, on takanaan hegeliläinen 
oikeutuksensa. Hieman monimutkaisempaa on kuitenkin 
se, että transoikeuksissa kysymys on myös totuudesta ja to-
dennäköisyyksistä, missä jotkut asiat ovat selvästikin tosia 
ja toiset epätosia, mitkä asiat näistä ovat totta ja mitkä taas 
ei ihan samalla tavalla, kun jotkut asiat tapahtuvat vastoin 
todennäköisyyttä, jolloin myös todennäköisyyden vastainen 
on todennäköistä mutta ei kuitenkaan niin, että väärä pää-
telmä syntyy pidettäessä erityistä todennäköisyyttä yleisenä. 
Professori Timo Airaksinen jatkaa tästä keskustelua ”Arvojen 
yhteiskunta” (WSOY 1994): 

”Näyttää siltä, että hegeliläisyydestä siirrytään liberalis-
miin, joka tarkoittaa vain, että kansalainen on suvereeni il-
maistessaan tarpeensa ja halunsa. Kukaan ulkopuolinen ei voi 
enää sanoa, mitä toinen ihminen oikeasti haluaa.”

1900-luku oli voimakkaiden ideologien ja repeävien is-
mien aikaa. 2000-luvulla käsitteet ovat saaneet ovat vallan-
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neet ihmisen mielikuvituksen. Professori Airaksinen muistut-
taa ”Jäähyväiset uskonnolle - henkisyyden puolustus”(Bazar 
2020) miten ihminen elää mielikuvituksessa, mielikuvituk-
selle ja mielikuvituksesta, joten ihminen ei ole mikään eläin 
vaan korkeampi olento, syntynyt ikuisuutta ja äärettömyyttä 
varten. Eläin ei kuvittele mitään, elää vain eläimen elämää 
omien aineellisten ehtojensa mukaisesti, Airaksinen kirjoittaa:

”Ihmistä sen sijaan ei rajoita yhtään mikään, koska mie-
likuvitus ylittää kaikki rajat. Jos vedetään raja, mielikuvitus 
kysyy heti, mitä toisella puolella sitten on. Ellei olisi mieli-
kuvitusta, kukaan ei keksisi kysyä tätä olennaista kysymystä: 
raja olisi vain raja ja sen tällä puolella on se mitä on ja toisella 
puolella ei edes ei-mitään, pelkkä olemattomuus, josta ei ole 
kysyminen mitään. Mutta ihmisen mieli ei ole tällä tavalla 
rajattu ja rajoitettu, vaan rajoittamaton kysymisensä perus-
teella.”

Mielikuvituksen väärinkäyttöä on liittää siihen elementte-
jä, jotka tekevät siitä tappavan aseen, sillä mediavaikuttamisen 
nykyongelmana on se, etteivät somekirjoittajat ole toimitta-
jia, joita sitoo toimittajan etiikka katsoa kuvattavaa aihettaan 
myös siltä toiselta puolelta ja punnita näiden kahden asian va-
lossa missä mahtaa totuus piillä. Usko internetin ja sosiaalisen 
median positiivisiin mahdollisuuksiin on kuihtunut samalla 
kun someuskomuksen perustelemiseksi tai todistamiseksi 
tarvitaan lisää toisia uskomuksia, jotka periaatteessa nekin 
vuorostaan kaipaavat perustelua. 

Ongelmana on myös se, että he yrittävät yhdellä ja samalla 
kertaa pitää kakun ja syödä sen sanomalla jotakin jostakin, 
joka on ja joka kuitenkaan ei ole yhtään mitään, ja ettemme 
voi enää itse päättää missä kuplassa elämme vaan netin ha-
kukoneet päättävät sen puolestamme. Mediat kokemuksena 
ovat kuin John Locken teoria tabula rasasta, eli sielusta tyh-
jänä tauluna, jonne kokemus kirjoittaa viestinsä. Taustalla on 
kuten Airaksinen toteaa väkivallan kulttuurimme sadomaso-
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kismi ja nimenomaan masokismi, tuskasta nauttimista - tämä 
on hänen psykologinen selityksensä väkivaltaiselle kuoleman 
kulttuurillemme, johon myös toisten kiusaaminen ja hyville 
arvoille irvistely perimmiltään kuuluvat, sillä olemme jalos-
taneet Airaksisen mielestä tuskan, väkivallan ja kuoleman 
kaikessa groteskiudessaan palvelemaan halua kärsiä, alistua 
ja kuolla:

”Tätä Freud kutsui thanaattiseksi vietiksi eli kuoleman-
vietiksi, jonka olemassaolo on epäämätön totuus. Tuo vietti 
kiusaa ja piinaa meitä, houkuttelee vaaraan ja väärään elä-
mäntapaan, rikollisuuteen, itsetuhoon ja toisten elämän tur-
melemiseen. Ihminen on häijy ja vaarallinen eläin, joka kovin 
helposti raivaa tilaa itselleen muiden kustannuksella ja nauttii 
siitä.” 

Tällaisessa narsistisen psykopaatin empatiakyvyttömässä 
mediakuplassa eläminen yksipuolistaa lisää kapeaa maail-
mankuvaamme. Me antaudumme täysillä tuhoamaan muita 
ja siinä auttaa netin kylmä ja keinotekoinen koston maailma 
ilman rangaistusta tai mahdollisuutta tuntea olevansa vääräs-
sä. Netti vääristää lisäksi hakutuloksiamme suosittelemalla 
meille samoja sivuja kuin mitä muutkin narsistipsykopaatit 
ovat lukeneet. Niiden algoritmit kasvattavat tietämättämme 
tietämättömyyttä, yksinäisyyttä ja erityisesti ideologista eris-
täytyneisyyttä sekä vahvistaa vääristynyttä minäkuvaamme 
vastaamaan omaa toiveminämme, mikä on tietenkin kaiken 
sen hyvän vastakohta, jonka puolesta kuvittelemme taistele-
vamme veitset tanassa kuin aikoinaan urheat kreikkalaissoti-
laat aikoinaan peloponnesolaissodissa ylivoimaiselta tuntuvia 
vihollisiaan vastaan. 

Some on täynnä pisteliäitä, hävyttömiä ja hyvän tavan 
vastaisia mielipidekirjoitusten kaapuun naamioituneita sai-
raskertomuksia turhautuneista nykyihmisistä, joita ohjaavat 
paha mieli ja pahat aikeet kehdosta hautaan, ja jotka ottavat 
vahvasti kantaa uskomusten pohjalta joko puolesta tai vastaan 
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sylkykupeiksi joutuneita vastaan, mutta harvoin esittelevät 
mitään käsittelemäänsä asiaa tasapuolisesti, koska näille kirjoi-
tuksille ja kirjoittajille ”totuus on muodostunut uskomusten 
pohjalta makuasiaksi” ja on yhtä hälläväliä mitä se kulloinkin 
on, kunhan saa vain riekkua toisen hädän ja surkeuden kus-
tannuksella parantaakseen omaa asemaansa uhrin häpäisyn 
kustannuksella. 

Airaksinen väittää koko havaitun maailmamme olevan 
vain valtava mainostaulu, johon tuskin enää kiinnitämme 
huomiota. Mutta vaikka emme kiinnitä huomiota, me huo-
mioimme, ja minkä me huomioimme, se vaikuttaa meihin 
enemmän kuin osaamme aavistaa tai uskallamme tunnustaa, 
koska enää tiedonvälityksen kanava ei kulje suoraan ylhäältä 
omistajasta päätoimittajan kautta toimittajaan ja toimittajan 
kädestä kansalle ”toimitettuna”. Tärkeintä näille valheita am-
matikseen levittäville somevaikuttajille on oman minän täysi 
vapaus, mahdollisuus olla ulkonaisten vaikutusten tavoitta-
mattomissa, aito ja subjektiivinen kokemus, joka on täysin 
irrallinen objektiivisesta totuudesta. Tässä hädässä on kysy-
mys myös jostain muusta. Asiasta kirjoittavat ”Suvaitsevai-
suus” (Arktinen Banaani 2020) -kirjassaan professori Timo 
Airaksinen ja dosentti Heta Gylling: ”Hätä edustaa tyypillis-
tä vähemmistöjen vähemmistön ongelmaa: kun vähemmistö 
taistelee elintilasta, vähemmistön vähemmistö jää jalkoihin. 
Ja ellei haluta puhua vähemmistön vähemmistöstä, dominoi-
va vähemmistön osa sortaa helposti omaa vähemmistöään. 
Vähemmistön enemmistö on yksi mahdollisuus, toinen on 
sirpaleisen vähemmistön äänekkäin ja parhaiten valtaistettu 
osa. Tätä kamppailua on ulkopuolisen vaikea päästä todista-
maan. Intohimot riehuvat salassa. Viime kädessä kysymys on 
siitä, kuka sietää ja suvaitsee ketä. Ja koska suvaitseminen aina 
liittyy valtaa, siis vahvempi suvaitsee heikompaa, heikommal-
ta ei kukaan kysy mitään.”

Biologisen käsityksen mukaan sukupuolia on kaksi. Ei ole 
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todistettu, että se olisi väärin. Mutta on myös toinen, toh-
torikoulutettava Eero K.V. Suorsan lanseeraama ja hieman 
varjoon jäänyt käsitys, jonka mukaan niitä on käytännössä 
yksi: ”Tämän on osoittanut historioitsija ja bioeetikko Alice 
Dreger lukuisissa empiirissä tutkimuksissaan kuten Hermaph-
rodites and Medical Invention of Sex, kuten myös biologi 
Anna Fausto Sterling omassa tuotannossaan. Kehojen, kro-
mosomien yms. Perusteella ei sukupuolta voida päätellä, joten 
koko sukupuoli on käytännössä yhtä keksitty käsite kuin sek-
suaaliset suuntautumisetkin. Jos pojat ja tytöt kasvatettaisiin 
kreikkalaisten ihanteiden mukaan vaikeus sukupuolten välillä 
katoaisi. Ei enää hieltä haisevia lätkäpelaajia joukkoraiskaa-
massa onnettomia naisia, saati sitten filosofi Phyllis Ches-
lerin kuvailemaa naisten julmuutta toisiaan kohtaan (engl. 
Womens inhumanity to women) tyttöjen sulkiessa älykkäät 
naiset ulos porukoistaan. Fyysiset erot ovat olemattomia: West 
Pointin kadettikoulussa naiset hyväksyttiin sisään ja he saivat 
vastaavat tulokset leukojen vedossa vain kolmessa viikossa. 
Kun sukupuoli on ajettu korpeen susien ja ahmojen lousku-
tettavaksi, voimme unohtaa butlerilaiset jauhannat ja purkaa 
koko sukupuolen hirviön. Tulevaisuus on androgyyni, kuten 
jo muotinäytökset osoittavat.”

Transaktivistien nettilehti jatkaa tätä samaa ikuista su-
vaitsemattomuuden, puhtauden vaatimuksen ja varmuuden 
etsimisen -politiikkaa levittämällä kolmannen aallon tran-
saktivistien ilosanomaa sukupuolittuneeseen yhteiskuntaan 
välillisesti ja suoraan kaksoisstrategian mukaan myös viha-
sanomana LGBTQ-maailmaan. Taustalla haisee tunkkainen 
ahdasmielisyys, konservatiivisuus ja joukossa tyhmyys tiivis-
tyy-älyttömyydet. Oppia he ovat ottaneet persuilta, jotka ovat 
jo kauan sitten ennen viikonloppua tapahtuneen persuedus-
kunta-avustaja Pekka Katajaan kohdistunutta väkivallantekoa 
huomanneet hyökkäyksen olevan paras puolustus. Sekaannus-
ta tällaisissa tapauksissa aiheuttaa myös se, mitä kukin omilla 
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tahoillaan pitää todellisuutena. Vaikeusastetta löytää selvyys 
monen keskenään ristiriidassa olevan epäselvyyden keskeltä 
on lisännyt vielä se, että laaja joukko monenlaisia erilaisia 
ihmisiä ja auktoriteetteja on hyökännyt ennen niin ehdotto-
man varmana ja pätevänä pidettyä asiantuntijatietoa ja laadu-
kasta tutkivaa journalismia vastaan, koska heidän syytöstensä 
mukaan juuri ne ylläpitävät epäoikeudenmukaisuutta, välit-
tämällä maailmasta vain ilkeän, negatiivisen ja liian yksipuo-
lisen kuvan suurelle yleisölle tahallisesti propagandamielessä 
harhauttaen. 

Kysymys on myös hegemoniataistelusta medioiden väli-
tyksellä julkisuudessa. Tätä tekevät nykyjään kaikki ääriliik-
keet ammattimaisesti trollaten. Paikasta auringon alla sanojen 
avulla välittämättä muista sodassa, jossa ensimmäinen uhri 
on aina totuus ja likaiset työt tekevänä sotilaana valehtelu. 
Suorassa demokratiassa vilpillinen (sofististien relativistinen 
totuus) puhetaito, jossa mikä tahansa näkökanta, joka joko 
tiedettiin valheelliseksi tai vääräksi, saatiin pienellä muok-
kauksella näyttämään uskottavalta (makkara mieleiseksi) ja 
todelta julkisen manipuloinnin jälkeen medioissa jatkuvasti 
toistettuna. Persutyömies Matti Putkosen (ex-demari ja metal-
liliiton ex-viestintäpäällikkö) masinoimat mediaiskut lepakoi-
den elämän vaikeuksista tuulivoimaloiden toimivat toivotulla 
tavalla vieden medioissa tilaa tärkeimmiltä uutisilta juoksut-
taen ihmisiä harhaan valheen kirittäminä. Persut ovat valehte-
lun ammattilaisia. Mitä kiivaammin he tuottavat valheita sitä 
ohuemmaksi käy tiedonvälitys. Suomesta puuttuvat Charlie 
Hebdon ja Novaja Gazetan kaltaiset lehdet, jotka tekisivät 
persut naurunalaisiksi harva se päiviä. Ikävä kyllä persujen 
trollitehdas toimii täydellä teolla, ja iltapäivälehdet syöttävät 
nämä valheet eteenpäin. Transaktivistit käyttävät rasismi- ja 
fasismikortteja ahkeraan. Ensimmäisen media-aallon tran-
saktivistit huusivat ja raivosivat somessa ja nostivat syyttävän 
sormensa kohti LGBTQ-maailman tapahtumien ympärillä 
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suututtaen kaikki muut, mukaan lukien myös osan vähäisistä 
omista joukoistaan. LGBTQ-somekin on enemmistösomen 
tapaan vapautta vailla vastuuta ja kannustaa narsismiin, ku-
ten saimme lukea muutaman vuoden takaisesta päätoimit-
taja Sami Montellin Qx.fi:ssä olleesta kolumnista, jossa eräs 
homobloggari levitteli tarkoituksellisesti valheita lähettämällä 
QX- Gay Gaalan sponsorille viestin, jossa pyydettiin spon-
soria vetäytymään koska QX edisti viestin mukaan rasismia. 

Myös Herculeksen yhdelle esiintyjälle lähetettiin viesti, 
jossa häntä pyydettiin perumaan keikkansa, koska paikka 
oli rasistinen. Saman homobloggarin pinkkipesua yrittänyt 
täysin epäonnistunut Querelle-festivaali palkkasi kehumaan 
festivaaleja ja sai vastineeksi valheina kilttiä myötäkarvaista 
päänsilitystä. Kirjailija Jari Tervo muistutti sananvapaudesta 
MSN-uutisissa 21.12.2019 olleessa haastattelussaan siitä, että 
sosiaalisessa mediassa loukkaannutaan liian herkästi. Sillä ei 
ole tekemistä sen kanssa, että jotain ei saisi sanoa:” Sen sijaan 
pitää muistaa, että minulla on samanlainen oikeus sanoa vas-
taan.” Toisen media-aallon transaktivistit ottivat oppia ja toi-
mivat viisaammin, he alkoivat jo viime vuonna vallata sateen-
kaariväen somessa olevia keskustelufoorumeja masinoimalla 
julkisuuskampanjoita hyvillä tuloksilla mm. Querelle-festi-
vaalia sekä Ylen MOT-ohjelman transaktivisteja käsitellyttä 
jaksoa vastaan sekä tehtailla nimettöminä LGBTQ- väelle 
lähettyjä pelottelu- ja uhkausviestejä. Olikin kovin harvi-
naista, että se kohderyhmä, jolle jokin tapahtuma tai festi-
vaali oli järjestetty, asettuu vastustamaan niin voimakkaasti 
tapahtumaa ja sen järjestäjiä, kuin mitä kävi keväällä 2019 
järjestetylle Querelle-festivaalille. Querelle oli saanut jo ennen 
toteutumistaan poikkeuksellisen paljon kielteistä kritiikkiä 
julkisuudessa. Transaktivistien masinoimassa somekohussa 
oli jotain hyvääkin, sillä se sai monet ulkopuolisetkin kiin-
nostumaan mitä Querellessä oikein tapahtui kulissien takaa 
ja oliko festivaali lainkaan sitä mitä se rahoittajille väitti ole-



274

vansa. Lopputulosta emme tiedä vielä. Poliisi tutkii ilmiannon 
perusteella parhaillaan tapahtumia Querellen takana olevien 
yhtiöiden papereista. Samaan aikaan kolmannen media-aal-
lon transaktivistit muuttivat mediastrategiaansa ja valitsivat 
valemedialinjan perustamalla oman nettilehdeksi naamioidun 
informaatiokanavansa. 

Lehteä julkaisee sivujen mukaan salaperäinen yhdistys ni-
meltään Sateenkaarikynä, joka on yhdistyksen facebooksivu-
jen mukaan ”LHBTIQA+ yhteisön omaa taidetta ja journalis-
mia tukeva ja niiden asemaa edistävä yhdistys”. Mutta missään 
ei kerrota tarkemmin yhdistyksen tietoja, jolloin epäilykset 
heräävät ja huijauksen mahdollisuus vahvistuu. Miksei esi-
merkiksi alistettuja sosioekonomisia ryhmiä, mainita? Asias-
ta on paljon informaatiota, kuten suuren lesbofilosofin Julia 
Penelopen kirjoitukset. Entä miksi yhdistys on perustettu ja 
onko se vain muutaman nuoren transaktivistin persuilta lai-
naama tapa naamioida oma propagandansa journalismin va-
lekaapuun? Siltä se vaikuttaa, sillä kovin laajoista joukoista ei 
voi olla kysymys. Lehden facebooksivuja seuraa ja niistä pitää 
vain samat 11 henkilöä. Transaktivistit matkivat persuja, joilla 
on kovat piipussa aina kun he käyvät taistoon mediahege-
moniasta, vaikka pitäisi heillekin muistuttaa, että kovinkaan 
moni ei ole kiinnostunut vouhottajista ja heidän totuutta 
tahallaan vääristävistä propagandaväitteistään. Heti Katajan 
pahoinpitelyn jälkeen korkein persujohto lähetti julkisuuteen 
tiedotteen, jossa se epäili kyseessä olevan poliittisista syistä 
tehty pahoinpitely. Kovin kummallista ja nopeaa toimintaa 
persumaiseen tapaan esittää julkisuuteen propagandistinen 
väite, joka ei ole totta mutta mikä jää elämään juuri sen vä-
hä-älyiselle vihapropagandalle alttiin väestön mieliin, jonne se 
on poliittisena äärikäskynä VIHAA ja TAPA tarkoitettukin. 
Kataja itse väitti ensin pahoinpitelyjen olleen ”ulkomaalai-
sia” mutta myöhemmin kiisti väitteensä epäillen äärioikeistoa 
syylliseksi. 
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Puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra antoi MNS-uu-
tisille haastattelun. Purra ilmoitti, ettei pelkää. Kummalliseksi 
tämän tekee se, että sekä persut itse puolueena, että Purra kuu-
luvat äärioikeistoon. Ketä he siis muka pelkäisivät? Itseäänkö? 
Ettei hyvin piilotettu totuus taas unohtuisi: äärioikeistoa ei 
ole olemassa persujen oikealla laidalla vaan puolueen sisällä 
sen ytimessä mm. Riikka Purrana, Jussi Halla-Ahona, Teuvo 
Hakkaraisena, Laura Huhtasaarena ja Juho Eerolana, sillä juu-
ri nämä tunnetut äärioikeistolaiset valtasivat muutama vuosi 
sitten persut, joiden sanomiset ja tekemiset noudattavat yhte-
neväistä linjaa - myös mitä tulee omien tarkoitusperien peitte-
lyyn ja valehteluun - maailmalla tutuksi tulleen äärioikeiston 
tapojen kanssa ollen kuin siamilaiset kaksoset. Kyseessä ei ole 
mikään muu kuin hävytön mainostemppu, joita persujen 
puoluekoneisto tehtailee kuin ulostusvaivoista kärsivä Wärt-
silän suuromistaja. Mutta kaikkein surullisinta on huomata, 
miten persujen toiminta ja käytös syövyttää demokratiaa ja 
julkista keskustelua. Julkinen keskustelu ei ole koskaan ollut 
avointa, mutta persut pyrkivät tekemään siitä suljettua. 

Juuri tätä samaa yrittävät transaktivisit tehdä nyt omal-
la propagandallaan naamioidessaan yksipuolisen sanomansa 
”mukajournalistiseksi” nettilehdeksi. Sekä persujen että tran-
saktivistien kohdalla kyse on tieto vastaan mielipiteet-tais-
telusta aatteiden ja kuvitelmien puolesta. Platonin käsitys 
totuudesta vastaan luulo ja Russellin kritiikki ovat lähtökoh-
tia yrityksessä ymmärtää sitä, miksi tieto vastaan mielipiteet 
unohtuvat aina kaikissa kerrotuissa tarinoissa nimenomaan sil-
loin, kun kertojina ovat historiasta olemiselleen ja teoilleen oi-
keutusta hakevien vahvempien ja hallitsijoiden näkökulmasta 
samaan aikaan, kun olemme ymmärtäneet Freudin väittämän 
kulttuuristamme niin ahdistavana, ettei se salli meille onnelli-
suutta oikeaksi ihmisten pelätessä omaa mieltään kuin vanki-
laa, jossa he eivät edes tiedä istuvansa elinkautista. Kokonaan 
eri asia on se, että transaktivistit ovat onnistuneet peittämään 
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keskustelun sukupuolenkorjausleikkauksien eettisyydestä ja 
sen hinnasta sekä yksilölle että yhteiskunnalle. MOT-ohjelma 
sai moitteet Julkisen Sanan neuvostolta käsiteltyään tulenar-
kaa kysymystä siitä, ovatko leikkaukset sittenkään oikea tie 
korjata ihmisen pään sisällä olevia ongelmia. Kun ohjelma 
tuli ulos Ylellä transaktivistit aloittivat ennennäkemättömän 
hyökkäyksen Yleä ja ohjelmaa vastaan. Transaktivistien piiris-
tä onnistuttiin löytämään rako, mistä valitus tehtailtiin. Kun 
kantelua tarkasti lukee, ei voi olla välttymättä ajatukselta, että 
sen takana ovat muut transaktivistit, erityisesti kohdassa ”vaan 
oli käsittänyt antaneensa asiasta taustahaastattelun”. Käsittä-
nyt-termi on niin epämääräinen ja tulkinnanvarainen, että se 
voi olla tarkoin suunniteltu valhe yrityksessä vetää ohjelman 
muun sisällön alta matto. Vaikuttaa lakimiesten keksimältä. 
Ohjelman vastaava tuottaja Hanna Takala kirjoitti MOTin 
sivuilla asiasta:

”Julkisen sanan neuvosto on antanut Ylelle langettavan 
päätöksen koskien 9.12.2019 julkaistua MOT-ohjelmaa. Kyse 
oli alaikäisen haastateltavan yksityisyyden suojasta. MOT-oh-
jelma on saanut Julkisen sanan neuvostolta moitteet hyvän 
journalistisen tavan rikkomisesta. ”En haluaisi olla tyttö” 
-ohjelma käsitteli transsukupuolisuutta. MOT haastatteli 
ohjelmaansa muun muassa 15-vuotiasta transnuorta ja hä-
nen huoltajaansa. Haastattelun jälkeen, ennen jutun julkai-
sua, toimitus lähetti tavalliseen tapaan haastateltavien sitaatit 
asiayhteyksissään tiedoksi haastateltaville. Tällöin kantelija 
eli 15-vuotiaan huoltaja vaati joidenkin kohtien poistamista 
tai muuttamista. Toimitus suostui osaan muutoksista, mutta 
ei poistanut kaikkea huoltajan vaatimaa. Kantelijan mukaan 
jutussa oli kerrottu alaikäisen haastateltavan hoitopolusta 
asioita, joita hän ei ollut halunnut julkaistavan vaan oli kä-
sittänyt antaneensa aiheesta taustahaastattelun. Toimituksen 
näkemyksen mukaan jutussa käsiteltiin vain asioita, joita 
oli käsitelty haastattelussa ja jotka kuuluvat normaalin hoi-
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toprosessiin. Toimituksen mukaan haastateltaville oli alusta 
lähtien tehty selväksi, että kyse on haastattelusta, jonka sisäl-
töä voidaan jutussa julkaista. Neuvosto toteaa, että haastatel-
lun toivetta henkilökohtaisten hoitotietojen pois jättämisestä 
olisi pitänyt kunnioittaa siltä osin, kuin se käsitteli kaikkein 
henkilökohtaisimpia tietoja murrosiän jarruttamishoidois-
ta. Vaikka toimittajalle olisikin jäänyt haastattelutilanteessa 
käsitys, että tiedot sai julkaista, olisi Ylen pitänyt varmistaa 
asia saatuaan haastateltavan huoltajalta pyynnön osien pois 
jättämisestä ohjelmasta. Neuvosto muistuttaa, että alaikäisillä 
on erityinen oikeus yksityiselämän suojaan. Yle on rikkonut 
Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30 ja neuvosto antaa sille 
huomautuksen. Julkisen sanan neuvosto käsitteli myös kante-
lua siltä osin, että kantelijan näkemyksen mukaan toimitus ei 
ollut kertonut tarkasti jutun näkökulmasta tai että missä asia-
yhteydessä haastatteluja käytettäisiin. Tämän osalta Julkisen 
sanan neuvosto toteaa, ettei Yle rikkonut Journalistin ohjeita. 
Neuvoston käytettävissä olevan materiaalin perusteella kante-
lijoille oli kerrottu ennen haastattelua riittävällä tarkkuudella 
sekä ohjelman että haastattelun aihe. Päätösvalta siitä, mitä 
julkaistaan, kuuluu toimituksille.” 

Transsukupuolisuuden diagnostiikkaa ja hoitoa säätelevät 
laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002) 
ja siihen liittyvä asetus (1053/2002). Häiriöt tutkitaan ja 
hoidetaan moniammatillisissa, transsukupuolisuuteen pe-
rehtyneissä työryhmissä. Työryhmät on keskitetty kahteen 
yliopistosairaalan yksikköön Helsingin Yliopistolliseen Kes-
kussairaalaan (HYKS) ja Tampereen Yliopistolliseen Kes-
kussairaalan (TaYS). Kaikki lääkärit eivät kuitenkaan ole 
tieteelliseen näyttöön perustuen kovinkaan vakuuttuneita 
transpropagandan oikeellisuudesta. Ylen MOT-ohjelma oli 
lajissaan ensimmäinen valtamedioissa esitetty kyseenalaistava 
näkökulma ja mikä tärkeintä, se tuli leikkaustaan katuneelta 
entiseltä transihmiseltä. Juuri se teki ohjelmasta dynamiittia, 
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mitä vastaan muut transihmiset hyökkäsivät, ihan kuin kyse 
olisi ollut elämästä ja kuolemasta, niin kuin tavallaan olikin. 
Olihan heidän silmissään sisäpiiristä vuotava petturi ja siksi 
vaarallinen todistaja. Ongelmana on se, että transihmiset ei-
vät siedä yhtään poikkipuolista sanaa totuudeksi julistamiensa 
väitteiden ohelle. 

Kuka puhuisi näistä? Ei kukaan, kun kukaan ei uskalla. 
Juuri siksi Kehrääjä onkin perustettu varmistamaan, ettei ku-
kaan uskalla tulevaisuudessakaan, sillä transihmisten ikioma 
nettilehti rummuttaa propagandaa, niin kauan kunnes sen 
sisältämästä härskistä valheesta tulee täyttä totta koko maassa. 
Vai tuleeko? Se riippuu paljolti transaktivistien vastavoiman 
eli äärioikeiston seuraavien eduskuntavaalein tuloksesta, ja 
erityisesti persujen mahdollisesta noususta maan ykköspuo-
lueeksi. On ihan selvää, että jos jostain persuista tulee päämi-
nisteri persujohtoiseen oikeistohallitukseen, ja kokoomuksen 
ovat vallanneet nuorisoliiton johdolla puolueen oikeistosii-
pi, ensimmäisiksi asioikseen tämä persujen, kokoomuksen 
ja kristillisdemokraattien muodostama oikeistohallitus eli 
nykyajan koti, uskonto- ja isänmaa-linjan epäpyhä allianssi 
muuttavat transsukupuolisuuden diagnostiikkaa ja hoitoa sää-
televät lait transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta sekä 
niiden Kela-korvattavuuksista kristillisdemokraattien toivei-
den mukaisiksi.
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Sekopäitä vai
 jenkkejä?

Eero K.V. Suorsa

Suomalaisia on joskus sanottu maailman onnellisimmaksi 
kansaksi, ja näitä väitteitä jaksetaan toistaa vuodesta toiseen 
ja vedota ”tutkimustuloksiin”. Ihmisiä tuntuu kovasti kieh-
tovan, missä asuvat maailman onnellisimmat ihmiset. Näitä 
vuosittaisia tuloksia kutsutaan kommentoimaan milloin filo-
sofeja, milloin populaaripsykologeja, milloin pappeja, milloin 
kalevalaisia niksauttajia. Mutta miten näitä tutkimuksia sitten 
edes toteutetaan? Miten niiden taustalla olevat asetelmat ovat 
falsifioitavissa, jos hiukan karkeasti yksinkertaista Karl Pop-
perin falsifikaatioteesiä, jonka mukaan aikoinaan esimerkik-
si psykoanalyysi ja marxilaisuus eivät olleet tiedettä. Popper 
meni muodista jo kauan sitten hänen teesiensä ollessa pä-
teviä ainoastaan luonnontieteissä ja sielläkin hyvin kapeassa 
mittakaavassa, mutta Popperin oma aika oli tuolloin toinen. 
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Nämä ajan olivat kammottavan loogisen positivismin juhlaa, 
ja sen Oxfordin airueen, vielä kammottavamman A.J. Ayerin 
henkilönpalvontaa. Noina aikoina koko filosofiasta pyrittiin 
tekemään insinöörifilosofiaa, jossa kaikki vanhat klassikot 
(kuten metafysiikka) joutuivat vasaran alle ja noitavainon 
kohteeksi. Myöhemmin rohkea Philippa Foot tukijoukkoi-
naan Mary Warnock, Elizabeth Anscombe ja Iris Murdoch tu-
hosivat Ayerin henkilökultin ja erityisesti objektivistisen (tätä 
ei pidä sekoittaa pahamaineiseen Ayn Randiin, parahin lukija) 
moraalikäsityksen. Jostain syystä kaipuu objektiivisuuteen, 
jyrkkää luokitteluun ja välineelliseen järkeen (vaikka tämän 
kirjoittaja ei voi sietää Foucault’ia johon välineellinen järki 
yleensä yhdistetään) elää edelleen taipumuksena voimakkaa-
seen luokitteluun. Tästä kertoo tämän kirja-esittelyn aiheena 
oleva teos Crazy Like US: The Globalization of the Western 
Mind, jonka on kirjoittanut tutkiva journalisti Ethan Wat-
ters. Watters osoittaa kirjassaan, miten yhdysvaltalainen kä-
sitys mielenterveydestä on tunkeutunut maailman jokaiseen 
kolkkaan, usein yhdysvaltalaisten lääkefirmojen siivittämänä, 
mutta myös yhdysvaltalaisten avustusjärjestöjen avustusjär-
jestöjen avulla. 

Esimerkkinä diagnostisesta kolonialismista Watters käyttää 
Sri Lankan tsunamia vuodelta 2004, jolloin yhdysvaltalaiset 
avustusjärjestöt pyrkivät hyvää tarkoittaen tuomaan kriisiapua 
tsunamin vaurioittamiin kyläyhteisöihin olettaen, että kylä-
yhteisöt kärsivät post-traumaattisesta stressihäiriöstä (engl. 
Post-Traumatic Stress Disorder). Samalla tavalla amerikka-
lainen lääketeollisuus ja psykiatrilobby lobbasi Hong Kon-
giin ajatuksen anoreksiasta paikallisille psykiatreille, jolloin 
ajatus vakiintui osaksi myös paikallisia ruokailusuosituksia. 
Vastaavia esimerkkejä on Watersin kirja täynnä Indonesias-
ta Japaniin. Waters toteaa, että psyykkisten sairauksien kirjo 
on ollut läsnä ympäri maailmaa ja eri kulttuureissa kautta 
aikain. Kuitenkin viimeisten vuosikymmenien aikana maail-
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man amerikkalaistuessa McDonaldsien ja Hollywoodin myö-
tä myös yhdysvaltalainen käsitys psyykestä on viety eteenpäin 
tehokkaasti muualle maailmaan lääketeollisuuden ja psykiat-
rilobbyn myötä. On myös muistettava tiettyjen diagnoosien 
riskialttius ja poliittinen peli niiden ympärillä; määrättyjä 
persoonallisuushäiriöitä ei ole käytetty enää vuosiin, tai ne 
ovat kokonaan poistettu diagnostisista luetteloista koska niitä 
käytettiin lähinnä afrikkalais-amerikkalaisten miesten luokit-
telemiseen ”väkivaltaisiksi skitsofreenikoiksi” mielisairaaloi-
hin sulkemiseksi, koska heillä oli rasismin vastaisia poliittisesti 
radikaaleja Black Power-mielipiteitä. Psykiatria ei ole eksakti 
tiede, ja on altis monille poliittisille vaikutusyrityksille, ja se 
on vallankäytön väline. Yhtä lailla se on myös eräs välineel-
lisen järjen muoto silloin, kun koko maailman psyyke pyri-
tään tekemään amerikkalaisen psyyken kopioksi. Olisiko tästä 
jotain opittavaa myös suomalaisilla, kun mietimme, minkä 
mallin mukaan onnellisuutta mallinnetaan? 
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Chaplinin
 humanismi

Harald Olausen

En ole koskaan erityisemmin pitänyt Chaplinista, tai hänen 
elokuvistaan – en edes lapsena ehkä Diktaattoria, Nykyai-
kaa ja Kaupungin valoja, missä hän näyttää miten hyväosai-
set halveksivat köyhiä, sekä mykän kauden elokuvista ehkä 
myös Chaplin-klassikko Sirkusta, lukuun ottamatta. Mutta 
olen aina arvostanut hänen kuritonta auktoriteettikammoaan 
ja pienen ihmisen puolelle asettumistaan, mikä hakee edel-
leenkin vertaistaan maailman viihdeteollisuudesta. Chaplin 
saarnaa ja alleviivaa elokuvissaan saman, mistä Heidegger 
sanoi taiteen voiman kumpuavankin, tekemällä näkymättö-
män näkyväksi. Kerrotaan rikastuneen Chaplinin sosiaalisesta 
omastatunnosta tarinaa, että hän maksoi heikossa asemassa 
oleville mykän ajan elokuvien näyttelijöille ”tyhjästä palkkaa” 
koko elämänsä ajan heidän kuolemiinsa saakka. Chaplin asetti 
naurunalaiseksi huumorintajuttoman umpimielisyyden vas-
tustaen koko elämänsä konservatiivisia arvoja. Vastapainona 
kristilliselle jäykkyydelle Chaplinin elokuvissa esitellään elo-
kuvahumanismin kaunis elämää ja ihmistä rakastava horju-
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mattomuus, sen asian puolesta että ihminen on Sokrateen 
sanoin kaiken mitta, vaikka  ja juuri siksi - meille tapahtuu ja 
sattuu koko ajan yhtä yllätyksellisen ikävästi kuin Chaplinin, 
ja hänen seuraajiensa, kuten Pier-Paolo Pasolinin tai Vittorio 
De Sican elokuvien raastetuille ja kiusatuille sielunrippeille 
lohduttomassa ja täynnä pahaa olevassa väkivaltaisessa ym-
päristössä, missä vahvemman laki konkreettisesti vie köyhän 
suusta leivän näännyttäen lopulta hänet kuoliaaksi tai tyhjäksi 
suorittajaksi vailla ilo ja toivoa.

Chaplin oli aina uskollinen taustalleen tavallisena ihmisenä 
vaikeuksien keskellä vastaan suurten ja olevinaan ihmisten 
harjoittama terrori, minkä äidinkieli olivat pahansuopaiset ja 
satuttavat seläntakaiset ilkimysjuorut, isänmaana matalaotsai-
set pikkukaupungit, josta menneisyyteen yhdellä silmällä tiu-
kasti toljottavat pikkuporvarit ovat tehneet ajatuksen ja mie-
len ahtaita ja kuristavia, oman henkisen tyhjyytensä näköisiä, 
iljettävän ilottomia ja raskaita vankiloita. Chaplinin elokuva-
humanismi lumoaa yhä kuin suurenmoiset freskot, jotka ovat 
maalattu ihmiselämän arvoituksien loppumattomilla väreillä 
- lohtu ja toivo, jotta emme tässä narsistisesti häiriintyneessä 
historiattomassa ja aatteettomassa nykypäivässä, missä vain 
syödään, kulutetaan ja naidaan, kuka missäkin kaninkolossa, 
unohtaisi miksi olemme täällä, ja erityisesti miksi olemme 
ihmisiä. Chaplinissa näkyivät iskut, viha, pilkka ja halveksin-
ta, kun ensimmäinen tyrmäys, halveksiva katse ja ylimielinen 
olankohautus sattui niin, että ehkä siksi, kaikkien vihaama ja 
inhoama kadun oikea kulkuri tekee edelleenkin ”chaplinit” 
hymyillen maailman valloittavinta ja ehdottomasti nälkäi-
sintä hymyä nähdäkseen lähelle ja tarkasti toivottomuuden 
kaupungeissa, missä käymättömät tiet päätyvät aina lopulta 
pikkusieluiseen maailmaan. Chaplin pilkkasi taitavasti sekä 
suoraan että rivien välistä ironisoiden vanhoillista Amerik-
kaa, ja joutui maksamaan tästä kovan hinnan nöyryytettynä 
ajojahdin jälkeen. Hienoa on Chaplinin tapa paljastaa elo-
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kuvissaan amerikkalaisen unelman onttous, tekopyhyys sekä 
vahvemman laki, mikä näyttää koskevan kaikkea hänen elo-
kuviaan, mutta aivan erityisesti orvosta katupojasta kertovassa 
Chaplinin pojassa. Ei ihme, että ”maailman vapaan maan” 
sisältä kuristava jäykkyys etunenänässä FBI:n johtaja Hoover, 
ottivat silmätikukseen Chaplinin, joka ei suostunut köyhien 
puolelle asettuessaan uskollisena omalle taustalleen, ottamaan 
koskaan Yhdysvaltojen kansalaisuutta, vaan kaikkien maiden 
työläisten tavoin julisti hänelle riittävän vastaanhangoitte-
levien ikiaikaisen ilkikurisuuden nimissä ”sattuman jakama 
kansalaisuus”, mikä tarkoitti vapaasti käännettynä vapaata he-
donismiin taipuvaista katupoikaa tiukkapipoisten sormenhe-
ristelijöiden suureksi harmiksi. Näin voi ja uskaltaa sanoa vain 
maailman rakastama kulkuri ja edistyksellinen demokraatti, 
jonka isänmaa on humanismi.
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Päivi Räsäsen
 Akilleen kantapää

Harald Olausen

Todistelussa kaiken typerän ja ennakkoluuloisen puolesta 
loogisuutta ja järkeä vastaan on hyvä esimerkki valtionsyyt-
täjä Raija Toiviaisen viimeaikainen kamppailu kristillisten 
Päivi Räsäsen käyttämää valheellisista ja tahallaan harhaan-
johtavaa retoriikkaa vastaan julkisuudessa. Eettiset valinnat 
ovat vaikeita. Harvoin voidaan epäilyksettä puhua oikeasta 
ja väärästä. Kristityistä kirjoittaessa on edessä sama ongelma, 
josta Tuomas Akvinolainen sanoi totuuden tietämisen halun 
voivan olla pahe, jos koettaa päästä perille, mikä on totuus 
luontokappaleista, vailla asiankuuluvaa päämäärä, joka oli 
hänen mielestään vain ja ainoastaan jumalan tunteminen (ts. 
onnellinen elämä...). 
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Ajatus onnellisesta elämästä tulee skolastikko (fransiskaa-
niteologi Bonaventuran tiedon määritelmän mukaan usko 
oli korkeampaa jumalallista valaistumista edellyttävää tietoa 
kun taas maallinen tieto oli epätäydellistä uskoa) Tuomas 
Akvinolaiselta, joka Aristotelesta, jolle ”todellinen” hyvä oli 
onnellisuus (hyveellistä A:lle ei ollut teot sinänsä, vaan niitä 
tekevät ihmiset), mukaillen korosti täydellistä hyvää, jota hä-
nen mielestään kaikki ihmiset tavoittelivat piilottaen jumalan 
läsnäolon samaan väitteeseen, sillä eihän voinut olla täydellis-
tä ja hyvää maailmassa ilman sitä luonutta jumalaa; onni oli 
ainoa hyvä asia, koska oli asioita, joita tehtiin niiden itsensä 
takia, ja asioita, jotka tehtiin jonkin muun takia. 

”Älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli 
ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. 
Tuossa on paikka, johon hänet pantiin.”

- Markuksen evankeliumi 16:6.
Tässä vuoden 70 vaiheilla valmistuneen Markuksen evan-

keliumin, joka mitä todennäköisimmin on kirjoitettu silloi-
sessa Syyriassa, kohdassa lepää koko kristikunnan usko Jee-
suksen Kristuksen jumalallisesta ylösnousemuksesta, koska 
niin on ”Pyhässä Sanassa” kirjoitettu ja ”Messias sekä jumalan 
poika” toimi heidän mielestään ikiaikaisen suunnitelman mu-
kaan jumalan tahdosta. Siksi sitä ei myöskään saa epäillä. Asia 
on näin kristittyjen mielestä kuin kallioon nakutettuna Jee-
sus Kristuksen toimiessa jumalan sanasta (logoksen) puhuvien 
traditioiden valossa. Kristittyjen tuli uskoa kirkkokunnista 
riippumatta siihen, että hyvän ja pahan välillä on mahdollista 
tehdä valintoja, joiden tärkein kriteeri on rakkaus eli se ”oikea 
ihmisten valoisa jumala”. Kenellekään kristityistä ei ole tullut 
mieleen tai he eivät uskalla, epäillä Markuksen evankeliumin 
sanoja Jeesus Kristuksen ylösnousemisesta, vaikka ulkopuo-
linen lukija näkee sielunsa (kriittisin ja Matti Myllykosken) 
silmin Jeesuksen Kristuksen historiallisen ruumiin mätäne-
mässä kaikkien muiden satojen joukossa joukkohaudassa sa-
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maan aikaan ristiinnaulittujen ruumiiden kanssa. 
Tätä epäuskottavaa satua toistetaan muissakin kirjoituk-

sissa kuin evankeliumeissa. Kaikkein epäuskottavin ja samalla 
kristikunnan kannalta tärkein on Jeesuksen Kristuksen oppien 
suurimman väärentäjän eli konservatiivisena patriarkkana 
pidetyn Paavalin kirjoitus (1.Kor.15:3-9), joka on todennä-
köisesti kirjoitettu ennen evankeliumien, jotka on kirjoitettu 
kreikaksi, ylösnousemuskertomuksia kirjoitettuun kirjeeseen 
siitä, miten Jeesus Kristus, joka puhui tiettävästi vain aremiaa, 
oli muka ilmestynyt hänelle. Tämä on ällistyttävää kun muis-
telee sitä, ettei ole olemassa puhtaasti tosiseikkoihin perustu-
vaa kertomusta Jeesus Kristuksesta historiallisena olentona, 
vaan kaikki hänestä kirjoitettu sijoittuu toisen käden tiedon 
varaan pohjautuvasta satuilusta (ihmetyöt), sekä samanhen-
kisten evankeliumien ”mukatodistajien” näkökulmasta kir-
joitettuihin epäuskottaviin ja osin keskenään ristiriitaisiin 
kertomuksiin 33-vuotiaasta ”tyhjästä ilmestyneestä” henki-
löstä, joka oli luotu vastaamaan vähän liiankin hyvin (siis vain 
kirjoituksissa) draaman lakien mukaan Vanhan testamentin 
tulevasta Messiaasta kuvaamia odotuksia.

Toisaalta termit ”kristitty” ja ”kristillinen” puuttuvat ko-
konaan jopa Paavalin teksteistä. Kristillisyys sanakin esiintyi 
ensimmäisen kerran vasta ensimmäisen vuosisadan lopulla. 
Saksalainen tutkija Gerd Theissen muistutti Uuden testa-
mentin kirjoittajien kirjoittaneen kirjansa kristinuskon nä-
kökulmasta tulevaa papistoa ajatellen. Tärkein Uuden testa-
mentin näkökulmasta on Paavali, jonka ”Damaskoksen tien 
kääntyminen” on lajissaan sekä harvinainen ”ihmeteko” että 
sekä samalla eräs vaikuttavimmista lupauksista hypätä mu-
kaan uudenlaisen maailman luomiseen maanpäälle vastaan 
ahdistavia hierarkioita sekä elämää ja aktiivisuutta rasittavia 
perinnöllisiä hidasteita ja kahleita, sekä hänen kolmetoista kir-
jettään Uudessa testamentissa. Paavali on myös vieläkin Päivi 
Räsäsen vihapuheina keskuudessamme vaikuttavan kristillisen 
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suvaitsemattomuuden isä. Hän oli juuri se, joka mahdollisti 
myöhemmin hurjilla sanoillaan ”kilpailevista saarnaajista koi-
rina, kelvottomina työntekijöinä, pilalle leikattuina Saatanan 
ja oman etunsa palvojina” inkvisition synnyn ja sen järkyttävät 
julmuudet jumalan nimissä. 

Vain Jaakobin kirjeen kirjoittaja uskaltaa epäillä erästä 
Paavalin opetusta, jonka hän pelkää johtavan passiivisuu-
teen. Muuten Paavalin perintöä kunnioitettiin ja arvostettiin 
korkealle hänen nimissään kirjoitetuissa uusissa kirjeissä. 
Mielenkiintoisin niistä on ns. Toinen tessalonikalaiskirje, 
jossa pyrittiin antamaan uudistettu kuva liian optimistiseksi 
osoittautuneesta odotuksesta Herran paluusta. Paavalin paras 
opetus on kuitenkin unhoon jäänyt kauaskantoinen varoitus, 
sillä hän tiesi muovanneensa oppinsa Jeesuksesta Kristuksesta 
liukkaana hirttosilmukkana, joka sopi niin murhaajille kuin 
murhatuille syytökseksi kuin pelastukseksi, ja ennusti näin 
kristinuskosta itsestään tulevan ajan myötä ”synnillisen ylpey-
den ilmentymä”, joka asettuisi jumalan ja ihmiskunnan väliin, 
ihan kuten Päivi Räsäselle ja hänen uskolleen näyttää käyneen. 

Myöhemmin Augustinus tarkoittaa juuri tätä, kun hän 
väittää, että esittämisen pohjalla olevan sanan ja esittämisen 
muodon tulee vastata toisiaan; olla yhtä, koska sana ei ole 
koskaan tyhjä eikä se voi tulla lihaksi, jos se esitetään sille 
epäkunnioittavissa raameissa. Mihin kristityt sitten uskovat? 
Tertullianus katsoi, että jumalan oikeudenmukaisuus vaati 
hänen lupaustensa konkreettista toteutumista jo tässä maa-
ilmassa. Moni uskovainen uskookin niin. Tämän perusteella 
huomaamme, etteivät kristityt, kuten Päivi Räsänen usko 
oikeaan rakkauden jumalaan vaan suhteelliseen jumalaan. 
Siihen itseluomaansa epäjumalan kuvaan, joka on sopivasti 
eri aikoina eri ihmisten tulkitsemana juuri sitä, mitä kukin 
milloinkin ja miten haluaa, eli mahdollisimman kaukana siitä 
Jeesus Kristuksen uudesta käskystä rakastaa ehdoitta toinen 
toistaan ja vastustaa pahan puhumista, sillä Jeesukselle pelkkä 
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paha ajatus toisesta ihmisestä vasta pään sisällä muhimassa 
aikeena, oli yhtä paha synti kuin ääneen lausuttu solvaus toista 
ihmistä kohtaan - tästä Päivi Räsänen vaikenee täysin, vaik-
ka tämä lukee selvästi Uudessa testamentissa ja pitäisi olla 
rakkauden ohje myös hänelle levittää Jeesuksen hyvää, eikä 
kuten nyt, vanharaamatullista julman jumalan pahaa, koston-
himoista sanomaa myrkyn tavoin ympäristöönsä. 

Tässä lyhykäisyydessään perusongelma pohdittavaksi Päivi 
Räsäsen ajattelun Akilleen kantapäästä eli valheesta. Oikean 
päätelmän pitäisi muodostua joistakin väitteistä, sillä tavalla, 
että olisi välttämätöntä lausua jotain muuta kuin on niiden 
perusteella. Kumoamisen taas pitäisi olla päätelmä, johon liit-
tyy johtopäätöksen vastakohdan esittäminen. Mutta ei. Siitä 
tässä ei ole Päivi Räsäsen kohdalla kysymys, vaan annettujen 
epätotuuksia sisältävien uskomusten toistamisesta. Esimer-
kiksi hänen puheensa maailmasta yhden väistämättömän ja 
ainoan mallin toteuttajana muistuttavat ikävällä tavalla Par-
menidesta, jonka mukaan ympärillämme oleva aina muuttuva 
todellisuus oli epätosi - ainoa tosi ja aito maailma oli muut-
tumaton ykseys. 

Länsimainen kirkko hyväksyi pienten alkuvaikeuksien ja 
riitojen jälkeen Augustinuksen opit, joita Tuomas Akvinolai-
nen - erityisesti jumalaa, ennaltamääräämistä, syntiä ja armoa 
koskeneita opinkappaleita - innokkaasti puolusti ja levitti nii-
tä eteenpäin hieman niiden sisältöä päivittäen moraalisem-
paan suuntaan. Kirkkoisät Origenes ja Klemens ymmärsivät, 
että platonistien korkein hyvä voitiin ymmärtää jumalaksi ja 
Logos (sopivissa kohdin) hänen lihaksi tulleeksi sanakseen. 
Näin on helppo paikantaa valhe kristinuskoon jo heti sen 
alkuvuosina. Siitä tuli niin tärkeä ja sopeutuva osa itse uskoa, 
että se peitti alleen itse varsinaisen sanoman. 

Kristinusko omaksui etevästi toisten hyviä tapoja ja ajatuk-
sia kuten sen, että kun esimerkiksi ajatteli myönteisiä ajatuk-
sia, tuli samalla luoneeksi kuvitelman hyvästä maailmasta, jol-
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loin myös väite maailman hyvyydestä saatiin myytyä ihmisille, 
koska sen täytyi olla tosi tämän retoriikan mukaan. Augustin-
us loi täydellisen menetelmän, mikä salli ymmärtää ja nähdä 
kaiken vain etukäteen varmistetusta lähtökohdasta, mikä oli 
itse täydellisyys jumala, jota tuli totella ehdottomasti ja kuu-
liaisena. Kyse oli pohjimmiltaan tärkeästä, ehkä tärkeimmästä 
ihmisen psykologisesta prosessista ja vedenjakajasta uskon ja 
tiedon välisellä rajavyöhykkeellä, sekä varsinkin oman ajat-
telun ja ulkopuolisen määräämisen perusongelmista; näin 
myönteisessä ajattelussa vaadittavan oman ajatustoiminnan 
osuus jäi riittävän vähäiseksi uskolle, ja sekä itsepetoksen että 
ulkopuolisen manipuloinnin mahdollisuus kasvoi vaarallisen 
hallitsevaksi. 

Palataan hieman muutama vuosisata taaksepäin Platonin 
Akatemian väittelyharjoituksiin, joissa toinen osapuoli eli vas-
taaja oli sitoutunut kannattamaan jotakin väitettä eli teesiä 
ja toinen osapuoli yritti kysymyksiä esittämällä saada vastaa-
jan myöntämään jotain sellaista, jonka perusteella hänen oli 
pakko myöntää alkuperäinen teesi virheelliseksi tai ainakin 
ongelmalliseksi. Aristoteles ajatteli, että tarkastelemalla eri-
laisia strategioita ja argumentointimuotoja, oli mahdollista 
kehitellä yleistä teoriaa erilaisia argumentointitilanteita var-
ten. Hän yritti kehittää menetelmän, jonka avulla voimme 
uskottavien käsitysten pohjalta muodostaa päätelmiä kaikista 
esitetyistä ongelmista, ja välttää samalla sanomasta mitään 
ristiriitaista silloin, kun joudumme itse puolustamaan jotain 
tiettyä näkökulmaa. 

Aristoteelinen dialektiikka menetelmänä takasi sen hyvin 
osaavalle paremmat selvitysmahdollisuudet väittelyissä kuin 
sitä osaamattomille. Aristoteelista dialektiikkaa sovellettiin 
väittelyharjoituksiin, keskusteluihin ja filosofisen tiedon 
edistämiseen. Uusplatonistista peruskäsitteistöä käytettiin 
myöhemmin kristinuskon ensimmäisellä vuosisadalla teolo-
gisten asioiden ilmaisuun ja kehittelyyn kuten oppiin pyhäs-
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tä kolminaisuudesta, maailman luomisesta ja tieto-opillisia 
koskevissa kysymyksissä. Ongelmaksi kuitenkin muodostui jo 
heti kristinuskon alusta lähtien se, etteivät teologiset väittelijät 
dogmien ja kaanonin astuttua mukaan tähän epäsuhtaiseen 
peliin ihminen vastaan ”jumala-vapaus-vankeus”-akselilla, ha-
lunnet ja myöhemmin - eivät enää kyenneet tunnistamaan - ja 
tunnustamaan virhepäätelmänsä, yrittäen sen jälkeen välttää 
niitä, mikä olisi ollut A:n mukaan edellytys väittelyissä me-
nestymiselle.

Juuri siksi kristinuskosta tuli mitä tuli, sillä se sulki epäilyn 
ja todellisen dialogin totuudeksi julistamansa opin ulkopuo-
lelle. Jos se olisi noudattanut tätä kaavaa, se olisi  yrittänyt 
ensin määrittellä kysymyksiä yhdessä - eikä niin kuin on ollut 
tapana, erikseen kuinka monella tavalla voimme ja saamme 
puhua samasta yhdestä, joka on meille kaikille erilainen mutta 
silti samanlainen siinä merkityksessä, kun siitä yhdessä pu-
humme - kuten uskosta ja jumalasta eli vaikenemalla siitä 
mitä se ei ole, pelätessään ettei se ole mitään. Aristotelisesti 
ajateltuna tällöin ”dialektinen ongelma” oli tuo edellä esitetty 
kysymys ja pelkurimainen vaikeneminen ”siitä mitä se ei ole”, 
sillä niin ei saa tehdä, koska se liittyy sekä valintaan, välttämi-
seen, totuuteen ja tietoon, sellaisenaan, toimien apuna erään 
toisen paljon suuremman ongelman - mikä on jumala: onko 
häntä edes olemassa - mahdollisissa ratkaisuyrityksissä. 

Aristoteles sanoi, ettei kukaan järjissään oleva esittäisi 
sellaista premissiä, joka ei ole kenenkään mielestä uskotta-
va, eikä asettaisi sellaista ongelmaa, joka on ilmeinen kaikille 
tai useammille, sillä jälkimmäinen ei synnytä kysymystä ja 
edellistä ei kukaan myöntäisi. Sen sijaan hänen mielestään 
tällainen ”dialektinen premissi” esittäisi kysymyksenä käsi-
tyksen, joka on uskottava kaikkien, useampien tai viisaiden 
ja viisaista kaikkien, useampien tai tunnetumpien mielestä, ja 
joka ei ole titenkään paradoksaalinen kuten kristinuskon kaik-
ki keskeiset väittämät - ehkä siksi kristityt teologit kielisvät 
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keskustelun ja alkoivat julistaa ehdotonta ja muuttumaton-
ta totuutta, jota kuvaa hyvin Dostojevskin huudahdus, että 
jos evankeliumi Kristuksesta, armeliaasta jumalasta ihmisen 
hahmossa todistettaisiin valheeksi, hän valitsisi mieluummin 
Kristuksen kuin totuuden, vaikka tarkasti ottaen kyseessä on 
sovellus Tertullianuksen suuhun pannuista sanoista ”Uskon, 
koska se on mieletöntä!”. 

Tertullianus sanoi todistettavasti ”Jumalan Poika on ris-
tiinnaulittu, siinä ei ole hävettävää, koska sitä täytyy hävetä. 
Ja Jumalan poika on kuollut, se on täysin uskottavaa, koska 
se on silkkaa hupsuutta”- ei ihme, että Tertullianusta moi-
tittiin myöhemmin valistusajan hengessä irrationaalisuuden 
apostoliksi, jonka vaikutuksen näemme myös ortodoksisen ja 
usein esieksistentialistiseksi luokitellun Dostojevskin Karama-
zovien veljesten Zozima-vanhuksen puheissa. Tertullianuksen 
puolustukseksi voi sanoa, ettei hänen filosofian kritiikkinsä 
vastustanut inhimillistä tietoa eikä järkevää päättelyä sinänsä. 
Sellainen kuului hänen mielestään ilman muuta ihmiselle ju-
malan tietoiseksi ja ajattelevaksi luomana ”Jumalan kuvana.” 

Aristoteles ei tuntenut Plotinosta, joka teki juuri näin ja-
kaessaan teoksessaan ”Ennades” olevaisen kolme alkuperus-
tetta olevaisen perimmäiseen jumalaiseen syyhyn, josta käsin 
ykseys oli nähtävissä kokemuksen ulkopuolella olevana trans-
sendenttina eli tuonpuoleisena kahdessa erillisessä todellisuu-
dentasossa, mielessä ja sielussa. Plotinoksen esittämä uskoma-
ton väite olisi silti ollut A:n mielestä dialektinen premissi, sillä 
hänen mukaansa sellaisia olivat myös uskottavien käsityksen 
kaltaiset väitteet, vaikka ne eivät olisikaan olleet totta sanan 
varsinaisessa merkityksessä. 

Aristoteles sanoi, ettei ole tarpeen tutkia kaikkia teesejä 
tai ongelmia vaan ainoastaan sellaista, jota voi pohtia se, joka 
tarvitsee perusteen eikä rangaistusta tai aistimusta. Nimittäin 
hänen mielestään sellainen, joka pohtii, pitääkö kunnioittaa 
jumalia ja rakastaa vanhempia vai ei, tarvitsee rangaistuksen. 
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Ja se, joka pohtii, onko lumi valkoista vai ei, tarvitsee aisti-
muksen. Antiikin viimeiseksi teologiksi ja mystikoksi kutsuttu 
Pseudo-Dionysios Areopagita unohti Aristoteleen muistutuk-
sen, ettei ollut tarpeen käsitellä sellaista, joka oli liian lähellä 
todistusta, tai sellaista, joka oli liian kaukana siitä - edellisestä 
ei olla tietämättömiä, ja jälkimmäinen vaati hänen mielestään 
enemmän kuin mihin tällainen harjoitus riitti - kun hän vuo-
sien 485-520 välisenä aikana naulasi kirjoituksillaan tekstiko-
koelmassaan ”Corpus Areopagticum” viimeiset naulat aidon 
uskonnollisen ilon ja epäilyn arkkuun. 

Me tarvitsemme seuraavaksi tutustuessamme ”raamatul-
liseen ihmelogiaan” matkaeväiksi Aristoteleen ohjeita siitä, 
että tulee pitää valmiina argumentteja sellaisia ongelmia var-
ten, joissa hallitsemme argumentit, vaikka niitä olisikin vain 
vähän, sillä ne ovat käyttökelpoisia mahdollisimman monia 
tilanteita varten, sillä ”raamatullinen ihmelogia” perustuu 
seuraavaan ”antiaristoteliseen” epäloogiseen todisteluun: 
maailma on paha paikka, siksi jumalan on oltava olemassa. 
Loppupäätelmä on absurdi. Vaikka maailma olisi paha paikka, 
ei siitä voi johtaa päätelmää jumalan olemassaolosta. Räsä-
nen tekee kuitenkin näin oikoen polut vanhojen kirkkoisien 
innoittamana, väittämällä vihapuheidensa olevan oikeutettu-
ja, koska ne nojaavat raamattuun. Tällä tavalla hän väistää 
kysymyksen siitä mikä raamattu on - kokoelma suulliseen 
tietoon perustuvia enemmän tai vähemmän epätosia todis-
teluja tapahtumista, joita tuskin koskaan on ollut olemassa 
sillä tavalla, kun niistä on vuosikymmenet itse tapahtumien 
jälkeen haluttu antaa kuva, antaen samalla väärän todistuksen 
raamatun luonteesta. 

John Locke kyseenalaisti, oliko ihmisellä jumalan kuvana 
sittenkään vapaa tahto sellaisena käsitteenä, kuin mitä kristityt 
sen väittivät olevan ”jumalallisuudessaan”. Hänestä sisäinen 
havainto oli osa kokemusta. Tätä hän kutsui ”sisäiseksi aistik-
si”. Ajattelu ei ollut Lockelle Descartesin tavoin jotain itsel-
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leen selvää ja ilmeistä, koska aistit antoivat vain näennäisiä ja 
pintapuolista tietoa ja sisäinen havainto teki meidät tietoisiksi 
siitä, että ajattelimme vaikkei paljastanutkaan ajattelumme 
perimmäistä luonnetta. ”Pragmatismi”-luennoissaan vuonna 
1907 William James esitti ajatuksen totuudesta perustuvan 
toden ideoihin, jotka olivat sellaisia, joita voimme vertailla, 
pätevöittää, vahvistaa ja todentaa. Silti me edelleen kuumei-
sesti kysymme, mikä on todellisuuden rakenne ja mitkä ne 
määreet, jotka tekevät asioista juuri sitä mitä ne ovat? 

Edvard Westermarck kirjoittaa Tuomas Akvinolaisen muo-
dostaman katolisen opin mukaan pahimman ja kuolettavim-
man kaikista valheista olleen se, joka oli jumalan rakkauden 
vastainen, koska sillä halvennettiin ja tulkittiin väärin hänen 
totuutensa. Tämän luontoinen valhe ei ole vain rakkauden 
ja hyveen vastainen, vaan myös uskon ja uskonnon hyveen 
vastainen, kuten Augustinus sanoi, oli paljon siedettäväm-
pää valehdella sellaisissa asioissa, jotka eivät ole uskonnon 
yhteydessä, kuin tulla petetyksi sellaisissa, joissa vailla uskoa 
tai tietoa ei voida palvella jumalaa. Sokrates uhrasi totuuden 
puolesta henkensä. Aristoteleelle totuus oli pyhä velvollisuus. 
Mutta he eivät uskoneetkaan suvaitsemattomaan ja vainoa-
vaan jumalaan, kuten pitkä jatkumo keskiajan kristillisistä 
kirkoista tämän päivän hurmahenkisiin äärioikeistolaisiin 
konservatiivikristittyihin on vailla järkeä ja omantunnon pis-
toksia tehnyt, mikä on synnyttänyt hinnalla millä hyvänsä 
halun etsiä valheesta valheen keinoin itsepintaisesti sitä, mitä 
siellä ei ole - totuutta.

Juuri tämän tekee Räsänen, joka valehteli julkisuudessa 
muutama päivä sitten Toiviaisen tutkivan häntä sellaisista 
puheista, joita hän ei ole pitänytkään. Toiviainen korjasi heti, 
että on antanut poliisin tutkia Räisäsen puheet nauhalta, joten 
Räsäsen väite on valetta. Toiviainen tekee vain, sen minkä 
liberaalin oikeusvaltion valtionsyyttäjän pitääkin tehdä, puo-
lustaa rationaalista järkeä vahingollisia uskomuksia vastaan 
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Räsäsen valehtelun perustuu Raamatun antamaan esimerk-
kiin. Kristillinen kirkko oli etupäässä Pietarin ja myöhemmin 
Tarsoksesta kotoisin olleen Paavalin (joka oli saanut kreik-
kalaisen kasvatuksen, kasvoi stoalaiseen ajatteluun, ja oli si-
vistynyt mies ja jonka ajatuksia levitti tehokkaasti Antokian 
piispana toiminut kirkkoisä Ignatius) ajatusten pohjalle syn-
tynyt. Pietari ja Paavali tulkitsivat Jeesusta omista ahtaista ja 
jyrkistä lähtökohdistaan niin, että itse Jeesus ei olisi katsonut 
hyvällä heidän toimiaan eikä missään nimessä eripuraansa ja 
opillisia hiustenhalkomisiaan. Usko Jeesukseen Kristukseen 
on Paavalin koko oppien kulmakivenä. Mutta tämä usko ei 
ollut uskoa hänen ihmetöihinsä tai edes uskoa hänen messi-
astehtäväänsä. Paavali piti Kristusta jumalallisena olentona, 
jossa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, jumalan 
”kuvana” ja esikoisena ennen kaikkea muuta luomakuntaa. 

Vaikuttaa siltä, että Paavalin vanhurskausopissa on helle-
nistisiä vaikutuksia, kun hän vetoaa Vanhaan testamenttiin 
auktoriteettinaan. Sekä Augustinus että skolastikot opettivat, 
että tultuaan vanhurskautetuksi jumalallisen armon ja juma-
lallisen hengen avulla kristitty pystyi tekemään jumalalle mie-
luisia töitä mutta Luther kielsi tämän. Paavalin lunastusoppi 
herättää tärkeän kysymyksen: kuinka Jeesuksen Kristuksen 
kärsimys ja kuolema voivat lainkaan olla vanhurskauttamis-
keino? Paavali ei ollut sanoissaan turhan tarkka tai jämäkkä. 
Jossakin teksteissä hän opettaa vanhurskaaksi tulemisen riip-
puvan yksin uskosta. Mutta kumoaa sen melkein heti, muis-
tuttamalla ihmistahdon tärkeästä vaikutuksesta. Yllättävää 
on se, ettei Paavali tosiasiallisesti koskaan puhu Jeesuksesta 
Kristuksesta opettajana tai hänen opetuksistaan, vaikka Jeesus 
Kristus yritti yhdistää sanat ja teot rohkaisemalla ihmisiä hy-
vään muutokseen oikeudenmukaisuuden puolesta käytännön 
elämässä. Hyvin harvoin Paavali vetoaa mihinkään Jeesuksen 
Kristuksen sanoihin moraalisena ohjeena, eikä koskaan hä-
nen elämänsä antamaan esimerkkiin missään konkreettisessa 
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tilanteessa. 
Tämän puute pitäisi panna hälytyskellot soimaan kristit-

tyjen päissä, sillä Paavalista riisuttu aito Jeesus Kristus ei ollut 
tuomitsija, vaan halusi ihmisten puhaltavat yhteiseen hiileen 
ja keskittyvän toisten virheiden etsimisen sijasta parantamaan 
omilla henkilökohtaisilla rakkaudenteoillaan oman ja yhtei-
sen elämänsä ongelmia. Rakkauden sijaan Paavali yhdistää 
käsityksensä uskovaisen pakosta kuolla lihalle voidakseen elää 
kuolemattomana hengessä. Hengen ja ruumiin vastakohta oli 
vanha platoninen aate, josta Cicerokin puhui. Esimerkiksi 
Aleksandrian uusplatonistisessa ja uuspythagoralaisessa kou-
lussa tästä johtuen askeettinen elämänihanne oli luonnollinen 
käsitys siitä, että jumala yksin on puhdas ja hyvä ja aine epä-
puhdasta ja pahaa. 

Verrataanpa Ciceroa, jonka kultivoituneessa ajattelussa nä-
kyy Platon ja kreikkalaisfilosofit enemmän kuin laki sallisi, ja 
Platonin Protagoras-dialogia (Protagoras 324a-b) keskenään. 
Sokrateksen kanssa väittelevä sofisti Protagoras on eri mieltä 
Sokrateen esittämän hyveen ykseysopin kanssa. Sokrateen 
väitteeseen, jonka mukaan hyveeseen kuuluvat oikeamielisyys 
ja hurskaus eivät voi olla asioita, koska jos niin olisi, olisi hurs-
kaus väärämielistä ja oikeamielisyys jumalatonta, Protagoras 
vastaa kaiken olevan suhteellista: jossakin suhteessa kaikki 
muistuttaa kaikkea, jopa valkoinen mustaa ja kova pehmeää. 
Tässä kohdin Protagoras esittää tunnetun väitteensä ihmises-
tä, joka on kaiken mitta, asioiden, jotka ovat, miten ne ovat, 
ja asioiden, jotka eivät ole miten ne ovat. Ciceron mielestä 
taas ihmisen tuli pitää intohimonsa kurissa ollakseen hyvä 
ihminen, siksi että Cicero edusti sitä ajattelua, ettei meillä voi 
olla voinut olla varmaa tietoa mistään, mutta ettei myöskään 
hyvyyttä voinut saavuttaa ilman, että olisi ponnistellut tiedon 
saavuttamiseksi. Ciceron mukaan jotkut asiat olivat todennä-
köisiä ja toiset epätodennäköisiä.

Cicerosta vaikuttaneita saanut augustinolaisuus loi mus-
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tavalkoisen kristillisen maailman perisyntipelotteluineen 
pienentäen ihmisen jumalan edessä huijaavaksi pelkuriksi, 
jonka ainoa todellinen pelastumismahdollisuus oli luoda it-
sestään tekopyhä jumalan kuva muiden silmissä maailmassa, 
josta tunnettu Raamatun tutkija, professori Heikki Räisänen 
sanoo, että jos kaikki ovat jumalan edessä yhtä syntisiä kuin 
julmin diktaattori, synti trivialisoituu. Miksi Augustinus teki 
niin kuin teki ja millaisin motiivein? Räisäsen mukaan alussa 
ei näet ollut synnissä ollut kysymys yksityisen ihmisen mielen-
liikkeistä ja kielletyistä ajatuksista, vaan konkreettisesti siitä, 
että yksi kansa tai ihmisryhmä sortaa toista. Paavalillakaan ei 
ollut hänen mukaansa perityn synnin ajatusta; korkeintaan 
Paavalin tekstit tarjosivat kiinnekohdan, johon myöhempi pe-
risyntioppi pystyi tarrautumaan. Ongelma tämä on myös sik-
si, että oman myötätunnon kieltäminen liittyy siihen psyko-
logiseen puolustusmekanismiin, jota freudilaisessa traditiossa 
kutsutaan reaktionmuodostukseksi; vastahakoinen omien, 
epätoivottujen luonteenpiirteiden myöntäminen pukeutuu 
vastakkaisiin ominaisuuksiin: kovuuteen, tunteettomuuteen 
ja ronskiuteen; onnen asettaminen kaiken muun edelle pal-
velee myös sopuisaa yhteiskuntasopimusta yhteiskunnan ja 
yksilön välillä, sillä se perustuu pelkoon ja ihmisen oman 
heikkouden tuntemiseen. 

Juuri niihin samoihin, joista Päivi Räsänen itsepintaisesti 
pitää kristinuskon nimissä kiinni vastoin länsimaisen liberaa-
lin oikeusvaltiomme henkeä. Kyse on siis tietoisesta valheesta 
ja tarkoituksellisesta itsepetoksesta. Halu uskoa voi johtaa 
Päivi Räsäsen tavoin itsepetokseen, joka syntyy silloin, kun 
ihminen uskoo johonkin asiaan, joka on hänelle mieluinen 
vain siksi, että se tuottaa mielihyvää, vaikka ihminen tietäisi, 
ettei se ole totta sanan varsinaisessa merkityksessä. Jumalasta 
tai jumalan puuttumisesta on kiistelty ihmiskunnan aamun-
koitosta lähtien filosofien keskuudessa. Platon ei hyväksynyt 
aikalaistensa uskoa siihen, että yksittäiset, tunnistettavat ju-
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malat puuttuisivat ihmisten elämään ja antaisivat ihmisten 
tekemisten vaikuttaa itseensä. Ja sen lisäksi muutkin antiikin 
filosofit näkivät suuren ongelman piilevän siinä, miten ih-
mismieli saataisiin yhteisymmärrykseen todellisuuden kanssa. 
Holger Thesleff painottaa Platonin Sokrateella ”logoksella” 
olleen selkeä suunta ja metodi: 

”Lukemattomissa kohdissa painotetaan ”logoksen” tarpeel-
lisuutta merkityksessä ”järkevä argumentointi. On selvää, että 
”logos” ohjaajan ja ohjattavan välisessä niin sanotussa dialek-
tisessa yhteispelissä on Platonin argumentoinnin tärkein me-
netelmä (ks. Valtio VII 53 id -ja Filebos 58 b).” 

Platon ei Thesleffin mukaan torjunut yleisinhimillistä käsi-
tystä siitä, että sielu on ”henki”, jonka ihminen hengittää ulos 
kuollessaan, ja joka kenties jälkeenpäin on olemassa varjona 
jossakin:

”Filosofin sielu oli Platonille korostetun älyllinen voima-
keskus; argumentoinnin vuoksi Faidonissa torjutaan sielun 
ruumiilliset tunneaspektit niin, että dualistinen (sielu on ruu-
miista erillinen olio) tulkinta korostuu. Platon ottaa kuitenkin 
aina lukuun sielun ja ruumiin keskinäisen suhteen tavalla, 
joka vastaa kahden tason mallia (antiikin ajoista lähtien Pla-
tonin maailmankuva on haluttu jakaa kahtia: ideamaailmaan 
ja havaittavissa olevaan todellisuuteen. Kahden tason malli 
hyödyntää Thesleffin mukaan aikaisemman kreikkalaisen ajat-
telun ja maailmankuvan pääsisältöä. Sen olennainen ominai-
suus on, että se periaatteessa yhdistää kaksi eri tasoa ja se on 
siis pikemminkin monistinen kuin dualistinen).”

Platon on kiinnostava varsinkin siksi, ettei hän ollut us-
konnollinen etsijä, vaikka hän osasikin käyttää yleiskreikkalai-
sia käsityksiä jumalista kuolemattomina esikuvina (kreikkalai-
set ymmärsivät ihmisten kohtalon olevan tehdä voitavansa ja 
antautua pakon edessä). Ja vaikka Platonin käyttöön ottama 
demiurgi-käsite ei ole varsinaisesti ylijumala, vaan enemmän-
kin jumalallisen järjen ilmentymä vanhan kreikkalaisen ju-
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malakäsityksen pohjalta, häntä voi oikeastaan syyttää tämän 
käsityksen myöhemmästä jatkojalostuksesta uusplatonistien 
käsissä osaksi kristillistä oppirakennelmaa. Platon vilautti 
myös nykyaikaista vallitsevaa ateistista persoonatyyppiä, joka 
uskoo aistihavaintoon ja järkeen väittämällä, että melankoliset 
ihmiset olivat oppivaisempia ja etevämpiä - heillä oli myös 
eniten taipumusta mielenvikaisuuteen. Montaignen mukaan 
lukemattomat henget olivat tuhoutuneet omaan voimaansa 
ja hienostuneisuuteensa. 

Platon oli ”ehkä kallistumassa” Thessleffin mukaan Fai-
donissa uskomaan fyysisen maailman kaikkien vastakohtien 
poistuvan korkeimmalla tasolla. Platonin, joka oli sekä -että 
ajattelija, mukaan myytit samoin kuin myös todellisuus viit-
tasivat ”hyvyyden” ideaaliin ihmisten keskinäisissä suhteissa ja 
jumaliin. On väitetty, että jumala oli kreikkalaisille ns. predi-
kaattikäsitys, sillä antiikin Kreikassa oli luonnollista luokitella 
kaikki yli-inhimillinen jumalalliseksi. Kaikki jumalallinen oli 
jollakin tavalla ensisijaista suhteessa inhimilliseen. Jumalalli-
nen oli näkymätöntä ja ihmiset jumalien kaltaisia, vaikkakin 
epätäydellisiä. Nämä kaksi tasoa kuitenkin kommunikoivat 
jatkuvasti keskenään. Platonin aikaan jumalallinen kuten 
taivaskin, olivat inhimillisen ja maallisten asioiden, muutos-
ten ja vastakohtien ”yläpuolella”, eikä niiden sisällä, kuten 
myöhemmin. Thessleff muistuttaa, miten aluksi platonilaiset 
(Plotinos lisäsi platonilaiseen demonologiaan myös stoalaisia 
sekä pythagoralaisia lisäyksiä, kuten kaikkeuden ”sympatian” 
ja puhdistusopit) vaikutteet, jotka saivat vastakaikua etenkin 
Itä-Rooman sivistyneistön ohuissa kerroksissa, tulivat aluksi 
kahdelta eri taholta, ennen kaikkea Areopagiselta Euriugenan 
kautta sekä Augustinukselta Anselm Canterburylaisen kautta, 
Anselm painotti Thesleffin mukaan jumalan täydellistä ”ole-
vaisuutta” negatiivista teologiaa vastaan:

”Eräiden oppineiden protesteista huolimatta kirkko hy-
väksyi Dionysoksen selityksen, ja uusplatonistinen hypostaat-



300

tioppi ja monet muut platonistiset ajatukset saivat näin uutta 
painoarvoa teologian puolella, joskin lukuisat yksityiskohdat 
jäivät kiistanalaiseksi, kuten esimerkiksi jumalan (eli yksey-
den) totaalinen määreettömyys tässä mallissa (ns. negatiivinen 
teologia).”

Kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen ajatukset ovat sitä 
samaa ”ajatusroskaa”, mitä emeritusprofessori Heikki Räisä-
nen kutsuu ”kristinuskon läpimurron synnyttämäksi uskon-
nolliseksi suvaitsemattomuudeksi”, joka on leimannut suurta 
osaa kirkon myöhemmästäkin historiasta, ja oli huomattavasti 
rajumpaa ja julmempaa kuin muiden uskontojen vastaavat tai 
kristittyihin kohdistamat. Kristittyjen opit on moneen ker-
taan todistettu uskomuksiin - ei siis tosiasioihin - perustuvik-
si, myös itse kristittyjen keskuudessa kuten pastori Kylliäinen, 
joka väitti, ettei helvettiä ole eikä ihminen näin ollen tarvitse 
kirkkoa, sen oppeja tai rituaaleja pelastuakseen. Kylliäisen 
mukaan käsitys Jeesuksen kuolemasta syntien sovituksena oli 
kestämätön. Idean tästä hän on lainannut professori Heik-
ki Räisäseltä, jonka mukaan toisin kuin luterilainen julistus 
antaa usein ymmärtää, syntiuhritulkinta ei ole koko Uuden 
testamentin näkemys; ns. synoptisista evankeliumeista kuten 
Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan, se puuttuu kokonaan. 
Apostoli Paavalin puhe Ensimmäisessä korinttolaiskirjeestä 
kertoo ”päiviräsäsläisyydestä” kaiken oleellisen, kun hän sa-
noo, että on kirjoitettu jumalan hävittävän viisaitten viisau-
den ja tekevän tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. 

Kysymys on silkasta mielen hulluudesta. Sillä hän viittaa 
turhaan ja väärään tietoon, joka hallitsee maailmaa. Sama 
hulluuden logiikka paljastuu myös Paavalin sanoista, kun 
hän kysyy, missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maail-
man älyniekat? Ne ovat aina niitä filosofi Alain Badioun, joka 
kirjoitti totuudesta kyseenalaistamassa aina olemuksellisesti 
vallitsevat käsitykset ja konsensuksen, ja siksi syntyvän kussa-
kin tilanteessa tyhjästä (heidän, joita se tapahtuma puhutteli, 
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haasteeksi tuli pysyä uskollisina tuolle totuudelle), kutsumia 
”vallitsevaa totuutta vastakarvaan silittäviä” rohkeita toisina-
jattelijoita, kuten teologian tohtori ja Helsingin yliopiston 
teologisen tiedekunnan Uuden testamentin eksegetiikan do-
sentti Matti Myllykoski, joka väitti että Jeesus olisi luultavim-
min heitetty joukkohautaan mätänemään eikä kalliohautaan. 
Tästä syntyneestä väärinkäsityksestä syntyi hänen mukaansa 
usko Jeesuksen ylösnousemukseen (myös ortodoksinen lahko 
”paulikiaanit hylkäsivät aikoinaan kokonaan Jeesus Kristuk-
sen ristinkuoleman); harhakuva ”varmuudesta”, vaikka Aris-
toteles aikoinaan varoitti juuri siitä, kirjoittaessaan etiikasta 
ja runoudesta, pyrkimästä varmuuteen, yleispätevyyteen tai 
välttämättömyyteen ”yli sen mikä kuuluu kunkin tapauksen 
luonteeseen”. 

Berkeleyn sanoin pahaa ei voinut tehdä, ellei lakannut 
pelkäämästä on eräs selitys, miksi uskonnot aikoinaan syn-
nytettiin. Ne olivat sen ajan varoittavia liikennemerkkejä 
epämoraalisille hurjastelijoille. Juuri siksi kristityille paha on 
ulkoista ja paholaisesta. Paholaisen ja pahojen henkien ole-
massaolo merkitsee heille vain symbolisesti ulkoistetun pahan 
olemassaoloa, jota vastaan Kristus vielä kerran taivaallisine 
armeijoineen on tuleva maan päälle, antaakseen pojan kädes-
tä isän luvalla koko konkkaronkalle ”Pyhän Kolminaisuuden 
nimissä” sellaisen selkäsaunan (ilmeisesti kolme kertaa?), et-
teivät he siitä enää tokene tolpilleen, ja ala jahtaamaan Kris-
tuksen mukanaan taivaaseen vetämiä eri kristikuntien itsensä 
valitsemia valittuja. Berkeleyn Anna-vaimo kirjoitti miehensä 
periaatteena olleen hieman sama kuin, mitä Sokrateellakin 
oli; rohkeus olla välittämättä muiden mielipiteistä ja toimia 
totuudellisuuden puolesta niin kuin itse parhaaksi näki. Vai-
mon mukaan Berkeley ymmärsi, ettei mitään erityisen hyvää 
tai pahaa voinut tehdä, ellei lakannut pelkäämästä ”que dira 
t’on” = mitä ihmiset sanovat, suomeksi: yleinen mielipide (ts. 
B:n mukaan ei tarvitse välittää yleisestä mielipiteestä) - sitä 
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mitä oli muodikasta sanoa. Eräs ongelma on kuitenkin se, että 
voinko olla varma siitä, että kaikki muut ovat minun kaltai-
siani, ja että vaikka kykenenkin muodostamaan tajunnassani 
yksityisiä mielikuvia, onko totta se, että kaikki muutkin ih-
miset kykenevät samaan? 

Kristillisen uskontunnustuksen sekä Raamatun opetuksen 
mukaan jumala on yksiolemuksellinen ja kolmepersoonainen, 
Isä, Poika ja Pyhä henki. Kaikki persoonat ovat tasa-arvoisia. 
Tästäkin on väännetty satoja tunteja viinihöyryissä pikkutun-
neille kättä kirkolliskokouksissa puolesta ja vastaan; ihmiset 
ovat päättäneet tämän kohdan. Raamatussa siitä ei ole sanottu 
sanaakaan. Poika siis syntyy kirkolliskokouksen päätöksillä 
Isästä ja Pyhä Henki lähtee isästä - silloin kyse ei ole enää 
uskosta vaan typeryydestä, jos väittää uskovansa näihin ää-
nestystuloksiin koko elämänsä pyhinä ja muuttumattomina 
tärkeysperiaatteita, eihän päätös eli kristinuskon pohja, ole 
mitään muuta, kuin epävakaan tilanteen synnyttämä mah-
doton mielivallan ja epätosien summan mahdollisuus, missä 
syntyminen ja lähteminen tapahtuvat kirkolliskokouksen ku-
vittelemassa ja päättämässä ”iankaikkisuudessa”. 

Juuri siksi jumala on kristityille muuttumaton, asia mitä he 
toivovat eniten jumalaltaan uskonsa tähden, mikä on kiveen 
hakattuna dogmina kirkolliskokousten äänestyspäätösten jäl-
keen yksi ja sama muuttumaton maallikkojen, kuten Päivi 
Räsäsen tulkitsema ”Pyhä Sana”. Koska kyseessä on selvästikin 
tapaus, missä ideat ovat sitä mitä mieli tai tajunta ”käyttää 
ajatellessaan”, eli itsepetos, harha ja väärä tulkinta. Pitää muis-
tuttaa tässä vaiheessa John Locken jo aikoinaan todistaneen 
niiden muodostavan ajattelun sisällön, jota ilmaisevat subst-
antiivit, adjektiivi ja verbit eli sanat, jotka voivat merkitä sub-
jektia ja predikaattia. Pyhän Hengen suhteen kristityt näke-
vät selkeän eron siinä, että ”Pyhä Henki lähtee iankaikkisesti 
Isästä, mutta toisaalta Vapahtaja lähettää väliaikaisesti Pyhän 
Hengen maailmaan”. 
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Ja kaikki tämä taikauskoinen mutta maallikkojen oman 
mielikuvituksen synnyttämä antiikin aikainen höpinäkö olisi 
riittävä peruste evätä kansalaisoikeuksiin kuuluva kunnioitus 
ja suoja sellaisilta vähemmistöiltä, joita ei itse halua omaa ah-
dasmielisyyttään ja umpimielisyyttään ymmärtää ja suvaita? 
Ei enää onneksi tänä päivänä. Päivi Räsänen elää haaveissaan 
1600-lukua, tai mikä vielä pahempaa, kirkkoisä Origeneksen 
aikaa.

Kirkkoisä Origenes, joka ei uskonut, että jumala oli luonut 
maailman tyhjästä ja kastroi itsensä, esitti ensimmäisenä teori-
an, että paholainen oli hankkinut itselleen oikeuden ihmisiin 
ja että Jeesus Kristuksen kuolema oli paholaiselle maksetut 
lunnaat. Onnistuneella viekoittelulla paholainen oli hankki-
nut itselleen oikeuden, jota ei voitu tehdä mitättömäksi vaan 
ainoastaan ostaa. Jumala tarjosi paholaiselle Jeesus Kristuksen 
ihmisten sielujen vastineeksi. Tämä oli Origeneen mielestä 
jumalan puolelta törkeää huijaamista, sillä jumala tiesi, ettei 
paholainen voinut pitää vallassaan Jeesus Kristuksen sielua, 
koska synnitön sielu aiheutti paholaiselle piinaa. Tämän ide-
an ostivat ja kehittelivät eteenpäin Augustinus ja Gregorius 
Suuri. 

Tämä sama on Päivi Räsäsen todistelun Akilleen kantapää, 
sillä Origeneksen vaikutuksesta kristityt alkoivat uskoa, että 
pahat henget turmelevat ihmisen sielua aiheuttaen ihmisille 
myös sairauksia, onnettomuuksia ja muita vastoinkäymisiä. 
Käsittämätöntä tämä on siksi, että kristityt väittävät jumalan 
sallivan tämän ”kaitselmuksessaan” ohjaten niiden toimintaa 
niin, että toiminta palvelee ihmisen pelastusta ja kasvamista 
hyvyyteen. Näin kristityt tavallaan antavat ymmärtää rivien 
välistä sanoessaan ”pahojen henkien olevan rajoitettu” siihen, 
että jumala ja saatana toimivat yhdessä kuin kahdessa eri vuo-
rossa, yö- ja päivä, halliten maailmaa, niin näkyvää kuin ei-nä-
kyvää, yhdessä salaa mutta julkisesti erillään toisistaan.

John Locken, jonka päätyö ”Essays Concerning Human 
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Understanding” 1690 alkaa synnynnäisten ideoiden kritiikil-
lä, mielestä eräässä mielessä tällaiset ”ideat” olivat käsittei-
tä tai tapoja käsittää olioita. Mutta ne olivat myös ajattelun 
kohteita eli ”käsitteitä” sanan vanhassa merkityksessä, siis 
”olioita” sellaisena kun ne käsitetään. Locke antaa käsiimme 
kristillisen ajattelun ongelmien ratkaisun avaimet, antamalla 
meidän nähdä suoraan sen onttoon sisukseen, sillä todistelu 
ja tavat, joilla kristityt kokevat oman jumalansa ja sitä kautta 
ymmärtävät maailman, määräävät Locken päättelyä seuraa-
malla myös ne tavat, joilla he myös käsittävät maailman - he 
itse siihen mukaan luettuina. 

Palataanpa taas hetkeksi tärkeään tapahtumaan antiikin 
Kreikkaan, missä filosofia sai alkunsa kuudennella vuosisa-
dalla eaa. eroamalla teologiasta. Platon kehotti meitä lähesty-
mään tunteiden ja järjen suhdetta ikään kuin tunteet olisivat 
hevosia, jotka järki on valjastanut ohjaimiinsa. Myöhemmin 
1900-luvulla filosofi Alfred North Whitehead väitti, että 
tulevaisuus ei ainoastaan ollut jumalan määrittelyvallan ul-
kopuolella - se tulee jopa hänen mukaansa määrittelemään 
jumalan. 1600-luvun ranskalaisfilosofi Rene Descartes todisti 
järjen olevan jumalallista ilmoitusta tärkeämpi tietolähde ja 
ihminen vain mielen ja ruumiin liitto. Kartesiolaisen ajattelun 
mukaan meillä oli itsetietoisuuden välityksellä ymmärrys sel-
laisiin synnynnäisiin ideoihin kuin itse substanssiin ja ajatte-
lun ideoihin, jolloin vasta kunnolla pystyimme ymmärtämään 
”positiivisen täydellisyyden”, jonka ymmärsimme kulttuurim-
me sisäistäneinä kristinusko oppaanamme hassunkurisesti ta-
juamalla oman pienuutemme ja epätäydellisyytemme jumalan 
suuruuden ja täydellisyyden edessä. 

Filosofi Bertrand Russell jaksoi muistuttaa kahdesta tär-
keästä seikasta: että henkilöllä, jonka mielipiteet ja teoriat 
olivat tutkimisen arvoisia, voitiin edellyttää olevan jonkin 
verran älyä, mutta ei ollut luultavaa, että kukaan olisi saavut-
tanut täydellistä ja lopullista totuutta missään asiassa. Kun 
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älykäs henkilö esitti käsityksen, joka näytti meistä ilmeisesti 
järjettömältä, meidän ei pitäisi hänen mielestään silloin yrit-
tää todistaa, että se oli jollakin tavalla oikea, vaan koetettava 
ymmärtää, kuinka se on voinut milloinkaan näyttää oikeal-
ta. Russell sanoi, että tällainen historiallinen ja psykologinen 
mielikuvituksen harjoitus avartaa ajattelumme piiriä ja auttaa 
meitä samalla käsittämään kuinka typeriä monet meidän hel-
limämme ennakkoluulot tulevat näyttämään aikana, jonka 
mieli on toisenlaisessa vireessä. Juuri tätä taustaa vasten Päivi 
Räsäsen puheet vaikuttavat liberaalissa ja sallivassa nykyajas-
samme lähinnä vähä-älyisen huonoilta vitseiltä. 

Palataan taas fiksujen epäilijöiden esikuvien eri -mieltä- 
sanomisiin. 1700-luvulla piispa George Berkeley sanoi ole-
misen olevan havaituksi tulemista. Emme saaneet maailmasta 
tietoa muutoin, kuin aistiemme välityksellä. Saksalaisen filo-
sofi Immanuel Kantin mukaan emme voineet tietää mitään 
asioista sellaisina kuin ne itsessään olivat. Kant kirjoitti 1784 
kirjoituksessaan ”Idea yleisestä historiasta, jonka tarkoitukse-
na on maailmankansalaisuus”, etteivät ihmiset toimi järkevien 
maailmankansalaisten tavoin sovitun suunnitelman mukaan 
kuten kristinusko antoi ymmärtää. David Hume väitti tie-
tomme ulkomaailmasta perustuvan uskoon mutta tällä hän 
ei tarkoittanut sokeaa uskoa kristinuskon tavoin epätodennä-
köisyyksiin tai suoranaisiin valheisiin. Kristinuskon mukaan 
kaikki luonnossa on järjestettyä ja havaintomme niistä on ju-
malan meille antama kuva. Me emme Humen mukaan havait-
se kausaliteetteja luonnossa, vaan uskomme ne ja toimimme 
niin kuin ne olisivat olemassa- samoin on itseämme koskevas-
sa tiedossa ja uskossamme ulkopuolisiin auktoriteetteihin sekä 
ihmeisiin. Ihmeet ovat kristinuskon välttämätön höpöhöpö 
-osa. Eikö kukaan ole ihmetellyt, miksi kristilliset (...no kato-
lisessa maailmassahan niitä edelleenkin tehtaillaan...) ihmeet 
ovat loppuneet? Vielä keskiajalla niitä ”nähtiin” alvariinsa. 
Television aikana ei juuri lainkaan. 
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Ihmeiksi Hume hyväksyi vain sellaiset asiat, joiden muut 
vaihtoehtoiset selitykset olivat ihmeitäkin epätodennäköisem-
piä. Kant, Hume ja Diderot muistuttivat koko ajan esteetti-
syyden ja aistillisuuden omaleimaisuudesta eräänä inhimilli-
syyden keskeisimmistä piirteistä, mitä kristinusko ei tee vaan 
päinvastoin, näkee ihmisen himoineen ja tarpeineen jumalalle 
kaikessa alistettuna, myös seksuaalisuudessaan ja aistillisuu-
dessaan, mitkä voivat heidän mielestään olla vain jumalan 
lahjana pyhiä ja käytettävä siksi puhtaisiin tarkoituksiin sekä 
jaloihin asioihin, ei hetken mielijohteesta johonkin miellyt-
tämisen ja nautinnonhalun nimissä. Näin ei tietenkään ole. 
1900-luku vapautti ihmisen viimeistään näistä ahdistavista ja 
syyllistävistä kahleista. 

Juuri siksi on tärkeä ymmärtää ihminen kokonaisuutena 
- myös ajattelevana, haaveilevana ja eroottisena - vastoin kris-
tinuskon ja erityisesti Päivi Räsäsen dogmaattisten muotojen 
kuoliaaksi hengittämää ja himottomaksi teeskentelijäksi jäy-
kistämää pyhimyksen kaltaista hengetöntä oliota, jolle laaja-
sydäminen inhimillisyys on yhtä vierasta kuin hyvyys, eikä 
yrittää ahdistaa häntä yhteen muottiin patsaaksi tai tiukkoja 
sääntöjä noudattavaksi mallioppilaaksi kuritushuoneeseen, 
muistamalla jatkuvasti kristinuskon nimissä ristiriidatto-
muuden laista, jonka mukaan mikään ei voi saman aikaisesti 
olla ja olla olematta jotain. Jumalan taistelussa ihmisen halua 
vastaan tietää kaikki oli kysymys samasta, mikä Heideggerille 
oli olevaisen paljastumista, mikä syntyi vasta kamppailussa ja 
tapahtui vain pysyvänä ristiriitaisuutena, joka oli kiista kät-
keytymistä ja peittymistä vastaan. Heideggerille ihminen ei 
ollut enää jumalan poika, luonnon päämäärä eikä historian 
subjekti. Toisin sanoen ihminen, jolla ei ole enää merkitystä 
- on olemassa oleva, jossa oleminen asettuu alttiiksi mielek-
kyytenä ihan kuten Heidegger kirjoitti Kantista:

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

Michel de Montaigne väitti, että meissä havaittava her-
kästi vaihteleva vastakohtaisuus oli saanut muutamat kuvit-
telemaan meihin kaksi sielua. Filosofi Ludvik Wittgenstein 
piti tanskalaista eksistentiaalifilosofi Sören Kirkegaardia koko 
1800-luvun ylivoimaisesti tärkeimpänä ajattelijana. Päättäväs-
sä epätieteellisessä jälkikirjoituksessaan Kierkegaard kirjoitti 
subjektiivisuudesta, joka oli hänen mielestään totuus: sillä 
muutoin olisimme unohtaneet sen mikä sokraattisessa ajat-
telussa oli arvokkainta: 

”Kun Sokrates uskoi, että Jumala oli olemassa, hän piti 
kiinni objektiivisesta epävarmuudesta sisäisyyden koko into-
himolla; ja juuri tuohon ristiriitaan, tuohon riskiin, sisältyy 
usko. Sokraattinen epävarmuus on kuin nokkela pila verrat-
tuna absurdiuden vakavuuteen, ja sokraattinen eksistoiva si-
säisyys on kuin kreikkalaista suruttomuutta verrattuna uskon 
aiheuttamaan rasitukseen.” 

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, ettei Päivi Räsänen ole 
oikeassa vedotessaan epäinhimillisyyttä puolustaessaan kristit-
tyjen raamattuun, sillä sen todistusvoima tyssäsi lopullisesti 
jo aikoinaan tieteen vallankumouksen alkutahdeissa Descar-
tesiin ja Kantiin. Kun Päivi Räsäsen älyttömyyksiä ja valheita 
joutuu ikäväkseen medioista seuraamaan, huomaa miten kris-
tinuskon ja älyn välinen taistelu on jäänyt hänen mieleensä 
jonnekin keski-ajan ja uuden ajan väliseen ilmakuplaan, sillä 
viimeinen kerta, kun joku älykkö tosissaan yritti mutta epä-
onnistui sovittamaan kristinuskon moraalin ja järjen keske-
nään selväksi kosmiseksi harmoniaksi, oli romantiikan ajan 
spekulatiivista idealistista filosofiaa edustanut Schelling, jonka 
selitykset jumalasta, ajasta ja pahan mahdollisuuden maail-
masta eivät jaksaneet enää vakuuttaa ketään, koska samaan 
aikaan Saksassa käytiin kiivasta keskustelua Spinozan Etiikan 
ensimmäisestä osasta Jumala. 
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Mihin Yhdysvallat 
on menossa?

Harald Olausen

Näin kyseli samannimisen kirjansa kera (Mihin menet USA? 
Weilin & Göös 1968) Ylen silloinen Washingtonin kirjeen-
vaihtaja Pasi Rutanen jo vuonna 1968. Vuosi 1968 muistutti 
etäisesti vuoden 2020 vaaleja. Vuoden 1968 vaalien voittajaa, 
republikaanien Richard M. Nixonia pidettiin melkein yhtä 
roistomaisena ja epämiellyttävänä kuin Trumpia. Molempia 



309

yhdisti karkea olemus ja vastenmielinen kielenkäyttö sekä vä-
linpitämättömyys yhteisisä sääntöjä ja moraalia kohtaan, jotka 
sitoivat heidän mielestään kyllä muita mutta ei heitä. Vuonna 
1968 sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen maassa oli levo-
tonta, väkivaltaisuuksia ja kansa liikehti kaduilla osoittamassa 
mieltään Vietnamin sotaa ja rotusortoa vastaan samaan aikaan 
kun rikollisuus rehotti ja köyhyyden aiheuttamat yhteiskun-
nalliset ongelmat lisääntyivät. 

2020 vaalien aikaan amerikkalaiset olivat taas kaduilla täl-
lä kertaa vahvan äärioikeiston marssiessa Trumpin nyrkkeinä 
kuin aikoinaan SA-ruskeapaidat Hitlerin Saksassa. Vuoden 
1968 ja 2020 presidentinvaalit muistuttavat toisiaan myös 
siksi, että taistelu ihmisten mielistä valheen avulla sai valtavat 
mittasuhteet. Molempia aikakausia yhdistää myös president-
tiehdokkaiden vahva usko huijauksen täydellisyyteen lakimie-
sarmeijoiden turvin. Silloin kun asia on käsitelty oikeudessa 
ja joko riittämättömien todisteiden tai hyvän puolustuksen 
ansiosta tuomio on ollut syytetylle vapauttava, hän on puhdas 
kuin pulmunen ja ongelma pyyhkäisty pois silmistä, vaikka 
ei asia ole käytännössä koskaan niin yksinkertaista. Paha on 
paha ja huijari huijaa vapauttavista tuomioista huolimatta.

Millainen pomo ja ihminen itse Trump oli, kun seitsemän 
hänen kampanjatiimissään ollutta sai rikostuomiot 2017-
2019 mm. petoksista, valheista ja oikeuskäsittelyjen estä-
misistä? Tai millä tavalla hänen kabinettinsa, joka koostuu 
pääosin häikäilemättöminä tunnetuista monimiljonääreistä, 
tekee päätöksiä koko kansan, ei vain oman edun nimissä? 
Siinäpä pulmaa pohdittavaksi. Hänen oma lakimiehensä ku-
vaili oikeudessa Trumpia rasistiksi, petturiksi ja huijariksi ja 
pyysi oikeudelta suojelua perheelleen Trumpin vihaa vastaan. 
Trump iskee arkaan paikkaan syyttäessään eliittiä, johon itse-
kin kuuluu, korruptiosta. Amerikkalainen poliittinen eliitti 
on läpeensä korruptoitunutta. 

Esimerkiksi Nixonin aikaisempi varapresidentti Spiro 
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Agnew joutui eroamaan korruptioepäilyjen takia. Ja hieman 
myöhemmin itse presidentti Nixon vuonna 1972 Waterga-
te-skandaalin myötä antaessaan avustajiensa asentaa demo-
kraattien päämajaan salakuuntelulaitteet. Mutta se on pientä 
verrattuna Trumpin ja hänen tiiminsä ilmiselvään vilpillisyy-
teen ja korruptioon koko perheen voimalla. Voi sanoa, että 
roistovaltioista maailmalla puhunutta ja maailman suurim-
maksi demokratiaksi itseään kutsunutta Yhdysvaltoja johtaa 
nyt ensimmäistä kertaa roistomaisuudestaan kerskaileva roisto. 
Vaalit ovat ratkeamassa perjantaihin mennessä Bidenin hyväk-
si tässä äärimmäisen tasaisessa jännitysnäytelmässä. Trumpia 
saattaa odottaa vankila ja henkilökohtainen konkurssi. Ehkä 
juuri siksi totuudesta, laista, yleisestä mielipiteestä ja hyvis-
tä tavoista piittaamaton ylimielinen ja epätoivoinen Trump 
lietsoi väkivaltaa ennen vaaleja uhkaamalla medioissa kutsua 
valkoiset kannattajansa kaduille protestoimaan, jos vaalit eivät 
sujuisi hänen suunnitelmiensa mukaan.

Vuoden 1968 ja vuoden 2020 presidentinvaalien aikaan 
ongelmia lisäsi sama pelokkuus kansakunnan epävarmasta 
kohtalosta. Rutanen aloittaa raporttinsa Yhdysvaltojen vuo-
den 1969 presidentinvaaleista kuvailemalla, miten ilmassa on 
ollut paljon sellaista, mikä on tehnyt ihmiset levottomiksi. 
Se ei ole hänen mielestään yksistään kuvitelma marisätkän 
imelän savun sekoittumisesta savustetun häränseläkkeen 
tuoksuun esikaupunkitalojen takapihoilla. Se ei ole ollut yk-
sistään nuorison kapinaa Systeemiä ja Järjestelmää vastaan 
vaan paljon vakavampaa. Rutanen muistuttaa filosofi Eric 
Hofferin sanoneen Amerikan livahtaneen syrjään historialta. 
Mitä hän tällä tarkoitti? Sitäkö ettei maa ole koskaan ollut täy-
sin jähmettynyt oman suuruutensa ihailun alle vaan toiminut 
todellisena vapaan maailman veturina, mitä tulee talouden ja 
demokratian edistämisessä? 

Sitä eivät edes hyväuskoisimmat amerikkalaiset itsekään 
usko. Yhdysvaltojen toiset kasvot ovat vaarallisen rumat ja 
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kuin vihje tehdä pahaa ja tappaa, kuten olemme voineet lukea 
John Grishamin nokkelista oikeussalidraamoista hänen tiilis-
kivijännityskirjoistaan. Yllättävää Rutasen raportissa on sama 
lopunajan tunnelma nykyajan modernissa Babyloniassa, mikä 
natisee satojen kansallisuuksien puristuksessa liitoksestaan 
mutta ei ennusteista huolimatta murru vaan sopeutuu veren 
maku suussa, kuten loistavassa Jokeri-elokuvassa näimme:

”Vahingoniloiset eurooppalaiset vallankumousfilosofit ovat 
olleet havaitsevinaan, että suuri osa Amerikan yhteiskuntara-
kennetta on väistämättömän romahduksen partaalla. Heidän 
mukaansa tämä rakennelma pysyi pystyssä niin kauan kuin 
valvonta ja kuri säilytettiin pitämällä yhteiskuntaluokat jolla-
kin tavalla tasapainossa; vastarinta murskattiin kommunismin 
vastaisilla puhdistuksilla.”

Valtiotieteilijä Clinton Rossiter kirjoitti jo vuonna 1960 
Yhdysvaltojen poliittisen elämän kohtalokkaimman tosiasian 
olevan se, että maata hallitsee järkkymätön, paatunut ja mel-
kein tyrannimainen kaksipuoluejärjestelmä. Yhdysvalloissa 
kolmas puolue ei ole koskaan onnistunut pääsemään kahden 
valtapuolueen apajille tai rinnalle kalastamaan valtakunnal-
lisesti varteenotettavana vaihtoehtona ääniä ja valtaa. Kun 
jokin uusia idea tai ryhmä alkaa esiintyä, on valtapuolueilla 
ollut tapana sulauttaa ne sisäänsä. Vuonna 1968 Georg Wal-
lacen laki- ja järjestysteemalla ratsastanut itsenäisyyspuolue 
sai ehdokkaansa listoille jokaisessa osavaltiossa ilman sen 
suurempaa menestystä. Kyseessä oli yhden henkilön johtama 
karismaattinen sekä hetkellinen ilmiö, joka ei saanut myö-
hemminkään varteenotettavia seuraajia Yhdysvaltojen poliit-
tisessa historiassa.

Mihin Yhdysvallat on ollut menossa viimeiset 200-vuot-
ta? Ei ainakaan demokraattiseen suuntaan julkisista puheista 
huolimatta. Siitä on todisteena demokratian rappioksi kat-
sottava valtava lobbaaminen ja ennennäkemätön poliittinen 
korruptio, mikä näkyy kaiken yhteiskunnallisen toiminnan 
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politoimisessa. Kun valtaapitävät taloudelliset piirit kokevat 
jonkun uudistuksen, kuten Obaman yrittämän terveysuudis-
tuksen uhkaavan maan todellisia vallanpitäjiä suuryrityksiä 
kuten isoja vakuutusfirmoja, lääketehtaita ja mm. isoja sai-
raalaketjuja, he aloittivat likaisen kampanjan medioissa uu-
distusta vastaan haukkumalla sen yritykseksi sosialisoimalla 
(huomatkaa 50-lukulainen republikaanien maccarthyrylainen 
kommunismi-pelottelusana kaikkea uudistusta ja uudistajia 
-köyhiä tavallisia ihmisiä - vastaan on muuttunut sanaksi so-
sialismi) viedä ihmisten vapauden eikä muuta tarvita. Puolet 
on vastaan ja toinen puoli on puolustusasemissa ja maassa on 
jälleen moniksi vuosikymmeniksi pattitilanne ja mistä tapella, 
jos muuta ei ole tarjolla.

Demokratian ei pitäisi olla vaikeaa muistutti Vermon-
tin senaattori Bernie Sanders. Sen periaatteiden tulisi olla 
juurtunut jokaisen yhdysvaltalaisen sieluun. Aikaisempien 
presidenttien Jeffersonin, Adamsin, Painen, Washingtonin, 
Madisonin, Franklinin ja Hamiltonin esikuvien innostamina. 
Mutta asia ei ole näin. Ei sinnepäinkään. Eikä ole koskaan 
ollutkaan. USA on paljon puhetta silmänlumeeksi asian kuin 
asian suhteen, ja samassa kolikossa se toinen puoli näkymät-
tömänä mitä ei pitäisi olla tai sallia terveen järjen, moraalin 
ja demokratian nimissä tapahtuvaksi. 

Demokratia on Yhdysvalloissa ase ja kulissi, minkä nimissä 
ja varjolla voi vallassa oleva ja hänen mahtavat taloudelliset 
tukijansa tehdä juuri niin kuin itse haluavat juuri kenenkään 
voimatta puuttua asioihin, ennen kuin se on jo liian myöhäis-
tä. Sanders onkin niitä harvinaisia eturivin poliitikkoja, joka 
osaa ja uskaltaa puuttua demokratian suurimpaan nykyon-
gelmaan, rikkaiden mahtiin vaikuttaa amerikkalaisen vahin-
gollisesti omaa etuaan yleistä etua vastaan yleisen politiikan 
suuntaan.

Amerikkalaisen presidentti-instituution eräs elinehdoista 
on ollut presidentti Woodrow Wilsonin ajoista lähtien vakiin-
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tuneet lehdistösuhteet. Mutta eivät kaikki presidentit ole sen 
jälkeen juosseet lehdistön pillin tahdissa. Esimerkiksi Grantil-
la, Taftilla ja Hooverilla oli yhtä kylmät ja huonot suhteet leh-
distöön kuin Trumpillakin. Siksi Trumpin demonisoiminen 
ihmetyttää. Hän ei ole poikkeus republikaanipresidenttien ta-
vassa hoitaa presidenttiyttään kuin kuningas New Yorkissa. Se 
on myös yksi syy siihen, miksi länsimaissa oli laajalle levinnyt 
harhaluulo sekä edellisissä vaaleissa Clintonin ja nyt Bidenin 
lähes varmasta voitosta hurjalla 10 prosentin marginaalilla. 

Esimerkiksi kun eduskunnan ulkoasianvaliokunnan va-
rapuheenjohtajalta ja entiseltä pitkäaikaiselta demariulko-
ministeriltä, 74-vuotiaalta Erkki Tuomiojalta kysytään Ylen 
tv-iltauutisissa vaaleista, hän vastaa silmää räpäyttämättä 
vaalien olleen ennen näkemättömät mitä tulee huhuihin ja 
poikkeukselliseen tunnelmaan. Siinä hän on väärässä. Koko 
60-luku oli Yhdysvalloissa rajua taistelua vallasta valheen ja 
propagandan avulla. Kun presidentti John F. Kennedyn neu-
vonantaja professori Arthur M. Schlesinger jätti tehtävänsä 
Valkoisessa talossa, hän tuskaili julkisuudessa, ettei voinut 
enää koskaan suhtautua vakavasti siihen, mitä toimittajat 
kirjoittivat politiikasta.

Mediat ovat tässäkin pelissä ratkaisijan roolissa. Kuinka 
kaukaisilta tänään tuntuvatkaan Lincolnin ylevät sanat Yh-
dysvalloista maana, jonka kansalaisten päämääränä on ja tulee 
olla luoda kansalaisten hallinto kansalaisten hoitamana omia 
kansalaisiaan varten. Korruptio ja talouden valta toimii epä-
demokraattisesti demokratiaa vastaan. Korkeimman oikeuden 
tuomari Louis Branders puuttui tähän ongelmaan aiemmin 
muistuttamalla, että yhdysvaltalaisten on tehtävä tärkeä va-
linta totuuden ja valheen välillä, josta riippuu kansakunnan 
parantuminen. 

Me voimme elää demokratiassa tai voimme antaa harvo-
jen hallita Yhdysvaltojen rikkauksia. Molempia me emme hä-
nen mukaansa voi koskaan saada. Rutasen raportin mukaan 
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amerikkalaiset kokivat shokin huomatessaan 30 miljoonan 
köyhän muodostaneen ennen vuoden 1968 presidentinvaaleja 
eräänlaisen toisen kansakunnan maan sisälle, slummiutuneen 
ja katkeroituneen. Ensimmäinen shokki oli 60-luvun nuori-
son kapinallisuus ja amerikkalaisvastaisuus reaktiona 50-lu-
kulaista perinteistä konservatiivisten perhearvojen edustamaa 
cocacola -kulttuurin yletöntä kulutusmaailmaa vastaan.

Bernie Sanders on näistä asioista puhuessaan joko tahalli-
sen sinisilmäinen tai sitten tekopyhä yrittäen korostaa demo-
kraattien viattomuutta tapahtuneiden ikävien asioiden edessä. 
Sandersin idealismi on osa amerikkalaisen vasemmiston toi-
velistaa. Mutta valitettavasti demokraatit ovat olleet yhtä in-
nokkaita poliittisen korruption halvaannuttama nukkehallit-
sijoita kuin republikaanit. Rikkaiden masinoima poliitikkojen 
kampanjarahoitus on amerikkalaisen unelman kääntöpuolena 
muodostunut demokratian painaiseksi. 

Sanders kertoo, miten kourallinen monimiljardöörejä 
käytti pienen Ohion senaattorinvaaliin 100 miljoonaa USD 
saadakseen itselleen mieluisen ehdokkaan senaattiin. Ongel-
ma on se, että kaikki julkiset virat on ”de facto” ostettavissa. 
Poliittinen raha vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen sekä myös 
sisä- ja ulkopolitiikkaan epädemokraattisella tavalla vain ra-
hoittajien näkemystä painottaen. Rahalla ostetut poliitikot 
todellisuudessa toimivat rahoittajiensa eivätkä äänestäjiensä 
edustajina lainsäätäjinä.

Vuoden 1968 presidentinvaalien ehdokkaat olivat demo-
kraattien Hubert Humhrey ja republikaanien jo toista ker-
taa ehdolla presidentinvaaleissa ollut entinen Eisenhowerin 
varapresidentti Richard M. Nixon. Kumpikin tuntuivat 
olevan väärässä näytelmässä väärään aikaan ja sopimattomia 
ehdokkaiksi. Siinä myös yhtymäkohta näiden kahden vaalien 
kesken. Vuoden 68 tunnelmaa hallitsi opiskelijaradikalismi 
uudet kasvot ja kyllästyminen texasilaista vanhoillisena ja ar-
vokonservatiivina pidettyä vanhan vallan edustajaa, istuvaa 
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demokraattipresidentti Johnsonia kohtaan. 
Rutasen mukaan vuoden 1968 presidentinvaaleihin liit-

tyvää taistelua kuvattiin emotionaaliseksi orgiaksi, joka pyrki 
siirtämään huomion pois todellisista kiistakysymyksistä ja 
halvaannuttaa senkin vähäisen aivotoiminnan, jonka ihmi-
nen normaalisti pystyisi panemaan liikkeelle. Tässäkin vuoden 
1968 ja vuoden 2020 presidentinvaaleilla on yllättävä yhty-
mäkohtansa. Vai toistuuko hieman eri kaavussa presidentin-
vaaleista toiseen Yhdysvalloissa? Onko tämä se näytelmä, mitä 
kaikki odottavat näkevänsä?

Myös molemmat pääpuolueet, demokraatit ja republikaa-
nit olivat yhtä hajalla ennen vuoden 1968 presidentinvaa-
leja kuten siinä prosessissa, mikä oli johtanut vuoden 2020 
presidentinvaaleihin demokraateissa ja republikaaneissakin. 
Istuva presidentti Lyndon B. Johnson eristettiin. Hän koki 
itsensä ulkopuoliseksi hakeutuen toisen samanlaisen Capi-
tol-kukkulan vanhan ketun, poliittisen vastustajansa ja van-
hoillisena haukkana tunnetun republikaanien kärkinimen 
Everett Dickensin seuraan. Vietnamin sota oli räjäyttänyt 
radikaalien Pandoran lippaan ja salaileva eisenhowerilainen 
kabinettipolitiikka oli saanut väistyä Johnsonin ja Dickensin 
suureksi mieliharmiksi. 

Vuoden 2020 presidentinvaalien alla trumpilaiset valtasivat 
republikaanipuolueen. Demokraattien sisäinen hajaannus sai 
aikaan sen, että kompromissina yhdistävänä voimana Trumpia 
vastaan ehdolle asetettiin poliittisen kulta-aikansa 90-luvul-
la elänyt (suomalaisittain kokoomuslainen) kohtelias mutta 
ajatuksiltaan keskinkertainen vanhus, jonka mitäänsanoma-
ton poliittinen ohjelma ei ärsyttänyt liiaksi republikaanien 
oikeistosiiven ärhäkkäitä öykkäreitä. Siksi hänet huudettiin 
lopulta yksimielisesti puolueensa ehdokkaaksi. Vain keskitie-
tä kulkeva Biden pystyi galluppien mukaan lyömään istuvan 
presidentin. Ja täpärälle sekin meni maltillisten republikaa-
nien hiljaisesta tuesta huolimatta.
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Keitä olivat
 viktoriaanit?

Eero K.V. Suorsa

Englannin kuningattaren ja Intian keisarinna Viktorian 
(1819-1901, vallassa vuosina 1837-1901) mukaan nimetty 
aikakausi miellettiin usein ahdasmielisen kaksinaismoralismin 
ajaksi, mutta myös teknisen kehityksen ajaksi. Ajalta muis-
tamme niin rautatiet, pääministerien Disraelin ja Gladstonen 
kamppailut vallasta, Oscar Wilden, Irlannin tuhoisan suuren 
nälänhädän, masturbaation tekemisen (tarpeettomaksi) on-
gelmaksi, naisten seksuaalisuuden kontrollin (vaikka tuona 
keksittiin myös ensimmäinen vibraattori) ja Itä-Lontoon 
Whitechapelissa kauhua herättäneen sekä kuolemaa niittä-
neen Viiltäjä-Jackin. Erityisesti englantilainen yläluokka niitti 
mainetta puritaanisuudellaan. Näitä kuvauksia on myöhem-
min ikuistettu lukuisiin kulttuurin tuotteisiin ja kuviin. 

Muun muassa Downton Abbey-sarjassa olemme nähneet 
näitä kuvauksia jälkiviktoriaanisesta ahdasmielisyydestä, ja 
ehkä kaikkein ikonisin omalla kohdallani on Hughesin veljes-
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ten Viiltäjä-Jackista ohjaama From Hell (2001), joka perustuu 
Alan Mooren ja Eddie Campbellin nerokkaaseen sarjakuvaro-
maaniin Helvetistä, joka ilmestyi vuona 1994-1997 Liken jul-
kaisemana. Tuo elokuva sekä sarjakuvaromaani nostivat esiin 
viktoriaanisen yhteiskunnan ahdasmielisyyden ja antisemitis-
min sekä jyrkän epätasa-arvon yläluokan ja työväenluokan 
välillä. Vaikka romaanissa ja elokuvissa on merkittäviä eroja, 
niin viktoriaanisen yhteiskunnan määrätty synkkyys suoras-
taan pursuivat molemmista teoksista voimallisina. 

Joskus olen kuullut sanottavan, että kulttuurin tuotteista 
pursuaa jokin ”afrodisiakki” joka vetää näiden tuotteiden ku-
luttamisen puoleen. Näistä kahdesta sen sijaan ei pursunut 
mitään afrodisiakkia, vaan pikemminkin jotain aivan muuta, 
suorastaan brutaalia, mikä veti niiden pariin ja teki niistä vai-
kuttavia. Hienoja teoksia molemmat, yhtä kaikki. Ja kuvauk-
sia viktoriaanisesta ajasta, ja rehellisiä sellaisia. 

Sanalla viktoriaani on paha kaiku, ja kun kutsumme jota-
kuta viktoriaaniksi, emme suinkaan tarkoita tätä kohteliaisuu-
deksi, vaan puhumme silloin ahdasmielisestä konservatiivista. 

Näkökulmaa viktoriaaniseen aikaan laajentaa toimittaja 
Matthew Sweetin Inventing the Victorians. Teoksella on ikää 
jo 20 vuotta, mutta teos on silti hersyvän hauska, ja silti kiin-
ni faktoissa. Viktoriaaninen aika ei ollut pelkästään ankeaa 
moralismia, vaan moralismin kaapujen alla elivät vilkkaat 
ja erilaiset alakulttuurit. Tällaisiin hauskoihin teoksiin tör-
määminen on omalla tavallaan erittäin viehättävää; synkän 
historian kronikointi voi olla myös hauskaa ja myös näiden 
kronikoiden lukeminen. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat Sweetin kasaan kokoamat 
aikalaisten omat muistelmat viktoriaanisesta ajasta, kuten 
Stephen Coleridgen toteamus, ettei viktoriaaninen aika ollut 
niin pahaa ja että ”nykyisyys vääristää näkökulmamme tuos-
ta ajasta”. Myös arkkitehti Ralph Neville painotti jo vuonna 
1930 ilmestyneissä muistelmissaan The Gay Victorians että 
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viktoriaaninen Lontoo oli monilla tavoin sykkivämpi, ja elä-
väisempi kuin 1930-luvun Lontoo, jonka hän koki ahdistavan 
puritaanisena. 

Mikä sitten teki viktoriaanisesta kulttuurista, tai sen ala-
kulttuureista tuon sykkivän ja eläväisen paikan, jota monet 
intellektuellit kaipasivat? Ei ehkä niinkään synkkyys ja pu-
ritanismi, vaan yllä mainitut erilaiset alakulttuurit. Esimer-
kiksi sirkus ja sirkustaiteilijat, jotka olivat elävä viihteen ja 
alakulttuurin muoto. Ja tämä otettiin vakavasti myös yhteis-
kunnan muilla portailla; vuonna 1861 Lontoon polytekninen 
instituutti järjesti luentosarjan, jossa vakavasti pohdittiin ja 
analysoitiin mm. trapetsitaiteilijan työtä ja ammattia, eli mitä 
kaikkea trapetsitaiteilijan ammatti käsitti, ja mitä tuon viih-
teen tuottaminen merkitsi. 

Trapetsitaiteilijat olivat viktoriaanisen ajan supertähtiä, 
joskin alakulttuurin piireissä, mutta silti houkutellen myös 
kaksinaismoralistista yläluokkaa esityksiinsä. Näihin liittyi 
myös vaarallinen viehätys; tuon ajan turvallisuusjärjestelyt 
olivat käytännössä varsin puutteellisia, eikä sirkuksissa tänä 
päivänä tuttua turvaverkkoa tunnettu. Moni heistä kuolivat 
onnettomuuksissa, eikä taloudellinen toimeentulo ollut tur-
vattu aikana, jolloin vakuutuksia ei ollut kuten nykyisin. 

On mainittava myös elokuva, sillä tuona viktoriaanisena 
aikana Lontoossa alkoi syntyä ensimmäinen kulttuurinen 
kiinnostus ”liikkuvan kuvan” spektaakkelin ympärille. Osa 
näistä filmeistä saattoi olla komedioita, joiden avulla oli 
mahdollista ironisesti kommentoida yhteiskunnan jäykkää 
moraalia. 

Nämä olivat suurta kansan viihdettä, ja vaikka nämä fil-
mit herättivät pahennusta (niin kuin jokainen uusi kulttuurin 
tuotteen muoto ilmestyessään ensimmäistä kertaa markkinoil-
le), niin näytökset vetivät ihmisiä kuin hehkulamppu kärpäsiä 
puoleensa. Liikkuvaa kuvaa ei kynsin hampain haluttu aluksi 
hyväksyä taiteeksi 1890-luvulla. Silti tuo taidemuoto silti va-
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kiinnutti paikkansa osana viktoriaanista yhteiskuntaa. 
Myös viktoriaanista maskuliinisuutta valotetaan teokses-

sa, ja osoitetaan että tuo käsite oli ristiriitoja täynnä. Vaikka 
korostettiin hillitöntä anglikaanista itsekuria, niin samaan ai-
kaan miesten elämät olivat täynnä homoseksuaalisia kokeiluja, 
vierailuja bordelleissa ja kaikkea maan ja taivaan väliltä, mitä 
seksuaalisuus nyt voikaan sisältää ja tarjota kokemuksena. 

Viktoriaanisen ajan miehiä päätyi myös mielisairaaloihin 
hyperseksuaalisuuden tähden. Viktoriaaninen aika käsitti 
myös eläväisen homopornon alakulttuurin, vaikka myöhem-
mät historioitsijat ovat pyrkineet kiistämään tämän. 

Sweetin kirja on hauskasti kirjoitettu johdatus siihen miten 
viktoriaaninen aika ei ollut pelkästään synkkää puritanismia, 
vaan myös sykkiviä alakulttuureja. Sweet pyrkii myös näyttä-
mään, että kenties nykyaikaiset länsimaiset yhteiskunnat eivät 
ole kovin erilaisia kuin viktoriaaninen yhteiskunta. 

Kaksinaismoralismi, ja sen huipulla heiluva puritanismi 
(vaikka toki erilaisessa muodossa) elävät edelleen vahvoina, 
ja käytöstämme säätelevä normittaminen ovat edelleen hen-
gissä vahvoina. Sweetin kirja palvelee näin myös eräänlaisena 
matkaoppaana omaan kulttuuriimme; historiasta emme löydä 
vierasta, vaan myös itsemme. 
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Majakovski
 historian jäljessä

Harald Olausen

Nuoren Neuvostoliiton propagandarunoilijaksi osin vasten 
tahtoaan joutunut venäläinen runoilija Vladimir Majako-
vski ei ollut ehkä suuren luokan syvällinen ja mestarillinen 
runoilija, mutta hänen arvonsa on muualla. Hän oli tärkeä 
aikalaistodistajana modernin ihmisen ja modernismin synnyn 
alkuvaiheilla (1923) sekä Amerikassa että Neuvostoliitossa sii-
tä huolimatta, ettei hän ollut sanan humanistisessa mielessä 
älykkö, ei tekijä eikä näkijä, vaan kulki historian jäljessä tois-
taen sitä kuten hänelle käskettiin tehdä ilman leikkiä, iloa ja 
huumoria. 

Suomeksi Majakovskin kirjoituksia Amerikasta löytyy 
kaksin kappalein ”Minun löytämäni Amerikka” (Savukeidas 
2010) sekä ”Runoja Amerikasta” (Savukeidas 2010). Teok-
sista huomaa miten Majakovskin kynä ei ollut enää pitkään 
aikaan ollut terässä eikä jaksanut palvella sydäntä. Tekstit ovat 
tekopirteitä ja runot kangistuneita. Hekuma ja innostus puut-
tuvat. Majakovski ei osaa mennä asioiden ytimiin eikä kertoa 
jouhevasti mistä kenkä puristaa. Miksi? Siihen löytyy vastaus 
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Brodskyn Nobel-puheesta.
Majakovski olisi voinut olla kuin Brodsky, sillä hän oli jo 

itse kokenut Venäjällä, miten ilmapiiri oli kiristynyt. Jokin 
oli mennyt heti alussa pieleen ja pahasti eikä niinkin ison 
laivan kuin Venäjän kääntäminen onnistunut muutamassa 
vuodessa. Leninin kuoltua alkanut sisäinen taistelu vallasta 
ja sisällissodan pysyvät arvet kärsivässä kansassa samalla kun 
Felix Derzinskin johtama salainen poliisi alkoi saada yhä suu-
remman vallan kommunismin nimellä kulkeneesta epäonnis-
tuneesta ihmisrääkkäyksestä. 

Juuri sen takia tai syyllisyyttään tuohon onnettomuuteen 
omaa hurjuuttaan ja sinisilmäisyyttään, kehno runoilija päätti 
päivänsä halvassa hotellissa tietäen, ettei koskaan saavuta ru-
noilijana sitä arvoa, jonka mieluusti olisi halunnut, vaan juuri 
siksi että oli melkein yhtä lähellä punaisia, kuin toinen yhtä 
hyödyllinen idiootti - häneen Amerikka-innostuksen istutta-
nut amerikkalainen toimittaja John Reed, joka antoi vahvasti 
väärän leniniläisen todistuksen lokakuun vallankumouksesta 
kirjassaan ”Kymmenen päivää, jotka ravisuttivat maailmaa”, 
kuin ohjeena Majakovskille toimia samoin.

Osin Reedin innoittamana Majakovski alkoi puhua pää-
systä näkemään Amerikka. Kun Reed kuoli vuonna 1920 
Majakovski alkoi haaveilla matkasta Reedin kotimaahan. 
Majakoskilla oli kuumeinen kausi nähdä ja saada kokea. Hän 
ei halunnut enää sulkeutua ummehtuneiden kirjojen maail-
maan vaan avata ikkunat lukemattomiin maailmoihin. Hä-
nen suonissaan virtasi vielä tuolloin nuoren miehen levoton 
veri - se sama, joka Reedin mukaan pisti Amerikan työläiset 
kapinoimaan riistäjiään vastaan. 

Moni muukin oli huomannut Amerikan vetovoiman, ku-
ten Majakovski. Amerikoissa tapahtui koko ajan jotain uutta 
ja jännittävää. Siellä kaikki oli suurta ja jopa isompaa ku-
ten valheet, valta ja kansan kärsimykset. Koneet jyskyttivät 
rahaa suurella tohinalla ja kovalla äänellä niin, ettei kukaan 
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nukkunut kunnolla koskaan maassa, jossa aika oli rahaa kir-
jaimellisesti.

Majakovskin runot ovat yhtä pauhaamista ja teennäistä 
vilpittömyyttä täynnä. Siksi nämä onnettomat räpellykset 
kannattaa sivuuttaa täysin (en ymmärrä miksi Savukeidas 
on julkaissut samana vuonna kaksin kappalein Majakovskin 
vieläpä huonoimpia tekstejä; eikä paperille olisi ollut parem-
paakin käyttöä, vaikka vessapaperina?). 

Hän on kuin kommunismin älystä ja oivalluksista tyhjä 
Arvo Salo (HYI). Todellisen runoilijan karikatyyri. Vai pi-
täisikö sanoa vastavalo ja painajainen? Puistattaa lukea hä-
nen (molempien) kylmiä ja sisällyksettömiä runojaan, joita 
en edes runoiksi nimittäisi, vaan ”arvosalomaisiksi sitaateiksi 
näkyväisen sokeasta tautofoniasta”. 

Hyvästä syystä Brodsky inhosi tätä tyhjäntäyttävää turha-
ketta ja itsensä mielivallalle huorannutta teeskentelijää. Hän-
hän oli hirmuvallan edessä mateleva pikkupiski, joka jaksoi 
nuolla kiduttajiensa kenkiä hamaan (karmaisevaan) loppuun 
saakka siitä huolimatta, että tiesi mitä kulisseissa oikeasti ta-
pahtui. Brodsky piikitteli kuoleman läpi Majakovskia, tätä 
mainitsematta, Nobel-juhlaesitelmässään, muistuttamalla Ah-
matovan sanoja lainaten, moskasta runon ja elämän yhtenä 
tärkeänä rakennusaineena:

”Taide on sinkoase; sen kehitystä ei määrää taiteilijan yksi-
löllisyys vaan itse aineiston dynamiikka ja johdonmukaisuus, 
se, miten on käynyt aiemmin käytetyille keinoille, jotka kerta 
kerran jälkeen vaativat (tai tuntuvat vaativan) laadullisesti uu-
den esteettisen ratkaisun. Koska taiteella on oma sukupuunsa, 
dynamiikkansa ja logiikkansa, se ei merkitse samaa kuin histo-
ria, vaan on enintään sen kanssa rinnakkainen, ja sen olemas-
saolo on jatkuvaa uuden esteettisen todellisuuden synnyttä-
mistä. Tästä syystä sen katsotaan usein kulkevan ”kehityksen 
edellä”, historian edellä - historian, jonka tärkein työväline on 
- ellemme vielä kerran parantelisi Marxia - juuri tuo klisee.”



323

Varokaa
 ihmishirviöitä

Harald Olausen

Oliko Dionysos ja Haades sama jumala? Kyseessä omasta hy-
vyydestä tai pahuudesta on tyypillisimmillään Freud vastaan 
Herakleitos-henkien taistelussa siitä Bertoltd Brechtin ”Set-
suanin hyvä ihminen”- näytelmän perusoivalluksesta, että on 
oltava hieman paha, jotta voi olla myös hyvä tai joskus on 
pakko tehdä sitä, mikä on vähiten pahaa. Samaa kai Ranskan 
Suuren Vallankumouksen 1789 jakobiinijohtaja Maximillian 
Robespierre tarkoitti julistaessaan terrorinsa lähtölaukauksena 
kaikelle teurastettavalle kansalle, että ilman hyvettä hirmu-
valta on kohtalokasta, ja että ilman hirmuvaltaa hyve on taas 
voimaton. 

Länsimaissa poliittinen pahuus ja sen oikeutus saa Machi-
avellin huipennuksensa ”Ruhtinaassa”, mikä on käytännöl-
lisen hallitsemisen opas hallitsijoille, aatteeseen katsomatta. 
Mitä sitten on radikaali paha? Goethen mielestä Kantin ajatus 
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radikaalista pahuudesta oli häpeällinen myönnytys kristinus-
kolle. Myös Schiller piti ajatusta kuohuttavana, mutta ym-
märsi Kantin tällä tavalla yrittävän selkeyttää omaa filosofi-
aansa niin, että sen kaikki olisivat ymmärtäneet.

Erityisen tulkintaongelman muodostavat kysymys tyylila-
jista ja kirjoittajan tarkoituksesta, kuten Janne Kivivuori kir-
joittaa ”Pahan tieto - tieteenvastainen ajattelu antiikista uu-
simpiin kiistoihin”-kirjassaan. Hyvän ja pahan välillä on pieni 
ero. Hyvän myytin suosittelu voi olla, ja eräässä tapauksessa 
onkin hänen mielestään, satiirin muotoon puettua kritiikkiä 
ajatusten manipulointia ja uskonnollisia dogmeja kohtaan. 

Toisissa tapauksissa taas ihmismieleen kuuluvan itsepe-
toksen tutkimisesta yhteiskunnallisen vertauskuvan kautta. 
Suositus, että valtion tai eliitin pitäisi hallita kansaa illuu-
sioiden avulla, voi olla tapa puhua siitä, miten ihmismieli 
hallitsee itseään. Ihmishirviössä kysymys on puhtaasti vallan 
väärinkäytöksistä ja epäinhimillisen kohtelun käyttämisestä 
aseena hallitsevia vastaan. Silloin hyvän ja pahan välinen ero 
on suuri.

Yksi maailmalla tunnetuimasta historian popularisoijista 
(mm. teokset Stalin - punaisen tsaarin hovissa, Ruhtinas Po-
temkin ja Katariina Suuri ja Nuori Stalin) Simon Sebag Mon-
tefiore on kirjoittanut ihmispahuudesta ”Ihmishirviöt”-kirjan 
(Ajatus 2017), joka on osin kooste hänen aiempien menes-
tyskirjojensa kauhugalleriasta (https://www.simonsebagmon-
tefiore.com/), osin tehty yhteistyössä eli ”alihankittu” vähem-
piarvoisten historioitsijoiden, kuten John Bewn ja Martyn 
Framptonin kanssa. 

Montefiori kertoo kirjan olevan rikkaisteos hänen aiem-
malle kirjalleen 101 maailman sankaria, jota ei ole suomen-
nettu. Se ei kuitenkaan vähennä kirjan tarpeellisuutta tai 
luettavuutta. Kirja käsittää pahimmat ihmishirviöt kolmen 
vuosituhannen ajalta. Melkein kaikki pahimmat tunnetut 
historialliset julmurit ovatkin päässeet kirjaan mukaan. 
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Pahuuden ongelma on vankkumaton usko yleiseen ja inhi-
milliseen hyvään, yhteinen moraali, sekä ahkeruuteen Plato-
nin ja Aristoteleen hengessä, sillä juuri heidän tavoitteenaan 
oli kulttuurin kesyttämä luonto ja järjen voitto vieteistä, toisin 
kuin Nietzsche, joka asetti vietit järjen edelle ja kielsi valis-
tusfilosofien vaatimukset rationaalisuudesta. Immanuel Kant, 
joka suhtautui kostoon eri tavalla kuin Nietzsche (Kantille oli 
tärkeää, että ihmiset saivat ansionsa mukaan) torjui tällaisen 
naiivin augustinolaisuuden. Hänen mukaansa minkäänlaista 
viattomuuden tilaa ei ole koskaan ollut, koska pahuus kuu-
luu erottomasti jokaiseen ihmiseen ja ihmisyyteen. Tätä hän 
kutsui kuuluisaksi siksi radikaaliksi pahaksi, josta alkukap-
paleessa puhuimme. Se oli sellaista pahaa, jossa annoimme 
mielihalujemme voittaa sen sijaan, että noudattaisimme vel-
vollisuutta kuunnella ”hyvää tahtoa eli moraalia”, ja toimia 
sen mukaisesti. 

Jankkaaminen näiden ilmiöiden, sanojen ja niiden taus-
talla olevien ajatusten tiimoilta on siksi tärkeää, ettei pyörää 
tarvitse keksiä uudelleen, kuten meille on usein annettu ta-
hallisen virheellisesti ymmärtää. Ongelmat ovat yhtä vanhoja 
kuin mahdolliset ratkaisuyrityksetkin niihin. Typistäen voisi 
sanoa: on olemassa enemmän kuin mitä edes osaamme ku-
vitella, me itse mukaan lukien, pahoja ja vilpillisiä ihmisiä, 
jotka tekevät kaikkensa saadakseen hallita toisia ja maksattaa 
kalliisti valheensa orjamaisiksi sieluiksi alistamillaan hyvän 
kaapuun naamiodulla pahalla. 

Siksi Montefioren kirja on sopiva aikaamme, joka on väki-
vallan ja seksin kyllästämä. Idea on esitellä 101 pahamainei-
sinta historiallista julmuria kautta aikojen Hunterin Attilasta 
Basiliin, Bulgarin Slayeriin, Pedro julmasta Ivanin Kamalaan 
ja Richard III: sta Saddam Husseiniin, Caligula, Richard III, 
Adolf Eichmann, Joseph Stalin , Pol Pot, Charles Manson, 
Herman Cortes, Adolf Hitler, Al Capone, Laventi Beria, Luc-
rezia Borgia, Nicolae Ceausescu, Vlad the Impaler, Saddam 
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Hussein, Simon de Montfort, Pablo Escobar, Ivan Kamala, 
Tšingis-khaan, Idi Amin, Attila , Josef Mengele, Heinrich 
Himmler, Mao Zedong, Osama bin Laden, Kim Il Sung, 
Slobodan Milosevic, keisarinna Cixi, Tomas de Torquemeda. 

Miksi Montefiore kirjoitti tämän teoksen, jossa väkivallalla 
ja inhottavuuksilla temppuillaan kyllästymiseen asti? Varmas-
ti iso raha oli tärkein vaikutin ja jo se kertoo kirjan luon-
teesta paljon, sillä kirja sopii johonkin mtvläisen maailman 
ja valittujen Palojen väliin. ”Ihmishirviöt”-kirja on kaikesta 
kiinnostavuudestaan huolimatta kuin eräänlainen historian 
”Seiska päivää”-sovellus ja siksi yhtä kiinnostamaton kuin tie-
to ex-persujohtaja Timo Soinin kalsarien bakteeritasosta edel-
lisen päivän olut, makkara- ja hernerokkapäivän jäljiltä puhki 
pierettynä. Montefiori on kuitenkin osaava humanisti. Kun 
kirja on 101 maailman sankarin vastakirja, ymmärtää hänen 
vilpittömän tarkoituksensa olleen muistuttaa sankareittemme 
hyviä tekevän vaikutuksen käännöspuolesta Ihmishirviöt-kir-
jassaan:

”Meidän pitäisi tavoitella sankareiden rohkeutta samalla, 
kun ihmishirviöiden rikokset varoittavat meitä menneisyy-
destä, antavat oppitunnin tulevaisuutta varten ja muistuttavat 
jatkuvasti ihmisluonteen hämmästyttävästä turmeltuneisuu-
desta ja loputtomasta pahuudesta. Vaikka ette olisikaan samaa 
mieltä kanssani siitä, että juuri nämä henkilöt kuuluvat hirvi-
öiden joukkoon, heidät ja heidän tarinansa sekä tässä kirjassa 
kerrotut tapahtumat pitäisi kaikkien ihmisten tuntea.”

Olen kuitenkin hieman eri mieltä hänen markkinapu-
heessaan esittämien argumenttien kanssa. Kirjasta puuttuu 
nimittäin se tärkeä pohdiskeleva momentti mikä muissa, ei 
pelkästään pahuuteen ja sen käytännöllisiin seurauksiin yksi-
tyiskohtaisesti puuttuvissa, on, silloin kun asetetaan tapahtu-
ma omiin oikeisiin kulisseihinsa ja valitaan tapa millä niistä 
kertoa. Jos Ihmishirviöiden tapaa esitellä maailma ja ihmiset 
vertaa esimerkiksi Homeroksen eeposten Iliaksen ja Odys-
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seuksen runoihin, joista katsotaan länsimaisen kirjallisuuden 
alkavan, ero on huima jälkimmäisten eduksi. Niissä saa kreik-
kalaisten henkinen laatu, heidän ihmeellinen lahjakkuutensa 
ja heidän varma plastillinen muotoilukykynsä ensimmäisen 
suurpiirteisen ja esikuvallisen ilmaisunsa. 

Kumpaakin sepostajaa, Homerosta (josta emme edes tie-
dä oliko hän olemassa) ja Montefioria, yhdistää se tosiasia, 
ettemme voi olla täysin varmoja siitä, missä määrin heidän 
kuvaamiinsa henkilöihin ja tapahtumiin heijastuu pikemmin-
kin kirjoittajan omat ajatukset ja se aika, josta he kirjoittavat, 
kuin heidän tietonsa sen ajan tunnelmista, tapahtumista ja 
henkilöistä. Homeroksen runoihin koottu kreikkalainen pe-
rimätieto käsitti vain homerolaisen ajan. Meille hahmottuu 
niiden kautta Hellaan eloisasta siirtymäkaudesta aigeialaisesta 
kulttuurista historiallisen Kreikan sivistykseen ei muuta.

Vertailukohta on hieman epäreilu ”Ihmishirviöille”, joka 
on historian kaapuun puettua juoruilua vastaan kaunokir-
jallinen korkeakulttuurinen perusteos ihmismielen jalouden 
heilahteluista. Huomio on kuitenkin siinä mielessä tärkeä, 
että Homeroksen runoelmat ovat erinomaisena ja ensimmäi-
senä osoituksena siitä, että kreikkalaiset kykenivät heti alusta 
pitäen ilmaisemaan jotain sellaista tärkeää, mikä siitä lähtien 
on ollut luonteenomaista länsimaiselle kulttuuri-ihmiselle: 
hänen sisäistä maailmaansa, niin vihan kuin rakkauden tun-
temuksia sekä ristiriitaista huolten täyttämää ympäristöään 
siitä huolimatta, että ihminen oli viime kädessä itse vastuussa 
elämästään.

Esimerkiksi Platonille vääryyden tekeminen oli yksi tietä-
mättömyyden muodoista. Usein Platon mainitsee teksteissään 
ns. sokraattinen paradoksin, että on parempi kärsiä epäoikeu-
denmukaisuutta kuin itse tehdä väärin ja sitä voidaan perus-
tella yhteiskunnan ja maailmankaikkeuden vaatimuksella (vrt. 
Gorgias). Oikeutta tehdä väärin ei voida puolustaa politiikassa 
eikä muutenkaan (Gorgias 482c- ja Valtio I-III). Toinen pa-
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radoksi, että kukaan ei vapaaehtoisesti tee väärin, selitetään 
sillä, että tahto on sidoksissa järjelliseen totuuteen. Muuten 
huonoja asenteita yksityiskohtaisemmin kuvauksissa ihmisen 
ja etenkin johtajien rappeutumisesta demokratian kautta ty-
ranniaan Valtion kirjoissa VIII-IX.

Miten asianlaita on Montefiorin Ihmishirviöt-kirjassa? 
Hän siteeraa heti kirjansa alussa kulunutta mutta osuvaa 
fraasia historiasta luettelona ihmiskunnan rikoksista ja mie-
lettömyyksistä sekä onnettomuuksista. Monet hän kirjansa ih-
mishirviöt olivat lahjakkaita mutta monitahoisia valtiomiehiä 
sekä merkittäviä ihmisiä mutta silti he olivat ihmishirviöitä. 
Stalin sanoin ”Yksi kuolema on tragedia, miljoona kuolemaa 
on vain tilastotietoa” välittämättä mitä tekivät, sillä Stalin ja 
muut ihmishirviöt tiesivät, etteivät koskaan joutuisi vastuu-
seen teoistaan. 

Hitlerinkin kerrotaan rohkaistuneen hirmutekoihinsa 
huomatessaan, ettei kukaan välittänyt tai muistanut turk-
kilaisten suorittamaa Armenian kansanmurhaa. Montefiori 
ymmärtää myös sankari-hirviö-ongelmatiikkaa hieman pi-
demmälle. Jotkut ovat sekä sankareita että hirviöitä saman-
aikaisesti, riippuu miltä kantilta asiaa katsoo. Ehkä tällaisista 
sankari -hirviöistä pitäisi tehdä oma kirjansa, hän pohtii ja 
on oikeassa mutta unohtaa, että niin on jo tehty - myös hän, 
sillä ei kukaan ihmishirviö, jota hän on kuvannut, ole ollut 
pelkästään huono vaan jokaisessa on ollut sankaruuteen asti 
myös hyvyyttä, kunnes jokin on päässä naksahtanut tai aika 
on ollut erityisen julma ja vaatinut toisenlaisia keinoja yrittää 
pitää itsensä hengissä ja vallankahvassa kiinni.

Mistä sitten hyvä syntyy ja millaista se on? Länsimaisen 
perikadon kirjoittajana tunnetuksi tullut Spengler ymmär-
si, etteivät hedelmälliset ajatukset koskaan olleet lähtöisin 
yksityisestä, vaan aina ajasta. Jännittävää on, että niitä put-
kahtaa aina samaan aikaan monille ihmisille juuri koettujen 
kauhujen jälkeen. Sodat ovat synnyttäneet usein pitkiksi ai-
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kaan itsestään hyvää uskovia kansakuntia ja yhteiskuntia on 
pyritty rakentamaan yhdessä paremmaksi. Siis ihmishirviöitä 
tarvitaan, herättämään meissä sisällämme uinuva paha ja pois-
tamaan se näkymätön paha onnemme tieltä, jota emme osaa 
silmin erottaa ennen kuin ihmishirviöt hieman riehuvat sen 
edessä sen paljastaen? 

Kannattaako tällaista pohdintaa viedä pidemmälle? Onko 
näin todella? Onko Trump tarpeellinen samasta syystä? 
Entä jos Trump valitaan toiselle kaudelle ja hän saa vihaiset 
kansalaiset ryhtymään sotimaan keskenään? Millainen olisi 
suomalaisten oma 101 ihmishirviöitä-lista? Olisiko listan en-
simmäisenä legendan mukaan piispan Köyliönjärven jäällä 
surmannut talonpoika Lalli? Entä Kaarle-herttua, joka Edel-
feltin kuuluisassa taulussa herjaa parrasta vetämällä kuollutta 
Klaus Flemingiä? Millainen olisi loppulista ja kuuluisiko sii-
hen myös Jari Aarnio ja persut, ja jos niin miksi? Ketä poliitik-
koja siihen otettaisiin? Entä kulttuuriväki? Kuinka pitkä lista 
olisi? Miksi tällaisia listoja ei nähdä HS:n sivuilla? 

Entä paavius pimeinä vuosisatoina? Saman niminen luku 
löytyy Länsimaisen filosofian historian kirjoittaneen Bertrand 
Russellin I-kirjan II-osan seitsemännestä luvusta, jossa hän 
pohtii paaviuden pahan vallan problematiikkaa. Monet paa-
vit olivat ihmishirviöiden ja sankarien välimaastossa kulkevia 
rajatapauksia. Aika oli synkkää ja tavallisella ihmisellä ei ollut 
muuta arvoa kuin instrumentaalinen, jos sitäkään. Kristinus-
kon nimissä ja paavinvallan jumalalalta saamalla oikeutuksella 
ihmisiä kyykytettiin ja hallittiin kovalla kädellä. Olisivatko he 
olleet ihmishirviöitä, jos aika olisi ollut toisenlainen, parempi 
ja he olisivat eläneet valoisina vuosina? 

Tämä on yksi harmillisesti puuttuva kohta Montefioren 
”Ihmishirviöt”-kirjassa. Sellaiselle, joka pahuudesta ja vä-
kivallasta vallan korkeimmalla tasolla juonitteluineen sekä 
petoksineen on kiinnostunut, kirja on hyvää iltaluettavaa. 
Itse luen mieluummin pätkiä alla mainituista älyklassikoista, 
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joissa pahuus ei ole pääosassa, kuten ei myöskään ihmisen 
typeryys, vaan niitä esitellään esimerkkeinä ja vertailemalla 
kun pohditaan sitä, mikä on ollut ja on mahdollisesti nyt ja 
vielä tulevaisuudessakin hyvää täyspainoista elämää. 

Mutta mitä pahuus on? Puolalainen tunnettu sosiologi 
Zygmunt Bauman, joka tunnetaan juuri tuosta tokaisustaan, 
kysyi suoraan: ”Mitä pahuus on?” Pahuus ole enää mitään 
abstraktia tai meistä itsestämme ulkoistettua ja irrotettua 
muiden pahuutta, vaan pahuutta, jota edustavat kaikki ihmi-
syyttä nakertavat pimeät voimat ja niitä toteuttavat inhottavat 
ihmiset.

Nykyjään inhottavista asioista ja ihmisistä on vaikea pääs-
tä eroon niin kuin ennenkin. Mutta mennyt maailma ei ole 
ollut mikään onnela. Se oli staattisen energian ja mekaanisen 
solidaarisuuden pakkoavioliitto. Ihmisten tuli sietää kaikkea 
pahuutta lähellään tietäen, ettei pääsisi niistä eroon edes kuo-
lemassa, sillä pahikset ja pahuus hallitsivat kaikkea ja kaik-
kialla hyvän kaapuun pukeutuneina. Oikea hyväkin muuttuu 
helposti sellaiseksi lyhyessä ajassa. Ilmiö on sama kaikkialla; se 
on se yliampumisen hybris, jota seuraa kostonjumala Nemesis 
kansanviisaudessa, kun kusi nousee päähän kohisten lyhyessä 
ajassa ja kaverit hylkäävät. Mutta ahneella on aina paskainen 
loppu (ennen roomalaiset upottivat suohon sellaiset epämiel-
lyttävät ihmiset, joiden teot eivät kestäneet päivänvaloa) kan-
saviisaudessa muistutetaan.

Montefioren kirja ei ole turha, vaikka onkin liian yli-
malkainen ollakseen vakavasti otettavaa pohdiskelua. Se on 
historiankirja ja sellaisena siihen pitää suhtautua. Asiat näh-
dään historiassa listoina tapahtuma a:ta seuraa b jne. Siksi 
Montefioren kirjan ohella kannattaa lukea ruotsalaisen Ann 
Heberleinin ”Pieni kirja Pahuudesta”, missä kuljetaan arjen 
ja populaarikulttuurin ilmiöiden kautta länsimaisen ajatte-
lun historiaan mottona: naiivius pahan edessä on vaarallista, 
koska se vahvistaa kuvaa jostain, minkä edessä olemme voi-
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mattomia. Heberlin ei käsittele pahuutta valhetta, skandaa-
lia, propagandaa ja tekopyhyyttä, mutta on hyvä pohjateos 
niille, jotka ovat kiinnostuneita korkeatasoisesta kirjallisesta 
tutkielmasta pahuudesta yleensä; erityisesti erikseen pahoista 
ihmisistä ja olosuhteista sekä pahan edellytyksistä pahuus vas-
tan hyvyys -ikuisuuskysymyksenä monelta eri näkökulmalta 
tarkasteltuna. 

Valehtelu on pahuuden yleisen arkipäiväinen ilmenemis-
muoto. Kun valehtelee, kukaan ei voi luottaa valehtelijaan 
ja ”koko tyyppiin menee maku”. Markku Ojanen kysyy kir-
jassaan ”Vaihtoehtoisia faktoja” -miksi valehtelemme? Olem-
meko niin kiinni valheissamme, harhoissamme ja itsepetok-
sessamme niin, että niistä luopuminen tuottaa meille suurta 
vahinkoa? Elämä olisi aivan mahdotonta, jos ihmiset eivät 
yleensä puhuisi totta tai ainakin suurin piirtein totta. Hänen 
mielestään ihmisen onnellisuus saattaa kärsiä siitä, että ih-
minen voi joutua luopumaan illuusioistaan. Ojasen mielestä 
suurelle osalle ihmiskuntaa usko, toivo ja rakkaus ovat kau-
kana realiteeteista. Joillekin ne ovat niin kaukana, että ulko-
puolisen mielestä kyse on suuresta itsepetoksesta: 

”Niin valitettavalta kuin se kuulostaakin, valehtelu kuu-
luu ihmisluontoon. Se on tuhoava voima, jos sitä on niin 
paljon, että kehenkään ei voi luottaa. Etenkin entisaikojen 
viisaat pitivät valehtelua pahuuden perustana. Kaikki maail-
man pahuus pohjautui heidän mielestään siihen, että ihminen 
ei pysy totuudessa.”

Ojanen jatkaa muistuttamalla rehellisyyden tärkeydestä, 
mistä hänen mukaansa kertoo myös se, että mediassa on 
päivittäin kuvauksia siitä, kuinka ihmiset ovat valehdelleet, 
huijanneet, pettäneet ja tehneet vilppiä. Hänestä jopa varas-
taminen on valehtelua ja huijaamista, sillä siinä on kyse toi-
sen hyväuskoisuuden ja luottamuksen pettämisestä. Mutta se 
paha kaikkein pahin mitä on pelätty, on vielä silloin hänen 
mielestään valitettavasti edessäpäin. 
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Sympaattinen
 ajopuuteoria

Harald Olausen 

Elokuussa 2020 myllykoskelaisen Reuna-kustantamon julkai-
si sympaattisen Pyhtään sisällissota -kirjan, jonka kirjoittaja 
Sanna Lönnfors on itse kotoisin Pyhtäältä. Sukututkimusta 
tehdessä alkoi tulla vastaan sisällissodassa mukana olleita su-
kulaisia. Lönnforsin uteliaisuus heräsi mitä heille oli tapah-
tunut. Häntä alkoi kiinnostaa laajemminkin, mitä Pyhtäällä 
tapahtui vuonna 1918. Ja koska mitään isompaa selvitystä ei 
ollut tehty, hän päätyi tekemään sellaisen itse.

Susanna Lönnforsin kirja ”Pyhtää sisällissodassa” (Reuna 
2020) on monessakin mielessä merkittävä kirja ja tutkimus 
sekä pyhtääläisille että koko maalle ja erityisesti hieman sup-
peaa ja usein yksipuolista sisällissota -kirjallisuutta omalta 
osaltaan täydentämään. 

Ensinnäkin se on ensimmäinen kirja pitkään aikaan sisäl-
lissodasta, joka kertoo ohi tavanomaisen ja tylsän puudutta-
van paikallishistoriateoksen tavallisen ihmisen näkökulmasta 
missä sisällissodasta oli oikein kysymys (Tähän pitää muistut-
taa heti lukijaa, että sisällissota on viime aikojen konsensus 
-hengessä käytetty nimitys vuoden 1918 tapahtumille. 



333

Kommunistit käyttävät edelleenkin luokkasota-sanaa ja 
vanhan kansa, erityisesti sosialidemokraatit, vakiintunutta 
kansalaissota-sanaa. Sen sijaan pohjanmaalaisten ja porva-
rien käyttämä vapaussota-sana on hävinnyt lähes kokonaan 
käytöstä osin siksi, ettei se ollut vapaussotaa vaan julmaa ja 
säälimätöntä teurastusta saksalaisten johdolla sekä yritys liittää 
Suomi osaksi keisarillista Saksaa). 

Toiseksi kirjan näkökulma on inhimillisen lämmin ja ym-
märtävä mikrohistoriallinen pienen ihmisen usein suurten 
kansakunnan kokemien murrosten myllerryksessä unohtama 
tavisten puheenvuoro ”näin minä sen koin”-näkökulmasta. 
Vastentahtoiset ihmiset niin valkoisten kuin punaistenkin 
puolella lähtivät sisällissotaan yhtä epäröiden ja epätietoisina, 
osin jopa uhattuina ja pakotettuina eikä minkään suuren aat-
teen innoittamana. Oma maha tuli ensin sitten muut asiat. 
Niin myös Pyhtäällä.

Kolmanneksi Susanna Lönnforsin kirja on ensimmäinen 
sisällissotaa käsittelevä kirja pyhtääläisestä näkökulmasta kir-
joitettuna ja siksi alansa harvinaisuus. Lisäksi kirja on hyvin 
kirjoitettu ja pitää lukijansa näpeissään kirjan loppusivuille 
saakka. Poikkeukselliseksi alueen sisällissotatutkimusta kirjan 
tekee se, että Lönnfors on löytänyt kirjaan tietoja ihmisistä ja 
tapahtumapaikoista, joista ei ole aiemmin kuultu tai tiedetty 
juuri lainkaan. 

Mielenkiintoista on myös lukea miten sanan mahti, por-
varillinen media ja sosialidemokraattinen media kantoivat 
kansakunnan hysterisoimisessa molemmat yhtä vankaksi 
kortensa kekoon, joka sitten syttyikin niiden tarkoittamalla 
tavalla ilmiriehuun.

Neljänneksi on selvää, että kirja kuvaa enemmän sotaa 
punaisten puolelta, olihan Pyhtää punaisten aluetta suuren 
ja mahtavan Kotkan kyljessä, ja punaisia riitti kylillä enem-
mistöksi 5000 asukkaan kunnassa jo siksikin, että norjalaisten 
perustamassa Stockforsin tehtaassa työskenteli satoja työläisiä. 
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Ja juuri tehtaat olivat punaisten pesimispaikkoja, toimihan 
niiden yhteydessä yleensä sekä sosialidemokraattiset työväen-
yhdistykset että ammattiyhdistykset. 

Tehtaalla oli kirjan mukaan jo vuonna 1906 satakunta 
työntekijää, jotka perheineen jo tuolloin muodostivat enem-
mistön Kirkonkylän väestöstä. Vuoden 1910 tienoilla tehdyn 
laajennuksen jälkeen työväkeä oli jo runsaat kaksisataa. Suu-
rimmaksi osaksi uudet tulokkaat olivat lähipitäjien, Ruotsin-
pyhtään ja Elimäen, suomenkielistä väestöä. Stockforsin teh-
taan perustamisen ja rakentamisen tuotua Pyhtäälle työväkeä 
perustettiin jo vuonna 1904 Stockforsiin työväenyhdistys ja 
seuraavana vuonna voimisteluseura ja ammattiosasto.

Pyhtään sisällissota -kirja alkaa lyhyellä selvittelyllä, mil-
lainen Pyhtää viime vuosisadan vaihteessa oli. Köyhä ja 
maataloudesta elävää maaseutua, kunnes paikkakunnalle 
1890-luvun lopulla saapuivat norjalaiset, Kotkan Hallan sa-
han johtajiksi Suomeen tulleet Olaf Bülow ja Ole Nerdrum, 
etsimään paikkaa uudelle puuhiomolle. Kymijoen itäisinhaa-
ra alkoi olla tuolloin jo täyteen rakennettu, eikä lähimmissä 
haaroissa riittänyt vesivoimaa. Läntisimmän haaran Ström-
forsin ruukki ja Ahvenkosken kartano puolestaan eivät olleet 
myytävänä. 

Viimein norjalaiset huomasivat Kymijoen Pyhtään haaran 
Ediskosken tarkoitukseen sopivaksi: putouskorkeus oli suuri 
ja sijainti hyvä. Puutavara saataisiin kuljetettua lastauspaikalle 
meren rannalle. Kauppakirjassa 29. joulukuuta 1897 kaikki 
Kymijoen Pyhtään haaran kosket ja virrat siirtyivät Terichoffin 
suvulta Stockforsin omistukseen. Millaista tuo aika oli? Raa-
dollista ja köyhää. Uusi yhteiskunta oli vasta muodostumassa 
ja kasvukipuina sen yleisilme oli kuin villistä lännestä. Siitä 
kertoo sosialidemokraattisessa Eteenpäin-lehdessä Kotkassa 
8.3.1917 ilmestynyt runo Stockforsin laulu: riimitti ”Humu”,

”Portin pieless’ maantien vieress’ on 100 mk sakkotaulu, 
Siintähän se on aina saanut tää Stockforssin laulu. Jylhänä 



335

kohoo kosken rannalla Stockforssin kivimuurit. Siellä ne 
raatajaraukat saavat osakseen nälkäkuurit. Silakalla ja leivällä 
siellä köyhän lasta ne ruokkii. Unhoittaen aivan, kutka heille 
kylläisyyden kuokkii. Tehdas siellä on pikkunen ja tiilistä ra-
kennettu. Siellä on moni työläinen raatamaan opetettu. Teh-
das ompi se massatehdas ja pumput ne massan nostaa, vaan 
työläiset siellä juhlapäivää viettää ei saa koskaan. Tehtaalla 
siellä raataja raukat yötä päivää häärää, herrat heille lisää työt 
lakkaamatta määrää. Stockforssi on matala tehdas, ”liipit” ne 
massan jauhaa. Herrat siellä työläisille lakkaamatta pauhaa. 
Tehdas siellä on rakennettu Stockfors-kosken santaan siellä 
ne työläiset toistensa päälle kieliä herroille kantaa. Siis Stock-
forsissa raatajan on riivatun hauska olla. ”Pomo sun herra, 
tehdas sun linna ja työläisen arvo on nolla”.

Kirjailija kertoo, miten seuraavina vuosina Bülow ja 
Nerdrum ostivat tehdastontteja Ediskosken itärannalta, ja 
keväällä 1901 saatiin viranomaislupa rakentaa Ediskoskeen 
puuhiomo ja ylemmäs Klåsaröhön voimalaitos. Saman vuo-
den syksyllä käynnistyivät hankalat rakennustyöt: talvi 1901-
02 tuli varhain ja oli kylmä, ja tulta pidettiin yllä jatkuvasti, 
ettei padon rakentamiseen käytettyjen graniittilohkareiden ja 
sementin sekaan päässyt jäätyneitä lohkareita. 

Vastoinkäymisiltä ei vältytty muutenkaan, sillä kevättulvat 
veivät vasta valmistuneen padon mukanaan keväällä 1903. 
”Miljoona meni”, sanottiin silloin, mutta padon sortumisesta 
ei lannistuttu, vaan uutta ryhdyttiin rakentamaan. Työvoi-
maa haalittiin kasaan ”kirjava joukko”, kirjoitti rakennustöitä 
johtanut ruotsalainen insinööri Daniel Ullgren myöhemmin 
muistelmissaan: 

”Helsingin poliisi tuli tämän tästä vierailulle etsimään kai-
kenlaisia pahan tekijöitä. Tänne käännyttiin ensimmäisenä, 
kun oli kyse etsintäkuulutuksista yms. ja melkein aina menes-
tyksekkäästi, poliisi sanoi. --- Useat työläiset asuivat tuon an-
karan talven lautamökeissä ja risumajoissa, joita he pystyttivät 
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joka puolelle. --- Juopottelu oli hirveää. Pahinta talvisaikaan. 
Viinanmyyjät pystyin jotenkuten pitämään loitolla työ- - 17 
- paikoilta, mutta he lymyilivät ympäristön metsissä, ja palkan 
saatuaan työläiset pujahtivat suksilla metsään! Siellä myytiin 
puhdasta pirtua, joka sekoitettiin vähään lumeen. Sitten seu-
rasivat perusteelliset ryyppäjäiset. On aivan käsittämätöntä, 
ettei minun tietämäni mukaan kukaan paleltunut kuoliaaksi 
nietokseen.”

Pyhtää oli pieni paikkakunta, mutta erityisesti Kirkon-
kylässä Stockforsin tehtaan työntekijöistä muodostui suuri 
punakaarti kylän kokoon nähden. Kun maaliskuussa tehdas 
seisautettiin, muodostettiin Pyhtäällä vielä punainen nais-
kaartikin. Pyhtää ylipäänsä oli sotakevään ajan sen verran 
punainen, että moni valkoinen tai sellainen, joka arveli, että 
häntä pidettäisiin valkoisena, katsoi parhaaksi paeta metsiin 
tai Pyhtään saaristoon, ettei joutuisi vangituksi tai pakko-ote-
tuksi punakaartiin. 

Kirjan varsinainen jännitysnäytelmä, eri kansanryhmien 
välisten jännitteiden kiristyminen ja tie sisällissotaan alkaa 
sivulta 54 kuvauksesta (luku: Suurlakko ja Långön asetaka-
varikko: ”Ovat aikoneet räjäyttää koko Kotkan työväestön 
ilmaan”). Eteenpäin-lehti kertoi 13. marraskuuta 1917 por-
varien perustaneen ”lahtarikaartin” Länsi-, Mylly- ja Siltaky-
lään, rekrytoivan mukaan 15-60-vuotiaita ja aikovan pitää 
harjoituksia joka sunnuntai. Nämä olivat ilmeisesti jo tiedos-
sa, eikä niitä kenties siksi pidetty erityisemmin ”epäiltävinä 
hommina”. 

Olen vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassani ”Norjalaises-
seet” (Kulttuuriklubi 2020) kirjoittanut muistutukseksi siitä, 
etteivät kotkannorjalaiset Gutzeitia perustamaan tulleet työ-
läiset olleet porvareita, vaikka kotkannorjalaiset vaikuttivat 
sahateollisuudessa niin Kotkassa, Hallassa, Pernoossa ja Pyh-
täällä, kuten käy ilmi Pyhtään sisällissota -kirjassa president-
ti Martti Ahtisaaren sukulaisten, Karl ja Verner Adolfsenin 
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Työmies-lehdessä 2.11.1917 julkaistussa julkisessa anteeksi-
pyynnössä: 

”Me allekirjoittaneet pyydämme järjestyneeltä työväeltä 
anteeksi siitä, että vuotena 1907 Pyhtäällä, Stockforsin teh-
taalla lakon aikana menimme työnhaluisina halventamaan 
järjestyneen työväen elinehtoja sekä omiamme, ja lupaamme 
ettemme tästä lähtien mene niin halpa maiseen tehtävään. 
Karl ja Verner Adolfssen.”

Lönnfors kertoo, miten pyhtääläisiä lähti rintamalle sekä 
punaisten että valkoisten puolelle. Monet pyhtääläiset eivät 
toki olleet itse millään lailla sodassa mukana, mutta sota ei 
jäänyt heiltäkään huomaamatta, sen verran lähelle se tuli. Sota 
syttyi tammikuun lopussa, ja pian sen jälkeen, helmikuun 
alussa, marssi suuri joukko kotkalaisia punakaartilaisia Pyh-
tään läpi Loviisaa valloittamaan. Loviisassa käytiin taistelu, 
missä pyhtääläisiä oli mukana niin punaisten kuin valkoisten-
kin puolella. Vangiksi jääneitä ulkopaikkakuntalaisia valkoisia 
teloitettiin helmikuussa Pyhtäälläkin. 

Sen jälkeen Lönnforsin mukaan kevättalvella tilanne Pyh-
täällä rauhoittui toviksi siinä mielessä, että taisteluita ei lähel-
lä käyty, mutta huhtikuun alussa saksalaiset joukot nousivat 
maihin Loviisassa ja kulkivat Pyhtään läpi kohti Kotkaa ja 
Kyminlinnaa. Pyhtääläiset punaiset perääntyivät saksalaisten 
edellä Kyminlinnaan. Siellä käytiin taistelu, missä pyhtääläi-
siäkin kaatui, jonka jälkeen saksalaiset eivät edenneet pidem-
mälle vaan vetäytyivät takaisin Pyhtään läpi kohti Loviisaa. 
Silloin puolestaan pyhtääläisiä valkoisia lähti saksalaisten mat-
kaan perässä tulevien punaisten kostoa peläten, ja muutama 
pyhtääläinen värvättiin jopa saksalaisten palvelukseenkin Lah-
den valloitukseen. 

Ahvenkosken siltaa lukuun ottamatta, missä käytiin sisäl-
lissodan viimeiset taistelut, Pyhtäällä ei ollut varsinaisia tais-
teluita, vaan pyhtääläiset joutivat sotimaan muualla, kuten 
Mäntyharjulla, Luumäellä ja Kotkassa. Pyhtään sisällisota-kir-
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ja kertoo etupäässä punaisten tarinaa osin siksi, että valkois-
ten materiaali on ollut vähemmän käytettävissä. Mutta millä 
tavalla hän kuvaa punaisia ja punaisten sisällissotaa, on jo eri 
juttu. 

Lönnfors on tutkinut tarkkaan kaikki mahdolliset lähteet 
ja kaivanut mm. alueen sanomalehdistä, kuulustelupöytäkir-
joista satojen tähän asti tuntemattomina pysytelleiden pyhtää-
läisten kohtalon vuonna 1918. Kirjasta käy hyvin selville se 
sama, mitä Jari Enrothin kirjassa ”Sanan vallassa, vihan voi-
malla- sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suo-
men työväenliikkeessä 1905-1914 (SHS 1992) -kirja kertoo:

”Samalla tavoin kuin sosialismin oppi kuluvan vuosisadan 
alussa valaisi työväestön ison osan onnen tavoittelua, heittää 
sen historiallinen vaikutus tänään pitkän varjonsa kaikkien 
ihanneyhteiskuntaa hakevien päälle.”

Enroth pohti sitä, miten paljon on historiallisissa tulkin-
noissa kiistelty siitä, oliko ns. vanha työväenliike vallanku-
mouksellinen vai maltillinen. Heti kun oli korostettu mal-
tillisuutta, on alkanut näyttää myös siltä, ettei vuonna 1918 
tapahtunutkaan työväen vallankumousta, johon ryhdyttiin, 
vaan epämääräisempi vallanotto, johon ajauduttiin:

”Mutta jos on päinvastoin korostettu vallankumouksel-
lisuutta, on vuoden 1918 punakapina heti vaikuttanut to-
sin huonosti valmistellulta mutta yhtäkaikki täysmittaiselta 
kumoukselta. Vaihtelevia tulkintoja on ohjannut yhteinen 
mutta eri tavoin kohteensa valikoiva pyrkimys luokkavihan 
silittelyyn. Tässä silittelyssä voidaan ehkä erottaa ensinnäkin 
punaisia saatanallistava ja voittanutta valkoista valtaa pyhit-
tävä vapaussota -projektio, toi-seksi valkoisia demonisoiva ja 
hävinnyttä punaista valtaa pyhittävä luokkasota -projektio 
sekä kolmanneksi molempia osapuolia ymmärtävä konsen-
sus -projektio. Suomen historiassa kansallisesti hyväksyttävän 
tulkinnan painopiste on vähitellen siirtynyt vapaussota -pro-
jektiosta konsensus -projektioon.”
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Enroth kirjoittaa myös siitä, miten kansallisen sovittelun 
ja eheytymisen nimissä sisällissodan syiksi on syntynyt myös 
”rauhoittava ja sympaattinen työväenvallankumouksen ajo-
puuteoria. Yhä useammin on taivuttu hänen mukaansa näke-
mään maaliskuun vallankumouksesta 1917 alkaneessa tapah-
tumasarjassa - johon yleensä sisällytettiin myös keskusvallan 
luhistumista seurannut valtatyhjiö. Suomen itsenäistyminen, 
kaksoisvalta, valkoisten ja punaisten yhtäaikainen pyrkimys 
ylivaltaan, punainen terrori, kansalaissota, valkoinen terrori, 
valkoisen puolen voitto ja Suomen tasavallan syntyminen - ei 
ainakaan punaisella puolella ollut Enrothin mukaan määrätie-
toisen vallankumouksellisen subjektin vahvoja pyrkimyksiä.

Enroth näyttää olleen oikeassa, sillä ainakin Susanna Lön-
nforsin Pyhtää sisällissodassa- kirja vahvistaa Enrothin näke-
myksen siitä ”Kansalaissodasta”, joksi hän sitä hieman van-
hakantaisesti 1990-luvun alussa tekemässään tutkimuksessa 
kutsuu, ei perustunutkaan syviin ristiriitoihin eikä Suomen 
työväenvallankumouksen taustalla ollut syvää ruohonjuurita-
son tyytymättömyyttä. Punaisten vallanotto on alkanut näyt-
tää yhä enemmän yleisestikin ennen muuta vallankumouk-
selta, johon jouduttiin, ihan kuten Lönnfors kuvaa kirjassaan 
Pyhtää sisällissodassa. 

Samasta asiasta on puhunut aiemmin myös sosiologi Ris-
to Alapuro. Taustaa suomalaiselle kapinalle voi lukea lisää 
suomalaisten kapinaa tutkineen naapurikylän pojan, mylly-
koskelaistaustaisen Itä-Suomen yliopiston Suomen historian 
professori Kimmo Katajalan teoksesta ”Suomalainen kapina 
- Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos 
Ruotsin ajalla n. 1150-1800” (SHS 2002), joka kertoo siitä, 
kuinka tavallinen ihminen nousi esivaltaa vastaan tuona aika-
na. Aseellinen kapina, erilaiset protestit ja tottelemattomuus 
olivat talonpoikien tapoja osallistua politiikkaan. Kirjan ta-
pahtumat sijoittuvat aikavälille Lallin verityöstä 1150-luvulla 
Ruotsin ajan loppuun. Kirja sai vuonna 2011 Vuoden tieto-
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kirja -palkinnon. 
Lönnfors kuvaillee, miten sisällissodan viimeinen rintama 

muodostui Ahvenkoskelle. Ahvenkosken kylässä asuneiden 
pyhtääläisten täytyi lähteä pakoon, koska alueella käytiin aika 
koviakin taisteluita ja eri kertomuksissa Pyhtäältä on kerrottu, 
että tykkituli kuului kilometrien päähän, Hirvikosken kylään-
kin asti. Viimeiset punaiset antautuivat juuri Ahvenkoskella 
4. ja 5. toukokuuta. Vangiksi jääneet punaiset, joista useampi 
sata oli pyhtääläisiä, marssitettiin Loviisaan. 

Siellä kymmeniä pyhtääläisiä punaisia teloitettiin ja lo-
put kuljetettiin vankileireille, etupäässä Lahden Hennalaan. 
Vaikka kyseessä oli sota, niin taisteluissa kaatui verrattain 
vähän pyhtääläisiä, yhteensä hieman yli kymmenen, joista 
suurin osa oli punaisia ja muutama valkoinen. Taisteluiden 
ulkopuolella sen sijaan kuoli valtava määrä pyhtääläisiä. Liki 
kymmenen valkoista tai sellaiseksi ajateltua vietiin Kouvolaan 
ja surmattiin. Pian sodan päätyttyä teloitettiin yli 30 pyhtää-
läistä punaista, ja vankileireillä tai pian vapautumisen jälkeen 
kuoli vielä yli 40 pyhtääläistä punaista. Kaikkiaan satakunta 
pyhtääläistä menehtyi tavalla tai toisella sisällissodassa tai sen 
jälkiselvittelyissä: 

”Yksi mielenkiintoinen tarina, joka oli myös iso syy siihen, 
että kiinnostuin sisällissodan tapahtumista Pyhtäällä, liittyy 
isovaariini. Äidin isän isä Kaarlo Lindfors oli Stockforsin teh-
taalla töissä, työväenyhdistyksen johtomiehiä ja päätyi myös 
punaisten esikuntaan Pyhtään Kirkonkylässä. Meillä suvussa 
on kerrottu, että hän sai eräänä päivänä helmikuussa 1918 
tietää, että joukko pyhtääläisiä punakaartilaisia oli ilmeises-
ti omasta päähänpistostaan vanginnut Stockforsin tehtaan 
omistajan Baumgartnerin ja isännöitsijän Larssonin, ja vanke-
ja oli lähdetty viemään Tammijärven jäälle. Tarinan mukaan 
isovaari otti hevosen ja lähti ratsastamaan perään ja ehti väliin, 
eikä ketään ammuttu, vaikka kivääreillä oli jo vankeja osoitel-
tu. Kun sodan päätyttyä isovaari joutui Loviisaan vangiksi ja 
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olisi työväenjärjestön ja punaisten esikunnan johtohahmona 
todennäköisesti tullut teloitetuksi, kävivät Baumgartner ja 
Larsson vapauttamassa hänet.”

Kirja pysähtyy kevään 1918 tapahtumiin. Mutta olisi ollut 
kiinnostava tietää vielä hieman lisää, mitä tapahtui vuoden 
toisella puoliskolla Pyhtäällä, kun Suomi oli joutunut valkois-
ten käsiin ja saksalaiset olivat miehittäneet maan? Millaista oli 
tavallisten ihmisten arkinen aherrus ja elämä puutteenalaisessa 
ja poliittisesti tulenarassa maassa samaan aikaan, kun monilla 
tahoilla ulkomailla puuttui luottamusta Suomen vastaisiin 
mahdollisuuksiin itsenäisenä valtakuntana ja kykyihin suo-
riutua itsenäisyyden vaatimista menoista? Väitetään, että tämä 
uskon puute olisi vaikuttanut voimakkaasti myös markan 
arvon alenemiseen. Syksyllä 1918 Suomen markka oli me-
nettänyt arvoaan noin 20 % ja se näkyi varsinkin hävinneen 
kansaosan puolella kasvavana köyhyytenä. Mutta millaisena 
se näkyi Pyhtään punaisten kotien arjessa? 

Ehkä siinä olisi jatkoa hienosti tehdylle tutkimukselle 
tulevaisuudessa? Ehkä Pyhtään harrastajateatteri voisi tehdä 
kirjoista oman ”pyhtääläisen Täällä Pohjan Tähden Alla”-esi-
tyksensä. Ties vaikka ”pyhtääläisyydestä tulisi ilmiö” kun sen 
hyvin tuottaisi. Näytelmän nykypäivää kertovaan osaan oli-
si roistokin valmiina muutaman vuoden huonosti Pyhtäätä 
johtanut ja raiteiltaan suistunut, alkoholisoitunut entinen 
karhulalainen kokoomuskansanedustaja ja ministeri Kari 
Häkämies, SETAn kunniarotalla tasa-arvoisen avioliittolain 
estämisen takia kyseenalaisesti palkittu paatunut taantumuk-
sellinen Stockforsin patruunoiden henkeen, joka ensitöikseen 
Pyhtään kunnanjohtajana yritti myydä kunnan vuokra-asun-
not ja tontit parhaiten tarjoaville eli kavereilleen. Mitä siinä 
kävi? No mieshän sössi totuttuun tapaansa koko homman ja 
munasi itsensä. Onneksi pyhtääläiset heräsivät ja Häkämies 
tajusi häippäistä hyvän sään aikana ja kuulemma ”melko sel-
vänä” - siinä olisi aihetta vielä ainakin yhteen kirjaan.
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Vähän Turusta
Eero K.V. Suorsa

Aloitetaan jälleen pitkillä alkusanoilla, ennen kuin ryhdytään 
käsittelemään Turkua, josta päätoimittaja ja kirjailija Harald 
Olausen kirjoitti 15.05. 2021 esseessään Vipaa punttiin ho-
moundergroundista! ja professori Timo Airaksinen puolestaan 
samaisena päivänä kirja-arviossaan Mitä tahansa hän sitten 
sanoikaan! Kannan korteni kekoon hieman toisenlaista tu-
lokulmaa tuovan esseen myötä, mutta laatu pitää kuten aina 
digivallila.comissa ja kirjoissamme, parahin lukija.

Siivosin tänään lehtiarkistoani vuosien ajalta, ja käsiin tart-



343

tui vanha saksalainen Cicero-lehden numero, tammikuulta 
2015. Läpyskä on tarttunut mukaani Hampurin matkalta 
loppuvuodesta 2014, jolloin uusi numero on ollut jo hyllyis-
sä. Matkaillessa tulee monasti hankittua kotilukemiseksi pai-
kallisia aikakauslehtiä, jotka jollain tavalla sivuavat filosofiaa, 
politiikkaa ja merkityksellisiä asioita. 

Toivottavasti vielä joskus pääsen sinne, siis Hampuriin, 
mutta tämä olkoon sivuhuomio, parahin lukija. Maailma on 
muuttunut Covid-19 pandemian myötä peruuttamattomasti, 
vaikka edes tekstinkäsittelyohjelmani ei tunnista tuota, sanaa 
Covid-19. Merkittävä tekijä, joka on pistänyt maailman uu-
siksi. Eikä todennäköisesti yhtään, sitten niin yhtään parem-
paan suuntaan, parahin lukija. 

Viruksilla, silloin kun ne pääsevät leviämään pandemia-
tasolla, on taipumus olla hyvin tappavia. Vaikutuksia emme 
tiedä vielä tarkkaan, mutta näemme jo nyt, mitä virus on saa-
nut aikaan. Paljon, paljon kuolemaa. Etenkin Turussa, johon 
kohta tulemme.

Tosin, tappavia tautia on ollut maailma täynnä jo aiem-
min, kuten ebola. Mutta kuten todettu ja todetaan vielä kerta 
kiellon päälle, virus on jo pandemiatasolla, ja tuottanut ym-
pärilleen paljon, paljon kuolemaa. Joka päivä saamme entistä 
huolestuttavampia uutisia, viimeisimpänä oikeistokonserva-
tiivisen Narendra Modin autoritaarisesti johtamasta Intias-
ta, joka laittoi omat rokotteensa vientiin ja kärvistelee nyt 
variantin kanssa. 

Modin ja BJP-puolueensa hallinnosta huomaamme, mitä 
pitkälle viety autoritaarisuus ja oikeistokonservatiivisuus saa-
vat aikaan. Pitääkseen kannattajapohjansa tyytyväisenä Modi 
päätti sallia kumbh mela juhlan viettämisen, ja katastrofi oli 
valmis.

Oikeistokonservatiivisuudesta saamme aasinsillan takaisin 
Ciceroon. Lehti on magazine für politische kultur, ja lehden 
kannessa komeilee sätkää polttava Jeesus, jonka nenässä on 
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septum-lävistys. Lehden sisältö on suhteellisen oikeistokon-
servatiivista, vaikka mistään Suomen Kuvalehdestä ei voida 
puhua, koska lehti pyrkii myös provosoimaan. Vaikka ky-
seessä olisivat aiheet, jotka miellyttävät arvokonservatiiveja, 
jollainen en itse ole. 

Tosin, Suomen Kuvalehden linjasta voidaan olla montaa 
mieltä; provosoiko se lukijaa usein piilokonservatiivisilla ju-
tuillaan, joiden sisällön myötä jää miettimään, millainen on 
lehden lukijaprofiili? Tai, keitä se tavoittelee lukijoiksi. Maa-
ilman muuttuessa peruuttamattomaan suuntaan (koska, voi 
kyllä, virus aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia) nämä 
ovat olennaisia kysymyksiä myös median kannalta. 

Entä miten tämä liittyy tekstin otsikkoon, parahin lukija? 
Seuraavasti: Cicero-lehden kaltaisia julkaisuja on Suomessa 
harvassa, siis aikakausilehtiä ja/tai aikakaukaiskirjoja, jotka 
provosoisivat ajattelemaan. Edes jotain. Siispä, suunnatkaam-
me ajatus siihen, missä kirjoittaminen tapahtuu, minkälaises-
sa ympäristössä. 

Suomen Turku on kirjoitusympäristönä kiehtova, sillä se 
omaa ominaisuuksia, jotka voisivat soveltua Scott Turowin 
oikeussalijännärien rakennusaineksiksi. Tai tarkemmin sanot-
tuna, poliittisen jännärin rakennusaineksiksi.

Demarien ja Kokoomuksen muodostama sinipuna Turus-
sa on ollut lähes painovoimaa vastaava historiallinen tosiasia. 
Poliittinen koalitio on ilkeästi sanottuna toiminut kumileima-
simena rakennusliikkeiden muodostamalle trustille (aiemmin 
Puolimatkat, tänä päivänä isommat toimijat) jonka tuloksena, 
joka on sanellut kaupungin merkittäviä poliittisia päätöksiä 
luoden hyvin sisäänpäin kääntyneen myrkyllisen poliittisen 
päätöksenteon kulttuurin. Tähän kuvioon ovat myöhempinä 
vuosina uineet mukaan Vihreät, jotka ovat sekoittaneet pak-
kaa myös Helsingissä.

Miltä tulevaisuus näyttää? Onko sinipuna Kokoomukselle 
pelastamisen arvoinen, kun Kokoomus autoritaaristuu arvo-
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liberaalisiiven vetäytyessä (vrt. Kirsi Piha) ja sisäisen riitelyn 
voimistuessa? Onko Kokoomuksella ja demareilla ylipäätään 
sellaista arvopohjaa, joka mahdollistaisi sinipunan jatkamisen 
Turussa? Tietenkin pakkaa hämmentävät myös persut, joi-
den kanssa Kokoomus näyttäisi olevan valmis yhteistyöhön. 
Persujen arvopohja on selkeä (mutta sitä itseään) ja Vihreiltä 
arvopohja on hakusessa.

Rakennusliikkeiden trusti on pitänyt huolen siitä, että his-
toriallinen rakennuskanta on tuhoutunut legendaarisen Tu-
run taudin myötä, ja vauhti on näyttänyt kiihtyvän Toriparkin 
myötä. Samaan aikaan on havaittavissa siis jatkuvuus, mutta 
jonkinlainen mullistus on tulossa. 

Turun taudin myötä näyttää siltä, että Turku muistuttaa 
Ciceron kansikuvaa: pompöösit puitteet pikkuporvarilliselle 
politikoinnille, joka kuitenkin vaikuttaa kaupunkiin, ja siihen 
miten se sykkii. Koko Turun kaupunkikuvaan on heijastunut 
tämä vallankäyttö, ja se vaikuttaa väistämättä myös niihin ih-
misiin, jotka Turussa asuvat.

Tämä kaikki tekee Turusta kirjoittamisen ympäristönä sa-
maan aikaan sekä kiehtovan, että synkän. Samaan aikaan kaksi 
ominaisuutta, joiden voisi olettaa sulkevan toisensa pois. Ei 
suinkaan. Ne vuodet, mitkä Turku on minulle tarjonnut kir-
joitusympäristönä, ovat olleet omalla tavallaan taianomaisia 
juuri näiden sekä kiehtovien että synkkien ominaisuuksien 
takia. 

Turussa on näitä mielenkiintoisia ominaisuuksia, joita 
voisimme kuvailla nimenomaan undergroundiksi, tai jotka 
tekevät tämän undergroundin. Samaan aikaan synkkä, mutta 
silti niin kiehtova. Sekä lannistavia ominaisuuksia, että myös 
inspiroivia. 

Koko Turku on näiden kahden ominaisuuden heijastuma. 
Jää nähtäväksi, millaiselta kaupunki näyttää seuraavien vuo-
sien kuluessa. Kuitenkin, tätäkin kirjoittaessani tiedän, että 
kaupunki on ympärilläni. Ja vaikuttaa siihen, mitä kirjoitan.
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Unam
 sanctam-bullan 

merkitys 
Harald Olausen

Se pitkä prosessi, mikä sai poliittisen jännitteen nousemaan 
huippuunsa ns. pitkän vuosisadan (1789-1919) aikana syn-
nyttäen modernismin (n.1922-23) vapaan ihmisen himoi-
neen ja haluineen ilman määrilevää kirkkoa tai muita aukto-
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riteettäjä sai alkunsa jo 1300-luvulla paavien ja kuninkaiden 
keskinäisistä arvovaltakiistoista, mitkä huipentuivat paavi 
Bonifatius VIII:n julistamaan bullaan Ranskan kuninkaalle 
Filip Kauniille, joka tuli aikoinaan kuuluisaksi salaperäisessä 
Temppeliherroja vastaan käydyn oikeustaistelun aloittajana. 

Ja jos sallitaan hieman jälkiviisastella, huomaamme että 
Filipin käyttämät ”trumpilaiset menetelmät” syytöksinä Boni-
fatiusta että Temppeliherroja vastaan olivat selvästikin tuules-
ta temmattuja ja vahvasti liioiteltua senkin ajan mittakaavun 
mukaan hävyttömiä valheita ja täyttä panettelua, olihan ky-
seessä viimeinen taistelu siitä, kuuluiko valta jumalan edus-
tajalle kirkonmiehelle vai jumalan voitelemalle kuninkaalle.

Bonifatius ei ollut yksin ajatuksissaan paavinvallasta eh-
dottomana auktoriteettina. Hän nojasi Augustinukseen, joka 
piti suurempia poliittisia yksiköitä, kaupunkeja ja valtioita 
alttiimpina epäoikeudenmukaisuudelle, kiistoille ja väkival-
lalle kuin pienempiä yksiköitä. 

Vaikka paavi ei käytännössä välittänyt itse sen kummem-
min totuudesta, oikeudenmukaisuus oli kirkolle Augustinuk-
selta perityn käsityksen mukaan todellisen valtion perusta ja 
edellytys, joten sen puolesta käytiin arvovaltasotia täydellä 
varustuksella niin henkisellä kuin maallisella puolella toisiaan 
vastaan. Augustinus oli muistuttanut antiikin Roomasta, et-
tei valtiota, josta puuttui oikeudenmukaisuus, voinut kutsua 
todelliseksi valtioksi.

Augustinus ymmärsi antiikin Rooman valtakunnan valta-
van koon ja jatkuvan sodankäynnin tehneen mahdottomaksi 
roomalaisten elää oikeudenmukaisessa ja moraalisesti hyväk-
syttävässä ympäristössä Platonin tapaan, joka muistutti yhteis-
kunnallisen oikeudenmukaisuuden olleen vain kalpea aavistus 
todellisesta oikeudenmukaisuudesta. 

Bonifatius ajatteli Augustinuksen tavoin, ettei todellista 
oikeudenmukaisuutta voinut olla olemassa muuta kuin siinä 
valtiossa, jonka perustaja ja hallitsija oli Kristus eli hänen si-
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jaisensa paavi Roomassa.
Augustinus kirjoittaa jumalan luomasta luonnollisesta jär-

jestyksestä. Maailmankaikkeuden rauha oli Bonifatiukselle 
augustinolaisesti ajateltuna tämän järjestyksen tasapainoa. Jär-
jestys oli samanlaisten ja erilaisten asioiden järjestymistä siten, 
että jokaisella oli oma tarkoin määrätty paikkansa täydellisen 
järjestyksen ollen sitä, missä alempi taipuu korkeimman alai-
suuteen niin ihmisyksilössä kuin koko maailmassakin. 

Bonifatius yritti saada Filipin augustinolaisesti ymmärtä-
mään, että tällainen muuttumaton raamatullinen maailma 
oli ”se oikea”, missä viisaat hallitsijat ohjasivat alamaisia ja 
jumalan tahto taas hallitsijoita.

Bonifatius oli niitä viimeisä harvoja, joita ohjasi augus-
tinolainen ajatus jumalan tunkeutumisesta kaikille aloille, 
huolimatta siitä, ettei häntä voitu pitää hyvänä ihmisenä tai 
esimerkillisenä kristittynä. Augustinus oli itse asiassa vain jat-
kanut hellenistisen maailman perinteitä yhdistelemällä yhteis-
kunnallisen ja uskonnollisen elämän toisiinsa. 

Taustalla oli ajatus Roomasta maailmanvallan osana juma-
lan suunnitelmaa yhdistää koko maailma yhdeksi yhteisöksi 
ja tuoda maailmaan rauha, mikä oli Augustinuksen ajattelun 
tärkein tavoite.

Ranskan kuningas Filip ja paavi Bonifatius kisailivat arvo-
vallasta muiden silmissä ja samalla johtavasta roolista maan 
päällä. Näin se ainakin näytti ulkopuolisten silmissä. Mutta 
kyseessä oli paljon muutakin. 

Augustinuksen poliittiselle teologialle oli suuri vaiku-
tus 1200-luvun loppuun asti. Vasta Filipin määrätietoinen 
asettuminen sitä vastaan mursi augustinolaisuuden voiman; 
Augustinus oli ollut tähän saakka ehdoton auktoriteetti, kun 
kirkko ja kuninkaat kiistelivät siitä, missä kulki maallisen ja 
uskonnollisen vallan rajat. Jos tätä kiistaa ei olisi 1300-luvun 
alussa käyty, miten se olisi vaikuttanut myöhemmän ajan va-
pauskeskusteluihin?
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Bonifatiuksen kuuluisaa Unam sanctam -bullaa pidetään 
viimeisenä niittinä kirkollisen vallan yrityksiin ulottaa ehdo-
ton valta myös maalliseen valtaan ohi kansan ja ylitse kunin-
kaiden. Tämän taistelun kuvaus on esimakua siitä, miten Eu-
roopassa tultiin seuraavilla vuosisadoilla toimimaan valheen 
nimissä totuuden suojakilpeä käyttäen. 

Hieman myöhemmin samaa kaava kansan hämäämiseksi 
tosiasioiden edestä sovelsi myös Stalin valeoikeudenkäynneis-
sään 30-luvulla kuviteltuja vihollisiaan vastaan.

Bonifatius muistutti paljolti tavoissaan ilkeillä Yhdysval-
tojen väistyvää presidenttiä, Donald Trumpia. Kroonisesti 
huonotuulista Bonifatiusta ei rakastettu. Väitetään että hä-
nen ihmishalveksuntansa ja raakuutensa johtuivat ilkeydestä 
sekä silkasta kiusaamisenhalusta. Hän pilkkasi usein ihmisten 
ruumiillisia vajavaisuuksia kuten änkyttämistä ja kierosilmäi-
syyttä.

Ehkä juuri siksi Filipin ja Bonifatiuksen nahistelusta tuli 
nautinnollinen muiden seurata ja musersi omalta osaltaan 
kummankin arvovaltaa antaen tietä orastaville vapaushaa-
veille.  Filipin toimesta Bonifatiusta alettiin kutsua ”Pyhän 
Pietarin istuimen anastajaksi, tuota valheiden mestaria, tuota 
vahingoniloista oliota vastaan, joka nimittää itseään Bonifa-
tiukseksi”. 

Filipin masinoimassa paavin vastaisessa propagandasodassa 
Bonifatiusta alettiin yleisesti kutsua varkaaksi ja roistoksi sekä 
ilmetyksi kerettiläiseksi, joka oli tuon ajan tehokkain ja siksi 
suosituin haukkumanimi kristillisessä maailmassa.

Bonifatiuksen kohtalo oli jäädä tappiolle ja kuolla valtatais-
telussa. Kerrotaan hänen raadelleen itsensä kappaleiksi niin, 
että hänen valkoiset hiuksensa värjäytyivät verenpunaisiksi. 
Hänen yhtä onneton edeltäjänsä paavinistuimella, Celestin-
us, oli ennustanut seuraajansa ketun tavoin päässeen pyhälle 
istuimelle, leijonan tavoin sieltä hallinneen ja koiran tavoin 
kuolevan.
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Kertomus
 valeuutiskeisarista

Harald Olausen

Linja totuuden ja valheen välillä suuren yleisön silmissä kul-
kee nykyisin Rupert Murdochin määrittelemänä. Esimerkiksi 
umpikonservatiivinen amerikkalainen julkaisu The Imaginati-
ve Conservative puolustaa voimakkaasti vaihtoehtoisia faktoja 
ja totuuksien sosiaalista konstruktiota samalla, kun se syyttää 
valtamediaa, jolla se tarkoittaa liberaaleja ja vasemmistolai-
sia toimittajia, jotka pohjaavat tietonsa tutkimustuloksiin, ja 
puolustavat objektiivisia faktoja sekä havainnoitsijasta riip-
pumatonta totuutta, vain yhden maailmankuvan propagoi-
misesta.

Mediaväki maailmalla tietää kaiken pahan alun ja juuren 
nykyaikaisessa valehteluun ja vääriin tietoihin perustuvassa 
mediailmastossa lähteneen Murdochilta, joka tekee rahaa sillä, 
että pitää johtavia politiikkoja taskussaan ja levittää eripuraa 
ja vihaa tavallisen kansan keskuuteen. 

Itse törmäsin ensimmäisen kerran Murdochiin vuonna 
1990, jolloin olin opiskelemassa Manchesterissa ja tein jut-
tuja sekä Ylen radioon että silloiseen Uutispäivä Demariin 
Briteistä. Murdoch päätti erottaa Lontoon sanomalehtikatuna 
tunnetusta imperiumistaan Fleet Streetiltä yli 5000 toimitta-
jaa. Alan ammattiliitto NUJ (National Union Of Journalists) 
yritti turhaan panna vastaan.

Ylen Areenalta tulee parhaillaan lajissaan erinomainen 
tutkivan journalismin malliesimerkki kolmiosainen BBC:n 
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tuottama televisiosarja, minkä kolmas ja viimeinen jakso Pa-
luu valtaan ja Amerikan valloitus käy tutkivan journalismin 
keinoin arkailematta Rupert Murdochin luoman maailman 
suurimman ja samalla roistomaisimman mediadynastian 
kimppuun. 

Sarja on tarpeellinen muistus siitä, mitä demokratian kan-
nalta peruuttamatonta pahaa tapahtuu, kun raha pääsee es-
toitta naamioimaan valtansa medioiden, kuten Fox-television, 
avulla Jenkeissä. 

Televisiosarjan kuva Murdochista on yhtä kamala ja epä-
miellyttävä, kuin mitä eräässä James Bondin maailmanvalloi-
tusta rikollisesti valmistellut mediamoguli, jonka esikuvana 
Murdoch oli. 

Televisiosarja paljastaa se, että tätä miestä saamme viime 
kädessä kiittää sekä Britannian turmiollisesta EU-erosta että 
maailman suurimman kusipään, Trumpin pääsystä Yhdysval-
tojen presidentiksi, että myös Tony Blairista, jonka mateleva 
olemus Murdochin edessä hakee vertaistaan Britannian pää-
ministerihistoriassa. 

Blair oli kiltti Thactherin puudeli, jota Murdoch silitti mie-
lin määrin, ja joka heti erottuaan pääministerin paikalta liittyi 
katoliseen kirkkoon, mikä Britanniassa on ollut Elisbeth I:sen 
ajoista lähtien 1500-luvulta lähes maanpetturuuteen verrat-
tava asia, kun kyseessä on pääministeri, vaikkakin jo entinen. 

Chomsky kutsuu Murdochin tavaramerkkiä vääristää to-
tuutta poliittisesti tarkoituksenmukaiseksi yhdenmukaistavan 
mediamanipulaation prosessimetodina ”valikoivaksi havain-
noimiseksi”, mikä on jo maailman kaupallisissa valtamediois-
sa, samoin kuin koti-Suomenkin (Aamulehti ja Keskisuoma-
lainen) vallitseva piirre, jopa niin, että maakunnalliset mediat 
yrittävät kaventaa sananvapautta viemältä Yleltä oikeuden kir-
joittaa tekstiuutisia myös asioista, joista he eivät ole tehneet 
radio- tai televisio-ohjelmaa.

Murdoch kautta on muovannut Isoa-Britanniaa ja Yhdys-
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valtoja huonompaan suuntaan ison rahan viettelemänä. Siksi 
molempien maiden demokraattiset instituutiot ovat henki-
toreissaan ja yhteiskunnallinen koneisto lähes halvaantunut. 
Hän on nostanut ja kaatanut mielensä mukaan itselleen so-
pivia ja epäsopivia poliitikkoja ja hallituksia. Dynastian kasvu 
ei ole ollut kuitenkaan mutkaton. 

Mediaimperiumin luojan, Rupert Murdochin sitkeys ja 
pelisilmä on raivannut imperiumille tien Britanniasta Yh-
dysvaltoihin, jossa se nosti valtaan Donald Trumpin samoilla 
keinoilla valheita ja vihaa levittämällä, kuin mistä oli tullut 
viidessäkymmenessä vuodessa sen tavaramerkki politiikan 
takaisessa likaisen, mutta taloudellisesti hyvin kannattavan 
pelin osaajana.

Tämä televisiosarja pitäisi jokaisen someänkyttäjän- ja äh-
kyilijän nähdä erottaakseen tosiasiat luulotelluista mielipiteis-
tä, joiden välillä on yhtä suuri ero kuin Murdochista kertovan 
televisiosarjan tänään nähdyssä päätösosassa, missä paljastuu 
myös yksi maailman vaarallisimmista valehtelijoista, valeuu-
tisilla itsensä keisariksi kruunannut alansa maailmamestari, 
mitä ilmastokriisin vähättelyyn tulee. 

Ohjelman lopussa Murdoch antoi ilmastomuutosta vä-
hättelevän haastattelun yhdelle omista australialaisista televi-
siokanavistaan samaan aikaan, kun hänen 140 australialaista 
sanomalehteään yli 3000 toimittajan voimin vähätteli Mur-
dochin tavoin ilmastokriisin vaikutuksia Australiassa, jossa 
ilmastokriisin aikaansaamat metsäpalot alkoivat olla samaan 
aikaan todellinen uhka koko kansakunnalle ja kansalaisten 
terveydelle sekä hengelle. 

Linja totuuden ja valheen välillä menee juuri tässä Mur-
dochin määrittelemänä vastaan vapaata mediamaailmaa, jotka 
pohjaavat tietonsa tutkimustuloksiin, ja puolustavat objek-
tiivisia faktoja ja havainnoitsijasta riippumatonta totuutta, 
ja varovat esittämästä vain yhden maailmankuvan mukaisia 
näkemyksiä. 



353

Donnerin
 fernandopesso- 

alaisuus
Harald Olausen

Ylen Areenasta tuli Jörn Donnerin elämää kahdeksan ai-
kalaistodistajan voimin juoruillut televisio-ohjelma Jörnin 
juhla, missä punnittiin sitä, missä Donner onnistui ja missä 
ei. Ohjelma oli yhtä tyhjän kanssa ja herättää kysymyksen: 
miksi tällaisia tehdään? Enemmän ohjelman tekijöitä kuin 
yleisöä varten ilmeisesti. 

Keskustelun taso ei ollut mikään päätä huimaava eikä 
kokonaisuus täysin napakymppi. Kysyttiin aivottomuuksia 
mm. missä ensimmäisen kerran näit Donnerin? Erityisen 
häiritsevää oli ohjelman kohdettaan hymistellyt älyllisyyden 
puuttuminen ja se, ettei Donnerista hienon ja melko tyh-
jentävän kirjan kirjoittanutta Kai Ekholmia päästetty ääneen 
useammin. Ekholm olisi voinut kertoa kaiken sen, minkä 
halusimme tietää, paljon tyhjentävimmän kuin hömpäksi 
mennyt televisio-ohjelma. 

Donner on suomalaisessa mediamaailmassa ja henkisessä 
ilmapiirissä niin voimakas ilmiö, ettei se ota laantuakseen 
edes Donnerin kuoltua, vaan saa koko ajan lisää erilaisia 
sävyjä. Usein typeriä ja yliampuvia, kuten tässäkin ohjel-
massa. Keskustelua ennen osallistujat olivat katsoneet sa-
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maan aikaan televisiossa esitetyn Donner Privat-dokkarin, 
jossa esitettiin suurelle yleisölle Donnerista tuntemattomia 
puolia. Vai esitettiinkö? Minusta ei. 

Miksei kukaan ohjelmassa pohtinut Donnerin sanoja ja 
ajatuksia laajemmassa ympäristössä, mistä ne tulivat ja mitä 
hän niillä tahtoi sanoa? Ei Donner ollut maailman eikä edes 
Euroopan, saati sitten Skandinaavien mittakaavassa miten-
kään erikoinen nero, jos oli lainkaan nero. Myytti hän oli ja 
osasi hyödyntää sitä erinomaisesti koko elämänsä niin, että se 
kasvoi hänen tunnetuimmaksi tavaramerkikseen, ihan kuten 
Ekholmikin oivaltavasti kirjoittaa kirjassaan Donnerista.

Donner oli oman aikansa tärkeä osa itse Donnerin luomaa 
myyttiä nimeltään Donner, jota eivät enää alle nelikymppiset 
tunne samalla tavalla ihollaan, kuin mitä vanhemmat suku-
polvet, sillä Donner osui oikeaan aikaan oikeassa paikassa 
60-luvulla siihen mediailmastoon, joka suorastaan huusi 
Donnerin tapaisten ”mediahaiden” perään kuin päivittäisenä 
huumeannoksena narkkareille. 

Kun Donner-myyttiä ja sen päivitystä seuraa eri mediois-
ta ”uusien tuntemattomien paljastusten jäljiltä” tuntuu siltä, 
kuin Donner olisi itse käsikirjoittanut kaiken; osia hänen 
elämästään ja ajatuksistaan paljastetaan pala palalta niin 
taitavin juonenkääntein, että katsoja jää pakosta koukkuun 
odottamaan seuraavaa osa ja uusia paljastuksia. Niin Donner 
Privat-dokkarissakin. Ja juuri se on tarkoitus, vaikka sisältä 
ei ole kummoistakaan. Donner oli sivistynyt henkilö ja tiesi 
asioista paljon. Mutta televisiokeskustelu ei kuitenkaan ollut 
Donnerin tasoista vaan juuri sitä typerää keskitasoa, mistä 
Donner olisi ärähtänyt ja ollut vihainen, koska halusi ärsyttää 
siksi, että systeemin toimintahäiriönä sai aikaan keskuste-
lua, mutta muuttui iän ja höperöitymisen (sekä rahan takia, 
koska myi koko ajan oman firmansa kautta tuotemerkkiä 
nimeltään Donner elokuvantuottajana mm. Ylelle) myötä 
säyseämmäksi tavaramerkiksi. 



355

Erityisesti keskustelussa korvaan särähti tunnetusti type-
rän europarlamentaarikko Silvia Modigin jälkijättöinen ja 
turha kaveeraaminen sekä itsensä nostaminen Donnerin ys-
täväporukkaan, mikä on ihan varmasti täyttä puppua, sillä 
Donnerhan inhosi erityisesti sitä tyhmyyttä, mitä Modig on 
julkisuudessa edustanut töksähtelevissä puheissaan antamalla 
mm. ymmärtää, ettei ymmärrä mitään ”kuka heppu se Marx 
olikaan”-tyyppisesti. 

Donner laajasti sivistyneenä ei olisi Modigin tapaisten 
pintajulkisuuden ähkyjen kanssa jaksanut keskustella muu-
tamaa minuuttia pidempään, ja jos jaksoi, todennäköisesti 
keskustelu on pysytellyt englantilaiseen nonsenstapaan säissä 
ja niiden muutoksissa, sillä hän itse kuului henkisesti Fran-
kfurtin koulukuntana tunnetun marxilaisen filosofiporukan 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo 
Löwenthal ja Friedrich Pollock perillisten joukkoon kriitti-
senä kuunteluoppilaana.

Uusvasemmistolaisuus ei Donnerin osalta ollut puolue-
poliittista, vaan ajanhenkeen 60-lukulaista kaikkien arvojen 
kriittistä tarkastelua valistuksen hengessä. Ja vaikka Glorian 
entinen päätoimittaja ja Donnerin hyvä ystävä, Riitta Lin-
degren kuinka yrittää väittää, ettei Donner muka hyväksynyt 
humanismin maailmoja syleileviä ajatuksia, Donnerin yksi 
hienoista puolista oli julkisesta kovisroolistaan ja känkkärän-
kkämäisyydestään huolimatta aina ihmisen puolelle asettu-
minen umpimielisyyttä ja itsekästä ajattelua vastaan. 

Se miksi Donner itse irtaantui näkyvästi suomalaisesta 
huumorintajuttomasta ja hegeliläisen holhoamisvietin oman-
neesta uusvasemmistosta, oli juuri sen typeryys ja ihmisten 
alamittainen halua nähdä kaikki mustavalkoisten silmälasien 
läpi, maailman muuttuessa samalla ikävän harmaaksi, mikä 
ilmenee vieläkin suomalaisessa poliittisessa vasemmistossa 
eräänlaisena halvaantumisena, epä-älyllisyytenä ja manikea-
laisuutena, joka on erisortin haaveellisuutta ja unohdetun 
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pään seinään lyömisen hengessä ponnistavaa eripuraista sekä 
hukkaan heitettyä uhoa ja turhaa sapelien kalistelua.

Uusvasemmistolaisuus, 60-luvun radikalismi, syntyi en-
sin Britanniassa älymystön keskuudessa reaktiona Unkarin 
ja Suezin kriiseille vuonna 1960 perustetun ”New Left Re-
view”-lehden ympärille luottaen Marxin ja Leninin sijaan 
Rosa Luxemburgiin, Antonio Gramaciin, Herbert Marcu-
seen, Jean-Paul Sartreen, Pablo Nerudaan ja Ilja Ehrenbur-
giin. Radikaaliliikkeellä oli yhteinen ideologia, jonka tun-
nusmerkkejä olivat suora vaikuttaminen ja demokratia sekä 
byrokratian, kapitalismin, imperialismin ja kaupallisuuden 
vastustaminen sekä älyllinen niskurointi ja kansainvälisyys, 
ihan kuten Donnerillakin. 

Uusvasemmistoa esiintyi sen kukoistusaikana erityisesti 
nuorissa ja kulttuuriväessä, joiden marisijamarssijalinjaan 
lapsenomainen radikaalinen vallankumousromantiikka sopi 
hyvin. Professorin Antti Eskolan kehotuksen jälkeen (men-
kää vahvistamaan sosialismia demareihin ja demokratiaa 
kommareihin) tapahtui tamperelaiskirjailija Erno Paasilin-
nan mukaan ”radiaalien petos”, kun he sulautuivat yhteis-
kuntaan ilman tosiallista vastarintaa ja riskinottoa. 

Juuri samoihin aikoihin Donner petti vasemmiston ja 
irtaantui SKDL:stä jääden ns. ”vapaaksi radikaaliksi” ra-
visuttamaan inhoamaansa tyhmyyttä, ja toimimaan um-
pimielisen ajattelun sekä tunkkaisuuden vastavoimana val-
lanpitäjien ”taantumuksellisissa (huom: sen ajan henkeen 
sanottuna)” rattaissa pukien uusvasemmistolaisuutensa fer-
nandopessoalaiseen valepukuun.

Jörn Donner oli siis henkeen ja vereen fernandopessoalai-
nen ja vieläpä kahdella tapaa. Ensinnäkin hän oli kiinnostu-
nut vain itsestään ja omista kokemuksistaan ja reaktioistaan 
maailmaa kohtaan. Tämän ajatusmallin näkyvä agiteeraaja, 
portugalilainen Fernando Pessoa kirjoitti ”Mukapäiväkirjas-
saan”, ettei ollut koskaan tehnyt muuta kuin unelmoinut:
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”Se ja vain se on ollut elämäni tarkoitus. Minulla ei ole 
koskaan ollut mielenkiintoa muuhun kuin omaan sisäiseen 
elämääni. Suurimmatkin suruni ovat hälvenneet, kun olen 
avannut ikkunan sisimpääni, ja voinut unohtaa itseni vil-
kaisemalla mitä sisikunnassani tapahtuu. En ole koskaan 
yrittänyt olla muuta kuin unelmoija. Kun joku on puhunut 
kanssani elämisestä en ole koskaan kuunnellut häntä. Jos-
tain luonnesyystä, jota en aio eikä ole tarvekaan analysoida, 
olen rakentanut sisääni useita henkilöitä, jotka poikkeavat 
toisistaan, ja minusta ja joille olen antanut useita runoja. 
En tiedä kuinka olisin ne kirjoittanut omilla tunteillani ja 
ajatuksillani. Monet näistä runoista ilmaisevat ajatuksia, joi-
ta en hyväksy ja tunteita, joita en ole koskaan hyväksynyt.” 

Toiseksi Donner oli omaksunut fernandopessolaisen an-
arkismin ilveilevät kasvot kuin suoraan 1500-luvun huma-
nistien ivakirjoituksista. Pessoan Anarkistipankkiiri on ai-
noa järkevä teos - eräänlainen itsesuojeluvaistoon perustuva 
vapaan ja radikaalin yksilön uusvasemmistolainen puheen-
vuoro, ettei ole mitään järkeä lipittää punaviiniä, parantaa 
maailmaa ja asettua tykinruuaksi helppona maalitauluna 
porvariston vihalle, kun voi luikerrella Troijan hevosena 
systeemin sisälle ja sekoittaa sen sisältäpäin ja häipyä kun-
niallisen ihmisen kirjoissa jälkiä jättämättä, ja olemalla siten 
Donnerin tapaan Pessoan tarkoittamia oikeita anarkisteja:

”Kuultuani teitä tekee mieli nauraa, kun vertaa teitä 
muihin anarkisteihin. Toistan vielä kerran, että erona on 
pelkästään se, että he ovat anarkisteja vain teoriassa, minä 
sekä teoriassa että käytännössä; heille anarkistinen ajatte-
lu on tunnetta, minulle tiedettä; he ovat anarkisteja, jotka 
kyyristelevät, minä olen anarkisti, joka taistelee ja vapaut-
taa. Sanalla sanoen: he ovat valeanarkisteja, minä olen oikea 
anarkisti.” 

Pessoa viitoitti tietä todellisten arjen sankareiden ja elä-
mäntaiteilijoiden, kuten myöhemmin Donnerin, keskittyä 
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maailman murjomiseen sana sanalta jättämällä kesken tur-
hat kirjallisuuden opintonsa. Sen sijaan Pessoa alkoi into-
himoisesti lukea kreikkalaisia ja saksalaisia filosofeja sekä 
ranskalaisia dekadentteja kirjailijoita, kuten Baudelairea, 
ja tutustui portugalilaisiin kirjallisuuden mestareihin mm. 
Antonio Correia de Oliveiraan, Guerra Junqueiroaan ja An-
thero do Quentilaan sekä ranskalaisiin symbolisteihin. 

Pessoa ryhtyi tuumasta toimeen, ihan kuten mekin di-
givallila.comissa ja sen kirjakustantamossa kulttuuriklubi.
comissa, ja perusti isoäitinsä pienen perinnön turvin kustan-
tamon ja kirjapainon aloittaen omien kirjoitustensa julkaise-
misen ja alkoi kirjoittamaan. Fernandopessoalaisuutta kuvaa 
oivaltavasti portugalialaisnobelisti, Jose Saramago ”Ricardo 
Reisin viimeinen vuosi (O ano da morte de Ricardo Reis, 
1984.)”. Suomentanut Sanna Pernu. Tammi, 2012.ISBN 
978-951-31-6232-0. 

Koko typerä televisiokeskustelu olisi saanut toisenlaisen 
käänteen, jos se olisi aloitettu tämän kirja apunaan purka-
malla, mitä kaikkea maailman fernandopessoat ja heidän 
jälkeläisensä ovatkaan saaneet aikaan maailman todellisuu-
den sisällä systeemihäiriönä - eivätkä he sitä ole tehneet 
vakavalla naamalla, asia mikä ikävästi tuntui unohtuneen 
ohjelmasta. Donner jatkoi 1500-luvun ilkikuristen, mutta 
hyväntahtoisten humanistien tapaa pilkkoa maailman ty-
peryys naurettaviin osiin. Sen hän teki sekä kirjoitukissaan, 
jota harva tunnustaa lukeneensa, että elokuvissaan, joista 
harva tunnustaa pitäneensä. Donnerille elokuva oli lähei-
sempi modernin ajan sykkeessä elävänä ja suuren yleisön 
tavoittamana, kuin kaunokirjallisuus. Sen huomaa hänen 
matkakirjoistaan, joissa hän tyytyy olemaan sivustakatsoja - 
kriittinen kylläkin, joka havainnoi - ihan samalla tapaa teki 
Fernado Pessoa monissa runoissaan ja romaaneissaan monen 
henkilön nimen suojissa esiintyen - ympäristöään terävästi 
ilkkuen toden ja valheen välimaastossa kuin kotonaan. 
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Norjan
 mitalirohmut

Harald Olausen

Juuri päättyneissä talvilajien maailmanmestaruuskisoissa 
ykköseksi mitaleissa päässyt Norja kahmi peräti 30 mitalia; 
13 kultaista, 11 hopeaa ja 7 pronssia, kun entinen talvilajien 
kuningasmaa, siis joskus 60-ja 70-luvuilta, kahdeksanneksi 
mitalitaistoissa sijoittunut Suomi, sai tyytyä yhteensä vain 3 
mitaliin; 0 kultaa, 2 hopeaa ja yhteen pronssiin. Hiihtolajit 
eivät enää omien Lahden MM-hiihtojemme jälkeen vuodelta 
2001 dopingkäryn jälkeen ole koko Suomea yhdistävä kansal-
lislaji, jota suuren jännityksen vallassa koko maa saman aikaan 
tuijottaisi televisiosta kuten aikoinaan, ja siksi asialla ei ole 
niin suurta merkitystä, ellei kyseessä olisi katkerat muistot sii-
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tä, ketkä Myllylän käräyttivät ja jatkuvasti voimistuvat huhut 
siitä, että nämä samat menestyjät olisivat itsekin käyttäneet 
dopingia paljastumatta. Hiihtolajit ovatkin nykyisin hiipu-
neet maalais-Suomen yksinoikeudeksi. Sen saman porukan, 
joka aikoinaan äänesti kepua, nyt enemmän galluppien mu-
kaan persuja, asuu tango- ja taantumusrajan takana kaukana 
ruuhka-Suomesta jossain Kehä III:sen ulkopuolella, ja joka 
edelleenkin lukee 7-päivää paskalehteä, kuuntelee Iskelmä-
radiota, pelaa rahapelejä haaveillen lottovoitosta ja katsoo 
televisiosta etupäässä Maikkarin paskaa. Silti suomalaisten 
menestys tai nykyjään menestymättömyys, sekä aivan erityi-
sesti, Norjan talvilajien mitalirohmujen ylivalta, puhututtavat 
ja ihmetyttävät tavallisia suomalaisia.

Norjan ylivoima on niin musertava, että se alkaa muis-
tuttaa kuuluisan Punakoneen ylivoimaa jääkiekossa 70-ja 
80-luvulla, jonka luultiin Neuvostoliiton romahtamiseen asti 
90-luvun alkupuolella olevan muuttumaton. Toisin kävi ja ur-
heileva Suomikin pääsi alemmuudentunteestaan voitettuaan 
kaksi MM-kultaa jääkiekossa. Vanhaan hyvään aikaan, kun 
miehet oli terästä ja laivat puuta, ja hiihtäjät menestyivät pel-
kän mustikkakeiton ja kovan harjoittelun yhteistyötuloksena 
- tai niin meille kerrottiin, norjalaishiihtäjiä pidettiin pienen 
köyhän vuonomaan ”vaikka läpi harmaan kiven”-yrittämisen 
innostavina symboleina, ja heille huurraahuudettiin kannus-
tuksia kansainvälisten kilpalatujen varrelta, muidenkin mai-
den kannattajien keskuudesta aitoa ihailua ja vahvaa solidaa-
risuuttaan heidän ”maasta se pienikin ponnistaa”- taisteluunsa 
empaattisesti tuntien. Kaikki rakastivat silloin Norjaa ja sen 
urheita kansallissankareita, jotka osasivat paitsi voittaa, myös 
hävitä kunniallisesti ja antaa arvoa myös kanssakilpailijoilleen, 
ja aivan erityisesti vastustamattomalla tavallaan voittajilleen 
kehumalla näitä. 

Nyt tilanne on toinen. Norjalaiset tönivät ja etuilevat kil-
paladuilla surutta. Hiihtämisestä on mennyt maku, valittavat 
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monet ennen hiihtoa seuranneet suomalaiset, nimenomaan 
norjalaisten huonon ja epäurheilijamaisen köytöksen takia. 
Norjasta on tullessaan talvilajien trimmattu dopinginhajui-
nen suurvalta, jonka suurimmaksi valtionsalaisuudeksi väite-
tään jossain salaisista salaisimmista paikoista lymyävä huip-
pudoping-laboratorio, tullut myös punavalkosini-väreineen 
se sama pelon ja inhon sekä kateuden maa, kuin aikoinaan 
itäblokin maat Neuvostoliiton johdolla putsatessaan lähes kai-
ken mahdollisen kiiltävän - etupäässä kultaisen - kilpa-areen-
oilta maidensa johtajien iloksi kotiin tuomisiin - myöhemmin 
syykin oli selvä: dopingin käyttö - asia joka yhdistää entisen 
itäblokin nyky-Norjaan - siitä on luettu ja kuultu satoja surul-
lisia tarinoita, miten itäblokin sosialistinen kasvatusteollisuus 
käytti nuoria tulevaisuudenlupauksia hyväkseen maansa man-
nekiineina viehättävyyssodassa läntää vastaan myöhemmistä 
tuhoisista seurauksista yksilöille välittämättä. 

Mutta miten on Norjassa? Norjalaishiihtäjät ovat maan 
kansallissankareita ja Norja on kamppaillut viimeistään omis-
ta kotikisoistaan, Lillehammerin talviolympialaisista vuodesta 
1994, talvilajien ykköspaikasta maailmassa huippunsa trim-
matuilla mitalirohmuillaan. 

Törmään Norjassa asuvana suomalaistoimittajana norja-
laishiihtäjiin vuonna 2008, kun olen tekemässä Mika Myllylän 
viimeksi jäänyttä haastattelua Ilta-Sanomille Kirkenesissä. 
Istumme kodassa kahdeksankertaisen hiihdon olympiakul-
tamitalisti Vegar Ulvangin kanssa, joka on ojentanut Myl-
lylälle sovinnonkättä, ehdottomalla häntä kansainvälisen hiih-
toliitto Fisin tekniseksi tarkkailijaksi Tour de Skiihin, ikään 
kuin kaikkien norjalaishiihtäjien puolesta sovinnon eleenä ja 
keskinäisen kyräilyn lopettavana kunnianosoituksena yksin 
häpeänsä kanssa taistelemaan jääneelle Myllylälle. Tilanne on 
historiallinen, vaikka sen yllä leijuu myös ikävä kaiku. Pyydän 
Ulvangia ja Myllylää hiihtämään kuvaajaani varten ympäri 
kotaa. Mika voittaa Vegarin. Vai antoiko Vegar voittaa? Kum-
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matkin ovat voimiensa huipulla.
Kodassa palaa tuli ja juomme mehua Vegarin isän kanssa, 

joka sanoo Myllylän kohtalon surettaneen erityisesti Vegaria. 
Epäilen juttua, sillä juuri Vegarin kerrottiin olleen yksi Myl-
lylän ”käräyttäjistä”. Enempää hän ei paljasta, mutta myö-
hemmin hiihtolenkin jälkeisellä höpötysrundilla ymmärrän 
Vegarin puheiden rivien välistä pientä katumusta ja jonkin-
laista synnintunnustusta siitä, ettei hänkään ollut siinä pelissä 
puhdas pulmunen, kuten ei muutenkaan eivätkä muutkaan. 

Hän ei puhu näin eikä paljasta mitään, kaikki ovat omaa 
tulkintaani. Mutta miksi minut olisi muuten hälytetty 1500 
kilometrin päästä Oslosta paikalle? Minulla on sellainen tun-
ne, että tämä hiihtohistoriassa ainutlaatuinen sovinnonteko-
tilaisuus on järjestetty tämän takia. Mika saa anteeksi, kun 
antaa itse anteeksi itselleen ja Vegarille. Huonoa omaatuntoa 
olen aistivinani molemmissa. Vegar on reilu ja mukava. Mika 
hiljaisuudestaan huolimatta vapautuneen oloinen. Melkein 
tippa tuli silmään, kun näki, miten hän nautti Vegarin kans-
sa leikkimielisestä kilvoittelusta ladulla ja miten Vegar piti 
Mikasta. Vai oliko sekin tarkkaan etukäteen käsikirjoitettua 
hurmaaja-Vegarin teatteria? Todennäköisesti kyllä mutta huo-
maavaista ja liikuttavaa, olihan kyseessä suomalaiselle kun-
nialle tärkeä kysymys Myllylän arvon palauttamisessa, vaikka 
se tulikin myöhemmät tapahtumat muistaen inhimillisesti 
katsoen aivan liian myöhään.

Vegar on kokenut toimija medioiden kanssa. Enempää 
Vegar ei puhunut minulle - ei ole tarvis, sillä vaikka olin nor-
jansukuinen, olin myös suomalainen toimittaja - siis tavallaan 
vihollinen. Se mitä ja mistä Vegar puhui minulle, oli tietenkin 
silkkaa propagandaa ja teatteria alusta loppuun pilke silmä-
kulmassa kerrottuna. Juuri tästä on kysymys tapahtumien sat-
tumanvaraisten järjestyksien maailman ennustamattomassa 
subjektiivisuudessa, eli suomeksi sanottuna yksilöllisyydessä 
ja ihmisissä - ei vain aatteista ja järjestelmistä. Kaikki tietenkin 



363

pelaavat omaan pussiinsa välttäen tekemästä omaa maalia.
Miksi Vegar järjesti moisen shown? Ensinnäkin se meni 

sekä Suomessa että Norjassa suoraan valtamedioihin. Suomes-
sa Ilta-Sanomiin ja Norjassa NRK:n (vastaa Suomen YLEä) 
suosituimpaan televisio-ohjelmaan, jolla oli yli 1,5 miljoonaa 
katsojaa. En rohjennut kysyä, minkä 80.000 kilometriä ran-
taviivaa omaavan vuonon sopukkaan on kätketty se huippusa-
lainen Norjan salainen ase kuten kuiskaillaan: nykytekniikkaa 
huimasti edellä oleva huippulaboratorio, missä tulevaisuuden 
norjalaishiihtäjistä tehdään muiden kiusaksi näitä ahneita mi-
talirohmuja, kuin liukuhihnalta kultaa munivia hanhirobot-
teja kunnianhimo verenä ja sekuntikellot aivojensa paikalla 
omaatuntoa tuuraamassa? Ehkei sellaista ole edes olemassa. 
On jotain muuta. On oltava. Ihan tyhjästä ja mustikkakeitolla 
mitalit eivät ole tietenkään kilisseet Norjan laariin. 

Millaisen vastauksen luulisitte, että hän olisi antanut? Kun 
emme voi saada oikeaa tietoa tästä salaisuudesta tutkikaamme 
millaisia kaksi kohuttua hiihtäjää - nykyajan ahneet mitali-
rohmut, niitä liukuhihnalta kultaa munivia hanhirobortte-
ja kunnianhimo verenä ja sekuntikellot aivojensa paikalla 
omaatuntoa tuuraamassa, joiden kaltaisiksi norjalaishiihtäjät 
ovat kymmenessä vuodessa tuosta haastattelusta muuttuneet 
-Therese Johaug ja Petter Northaug ovat. Ja mitä oleellista he 
ovat oppineet Vegar Ulvangilta. Tai yrittävät jättää sanomatta 
itsestään ja sanovat sen toisin kuin mitä se todellisuudessa on, 
yrittäessään pitää piilossa kolikon toista puolta norjalaises-
sa hiihtäjämaailmassa, mikä on sekä raadollinen, että julma 
totuus norjalaishiihtäjien menestyksen hinnasta, niin koko 
maalle kuin itselleen sen hiihtäjille. 

Sitä ennen poimimme muutaman kohdan Heikki Brot-
heruksen kirjasta ”Norja ja norjalaiset” (WSOY 1948). Tämä 
kohta on tärkeä ymmärtääksemme sekä norjalaisten että eri-
tyisesti norjalaishiihtäjien mielenmaisemaa - sielun maantie-
dettä, joka on ”platonilaisen choran” tavoin kiinnittynyt sekä 
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norjalaisiin ihmisiin että heistä ja heidän elämästään kertoviin 
tarinoihin: 

”Nordmarkan länsireunalla on ns. kuninkaan näköala, 
jonka edessä avautuu viljava Ringerike, taustana kaukaiset 
tunturit lumipeitteisine huippuineen. Alhaalla olevan sisäjär-
ven, Tyrifjordin, kapealla kannaksella on hauska Sunnayyan 
ravintola, jonne Oslosta on maanteitse 45 km. Tämä tie on 
loppuosaltaan Itä-Norjan kauneimpia.”

Juuri noissa maisemissa jokainen itsestään jotain kuvitte-
leva, ja kunnianhimossaan norjalaisena kovasti havitteleva, 
haluaisi hiihtää kultamitalisateessa. Oslossa on kaksi kansalle 
tärkeää kansallispyhättöä, jotka ovat melkein kiinni toisiinsa, 
kuin sillä samalla napanuoralla kuin nyky-Norjassa on öljy ja 
urheilumenestys maailmalla rahan ja kunnianhimon keskinäi-
senä yhteisymmärryksenä; Kansallisteatteri ja Holmenkollen, 
jonka radan alkupää alkaa Kansallisteatterin kohdalta. 

Ennen vanhaan sunnuntait olivat ainoita vapaapäiviä ja 
ne pyhitettiin ulkoiluun. Kesällä käveltiin ja talvella hiihdet-
tiin. Sukset kiinnitettiin vaunujen sivuissa oleviin telineisiin. 
Ja vaikka junia meni paljon, erityisesti sunnuntaisin, hiih-
tohaluiset joutuivat jonottamaan ja odottamaan paikkaansa 
Holmenkollenin junassa tuntikaupalla. Myös myöhemmin 
rakastettu, ainakin hovin omien tiedotteiden mukaan, Ku-
ningas Olav hiihtokuninkaana paremmin tunnettu monark-
ki, pakkasi sukset kainaloonsa kuninkaanlinnassa ja käveli 
Kansallisteatterin pysäkille tarinoiden mukaan jonottamaan 
kiltisti muiden norjalaisten tavoin vuoroaan päästä junalla 
hiihtämään Holmenkollenille.

Holmenkollen on norjalaisen metsäkansan syvimmän si-
suksen pyhättö mahtavine maisemineen, hyppyrimäkineen ja 
laajoine latuineen. Onko siinä kätkettynä jotain symbolista? 
On. Se on sielunkuva norjalaisen mielestä pyrkiä voittamaan 
ylitsepääsemättömiltä tuntuvat vastukset. Maahan on vuoroin 
yhtä ylämäkeä ja alamäkeä sekä vastoinkäymistä koko his-
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toriansa, huolimatta muun maailman hehkuttamista viikin-
kiajoista. Pitävätkö norjalaiset oikeasti hiihtämisestä, talvesta 
ja vastuksista? Todennäköisesti yhtä vähän kuin merimies ra-
kastaa arvaamatonta merta. Mistä sitten on kysymys? Miksi 
norjalaiset muka rakastavat talvea ja hiihtolajeja? Joku ja jot-
kut ovat niin sanoneet historian saatossa. Kuka tämän myytin 
on keksinyt? Koko maa perustuu näille hokemille. Kyseessä 
on jokin muu mutta mikä?

Norjalaiset käyvät hiihtämässä laduilla, joiden nimet voi-
vat olla sellaisia kuten ”kuutamolatu” tai ”rakkauden polku”. 
Nimet kertovat jo millaisesta myytistä hiihdosta kuuluisassa 
hiihtomaassa on kysymys. Norjassa tavallinen, tavallisen ih-
misen elämä on ankeaa. Talvella on liian lumista tehdä mitään 
ulkona ja kesällä kylmää ja sateista. Jotain oli pakko keksiä. 
Kääntää tämä surkeus voitoksi. Siksi norjalaisille hoetaan 
kuinka he raskastavat hiihtoa. Ulkomaalaiset luulevat jokai-
sen norjalaisen syntyneen sukset jalassa, vaikka todellisuus 
on yhtä kaukana kuin, että jokainen suomalainen haaveilisi 
Suomen järvien muuttumisesta viinaksi. Niinhän tekee vain 
joka toinen suomalainen.

Norjassa hiihto on korvannut vuoden 1973 öljylöydön jäl-
keen uskonnon. Mutta ei kaikkialla. Norjassa Oslo on kuin 
Suomen pääkaupunkiseutu, vapaampi ja rennompi paikka 
kuin koko muu, nurkkapatrioottinen ja umpimielinen, vuo-
no- ja vuoristo-Norja. Hiihto yhdistää kansaa ja sen historiaa. 
Kun Trondheim on norjalaisten kuninkaiden kaupunki, on 
Holmenkollen kansanvaltaisesti itsensä suhteessa valtaapitä-
viin mieltävän tavallisen kansan ikioma pyhättö, missä koko 
kansa on saanut rellestää ja kohdata toisensa ilman titteleitä, 
ja näyttää kilpaladuilla millaista ruista sen nuorilla urhoil-
la ja tyttärillä on maan mahdollista puolustamista ajatellen 
ranteissaan.

Holmenkollenin kisoja mahtuu seuraamaan kerralla yli sa-
tatuhatta katsojaa. Holmenkollen on luonnonkaunis paikka, 
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jossa voisi kuvitella niin muinaisten viikinkijumalien kuin 
urhojenkin nauttineen niistä muutamista harvinaisista aurin-
koisista päivistä, joita norjalaiskesä tuo aina, jos hyvin sattuu, 
mukanaan. Brotherus kuvailee kirjassaan sadan vuoden takaa 
Oslo-vuonon houkuttelevia uimarantoja ja erästä Nordmar-
kan sisäjärveä, jotka kuuluvat samaan kansalliseen kuvakar-
tastoon, jotka on pakko kerran elämässä nähdä ja kokea, ku-
ten myös norjalaishiihtäjien päässä vilkkuviin sankarikuviin 
lumisena hiihtää yksin ja valloittaa koko tyhjä seutu omalla 
täyteläisellä itsellään sielunsa syvyyden täydeltä:

”Edustavin kaupunkinäköala saadaan Grefsenkollenilta, 
mistä katsottuna Oslo sulautuu kukkuloittensa välistä oikeaan 
elementtiinsä. Sillä kesällä Oslo on ennen kaikkea merikau-
punki. Itään johtava valtatie, jolta aluksi kannattaa poiketa 
Ekebergin kukkulalle tarkastelemaan kaupunkia lintupers-
pektiivistä, kulkee pitkin meren rantaa tarjoten kilometrimää-
rin tunnelmallista katsottavaa rauhalliselle vuonolle.”

Norjalaishiihtäjät hiihtävät eri planeetalla, kuten myös eri 
sielunmaisemissa, kuin suomalaiset toverinsa, sillä suomalai-
sen oikeustajuun ei mahdu, että Therese Johaug sai jatkaa do-
pingkärynsä jälkeen hiihtämistään rohmuten vieläkin melkein 
kaikki mahdolliset kultamitalit mitä on olemassa, kun Myllylä 
sai koko elämän kestäneen kilpailukiellon Lahden maailman-
mestaruuskisoissa vuonna 2001, ja myöhemmin juuri osin 
siksi ja tämän tapahtumien lieveilmiöiden takia, masentui, ja 
joi itsensä huonoon kuntoon riistäen lopulta itseltään hengen. 

Myllylä oli todellinen metsien sankari ja siinä samassa mie-
lessä mustikkakeittomies kuin mitä sillä hongankolistaja Juha 
Mieto aikoinaan tarkoitti apukouluvitsinä hälventääkseen 
Lasse Virenin verenvaihtoskandaalin kohdistumista putipuh-
toisiin hiihtäjiin. Mitalirohmu Johaug on nenästä roikkuvas-
ta räästä käyttämiinsä hiihtosukkiin Norjan valtion tuottama 
urheilumainosrobotti, missä ei ole mitään muuta inhimillistä 
kuin ahneus ja julkeus, kun kyse on omasta omien töppäys-
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ten takia uhanalaisesta urasta ja doping-käryn vähättelystä. 
Myllylälle tehtiin ”paavonurmet” ja se satuttaa ja suututtaa 
edelleen suomalaisia. Kaukana ovat ajat, jolloin norjalaishiih-
täjät olivat koko maailman huomion keskipisteenä hyvässä 
mielessä ja heidän menestyksestään osattiin iloita vihollisten, 
kuten suomalaisten piirissä.

Moni Norjan julkeisiin ja kyltymättömiin mitalirohmui-
hin kyllästynyt kysyykin aiheellisesti turhautuneena tänään, 
milloin tämä kupla puhkeaa? Sillä mikä menee kovaa vauhtia 
ylös, on aina myös taipumus tulla yhtä kovaa vauhtia alas, 
kunhan aikaa vain kuluu riittävästi. Viimeaikaiset jännitteet 
lisääntyvinä epäurheilijamaisena käytöksenä hiihtoladuilla 
ovat omiaan viemään lisää lajin suosiota suuren yleisön sil-
missä. Jännitys ja katkeruus sekä väkivalta tuntuvat televi-
sioruutuihin käsinkosketeltavina, kuten tänään kun norja-
lainen tönäisi melkein maaliviivalla Venäjän hiihtosuuruutta 
Bolsunovia niin, että Bolsunovin sauva rikkoutui ja hän me-
netti todennäköisesti kultamitalin. 

Huippu-urheilu on politiikan jatketta ja seuraa maailman 
trendejä. Suurten mittojen huippu-urheilu on edelleenkin 
tärkeä asia maailmalla maiden välisessä ikuisessa imagotais-
telussa. Siitä on osoituksena Putinin sähke Bolsunoville heti 
kisan jälkeen, jossa presidentti rauhoitteli kullan hävinnyttä 
hiihtäjää kehumalla hänen suoristustaan. 

Mutta puhutaan suoraan. Hiihto on tylsää ja sen sisäiset 
skandaali törkeitä. Norjalaiset voittivat tämän erän. Mutta 
temput ovat häiritsevän likaisia. Pintaan nousee taas uudessa 
valossa vanha kysymys siitä, miksi Myllylä uhrattiin norja-
laisten doping-urheilijoiden puolesta? Tänään hän saisi tem-
puistaan Johaugin tapaan vain muutaman kilpailun kiellon. 
Koska Myllylä oli rehellinen ja sopiva uhri, joka ei kiltteyttään 
panisi vastaan kuten Johaug, joka sai urheilukieltonsa kumo-
tuksi valheilla medioissa valtavalla kansallisella porulla, miten 
meidän Therese-pikkuiselle on tehty vääryyttä ja ymmärretty 
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viaton väärin. Tätä on vaikea antaa anteeksi norjalaisille ke-
nenkään suomalaisen. 

Mutta voiko tämä olla sittenkään totta? Ovatko norjalai-
set oikeasti nykyisin kunnianhimossaan ja voitontahdossaan 
noin kusipäitä? Monet vihjeet viittaavat sinnepäin. Voiton-
hymyn, jos sitä nyt enää voi edes hymyksi sanoa, takaa piilee 
pedon julma irvistys. Eikä tämä ole leikkiä vaan totisinta totta 
heille vääränlaisen kunnianhimon kohottamana. Milloin he 
putoavat pilvistään meidän muiden tasolle? Milloin totuus 
paljastuu? 

Lillehammerista vuonna 1994 alkanut mitalien rohmuami-
nen osoittaa, kuinka suurista panoksista hiihdossa on kysymys 
norjalaisille ikään kuin kysymys olisi elämästä ja kuolemasta, 
niin kuin onkin tavallaan. Norjalaiset ovat unohtaneet, että 
maailman voimien tasapainon takia kostonjumala Nemesis 
vaanii hybrisseikkailun järjettömiä epäjumalanpalvojia. Jos-
sain kulissien takana sakkaa aina kuin kostoksi pahana olona. 
Joku viaton kanssakulkija kärsii tämän nahoissaan. 

Millainen on sitten Therese Johaug Norjan hiihtoprinses-
sana? Juuri sellainen kun hän on itsekin julkisuudessa; tämän 
ajan urheilulaboratorioiden tyylikäs tuote ja kansan rakastama 
peili sen omasta kunnianhimosta, joka jatkuu äärettömyy-
teen potenssiin miljoona voittajana. Ja joka ei häikäile olla 
käyttämättä mitään mahdollisuutta pumpatakseen lyhyen 
urheilu-uransa aikana kaiken mahdollisen ulosmitattavan, 
mitä hiihtomaailmalla on hänen ehtymättömälle kunnianhi-
molleen tarjottavissa - ja se ei ole vähän edes tässäkin lajissa 
maailmanmestaruustasolla kamppailevien norjalaisten mie-
lissä, sillä mikään ei heidän mielestään pidätä vähän yli kak-
sikymppistä hiihtoprinsessaa voittamasta Norjalle vielä lisää 
(kyseenalaista?) kunniaa hiihtoladuilla. 

Ja vaikka Johaugin dopingkäry muka ”järkytti norjalaisia 
syvästi”, hän on yhä edelleenkin norjalaisten supertyttö ja 
suosikki, vaikka kaikki tietävät hänen olevan ”dopattu” epä-
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puhdas, mutta ennen kaikkea epärehellinen urheilija, eikä 
siksi kelpaisi kenellekään esikuvaksi. Kysymys on valtavista 
miljoonien ja taas miljoonien norjankruunujen mittaisista 
sponsorirahoista, ei sen vähempää. 

Kysymys on myös teollisuudenhaarasta, jolla on valtion 
suojelus. Norjan kansan psyyke ei kestä häviämistä ja sitä sur-
keaa inhoamiensa ruotsalaisten kyljessä olevaa sateista ja kalal-
le haisevaa köyhän sekä menestymättömän maan kyseenalaista 
mainetta, mikä sillä oli maailmalla lähes sata vuotta ennen 
kuin öljy teki maasta rikkaan.

Yksi selitys on myös se, että hiihtotähdet ovat Norjassa mil-
jonäärejä ja oma tärkeä esimerkkinsä kullanvuolennassa, jota 
tahkomaan pääsevät vain todelliset huippuyksilöt, siinä eivät 
muutamat dopingepäilyt paina mitään, kun hurmioitunut 
ja voitonnälkäinen norjalaiskeskiluokka ulkoilmalapsineen 
hurraavat lyhyensiistit kuninkaalliset haakonparrat huurussa 
satatuhatpäisenä laumana pölhökustaannäköinen kuningas 
etunenässä omalle erinomaisuudelleen kullankiilto silmissään 
Holmenkollenilla.

Entä sitten kun hieman vanhempi Petter Northaug siva-
koi kultaa toisensa jälkeen usein kaksin kerroin kisoissa kuin 
kisoissa? Hän on Norjan oma kultapoika, joka ei koskaan 
antanut siinä periksi, missä tavallinen ihminen olisi jo heittä-
nyt kirveen kaivoon ja polttanut koko kaivon suutuspäissään 
siitä, ettei koskaan onnistu vaikeissa tehtävissä. Northaug oli 
ja on norjalaisille edelleenkin taivaasta laskeutunut jumalan 
lähettiläs tai itse jumala. Ja jos ei muuta niin vähintäänkin 
sen maanpäällinen korvike, joka on syntynyt jumalallisesta 
voimasta sukset jalassa kirkkaimmat killuttimet kaulassaan 
kuin ennustuksena jumalien suosiosta siksi, että hän uskalsi 
olla oma itsensä tullessaan maailman parhaaksi. 

Vain tällaiset tarinat kelpaavat nykynorjalaisille. 
Monet heistä uskovat yhtä kovasti siihen, että voittami-

nen ja voitontahto ovat heidän huumeensa ja mantransa, jota 
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he hokevat joka aamu ”hyteissään” pukiessaan norjalaisvilla-
paitojaan päälleen syötyään sitä ensin ”herkullista” ruskeaa 
vuohenjuustoa leivän päällä, ja tehdessään lounaaksi mukaan 
itselleen ”matpakken (ranskanleipää voilla)” ennen kuin lait-
tavat sukset jalkaansa ja laskettelevat katsomaan kilometrin 
alemmille rinteille, vieläkö alaspäin jyrkästi viettävillä rinteillä 
pysyvät pikkukilit liekanaruissaan? Vai onko illan kova tuuli ja 
myrsky pyyhkäissyt kiliparat muutaman kilometrin alemmas 
ammottavaan syvään vuononpohjan kuolonsyleilyyn? 

Eikä tämä olisi ensimmäinen tai viimeinen kerta. Norja-
laisille mikään ei ole. Aina on mahdollisuus toiseen kertaan 
ja silloin voittaa. Jos ei nyt, niin huomenna. Jos ei itseään, 
niin ainakin jonkun toisen. Ja jos ei rehellisillä tempuilla, niin 
ainahan voi hiihtää ja kansa hurraa huomaamatta, ettei hiih-
täjällä ole suksia lainkaan - eikä tarvitsekaan, jos on vain yksi 
asia mielessä: voittaminen, voittaminen ja voittaminen. Se on 
nyky-Norjassa tärkeintä. Hiihto on sivuseikka. Tärkeintä on 
voitto eikä väliä mikä ja miten.
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Skeptikoista ja
 renessanssista

Eero K.V. Suorsa

25.03. julkaistussa kolumnissani kirjoitin akateemisen työn 
merkityksistä, ja tässä yhteydessä tulin sivunneeksi Edward 
Muirin ansiokasta kirjaa The Culture Wars and the Late Re-
naissance: Skeptics, Libertines and Opera (2007). Nyt kirjoi-
tan tästä teoksesta ja sen synnyttämistä pohdinnoista hiukan 
enemmän, parahin lukija.

Muir vie lyhyessä mutta informatiivisessa - ja samaan ai-
kaan hauskasti kirjoitetussa- teoksessaan lukijan Padovaan, 
Venetsiaan tasavaltaan 1500-luvun lopulle, jossa nähtiin 
eräänlainen esinäytös muutamaa vuosisataa myöhemmin 
koittaneesta valistuksesta. Muir puhuukin ”protovalistukses-
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ta” kuvaillessaan tuolloista filosofista ja tieteellistä ilmapiiriä. 
Teosta lukiessa tosin nousee mieleen, mikä erottaa tuolloisen 
ilmapiirin Padovassa varsinaisesta valistuksesta. Ehkä kyse on 
sittenkin vain aste-eroista. 

Teoksen sivuilla kohtaamme niin Galileo Galilein, hänen 
kiistakumppaninsa, Padovan yliopiston filosofian professori 
Cesare Cremoninin ja lukuisat erilaiset jesuiitat, jotka olivat 
näillä molemmille ongelmallisia. Teos tuo erityisesti Cremo-
ninin hahmoon uutta valoa, joka erityisesti Bertolt Brehctin 
Galileita koskevan näytelmän myötä on joutunut kenties 
kohtuuttoman huonoon valoon, tai jos sanoisimme näin, el-
lei huonoon, niin kyseenalaiseen valoon näytelmän draaman 
lakien alaisuudessa. 

Cremoninista tuli vuonna 1591 filosofian professori Pado-
van yliopistoon, joka oli tuolloin kuuluisa korkeista palkois-
taan ja suurimmasta budjetistaan koko Italiassa. Padovassa oli 
esimerkiksi paras lääketieteellinen tiedekunta jo vuonna 1530. 
Siellä opettivat myös kuuluisat Vesalius ja Falloppio. 

Padovan yliopisto pyrki myös ehkäisemään nepotismia ja 
korruptiota rajoittamalla virkakunnan jäsenyyksiä Venetsian 
tasavallan vauraiden patriisien ja kansalaisten parissa, mikä oli 
huomattava ero verrattuna esimerkiksi Bolognan yliopistoon, 
joka rajasi virkakunnan jäsenyyden ainoastaan syntyperäisil-
le bolognalaisille. Tämä houkutteli virkakuntaan esimerkiksi 
lahjakkaita protestanttisia maanpakolaisia Puolasta. 

Padovan yliopisto oli siis paljon enemmän kuin pelkkä Ve-
netsian tasavallan valtion yliopisto. Sille kuitenkin ilmaantui 
nopeasti paikallinen kilpailija, eli jesuiittojen perustama pai-
kallinen yksityinen yliopisto, joka perustettiin vuonna 1542. 
Jesuiitat pyrkivät kilpailemaan erityisesti filosofian opetukses-
sa paikallisen yliopiston kanssa, ja tavoittelivat myös muilla 
opetuksen osa-alueilla täydellisyyttä. 

Monet paikalliset aatelisperheet tukivat jesuiittoja, koska 
olivat huolissaan tasavallan yliopiston ”moraalisesta köyhyy-
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destä” ja kurin puutteesta. Kurin puute olikin totta, sillä tasa-
vallan yliopisto ei omannut läsnäolopakkoa ja jotkut opiske-
lijat kiersivät tätä lähettämällä toisinaan paikalla palvelijansa 
Bon-palatsiin missä monet luennoista pidettiin. 

Kun jesuiitat tekivät kilpailusta avointa tarjoamalla help-
poja tohtoritutkintoja, konflikti näiden kahden yliopiston 
välillä kävi avoimeksi. Keväällä 1591 jesuiittojen yliopistojen 
seinät täyttyivät jesuiittojen vastaisista graffiteista, ja konflikti 
kärjistyi saman vuoden heinäkuussa, jolloin vihainen, aseis-
tettu joukko tasavallan yliopiston opiskelijoita marssi jesuiit-
tojen yliopistoon, jossa he juoksentelivat alasti käytävillä ja 
huutelivat hävyttömyyksiä jesuiitoille ja heidän oppilailleen. 
Mellakoitsijat saivat raskaat sakot, mutta tapahtuma ei tuonut 
kaupungin väestön sympatioita jesuiitoille vaan päin vastoin, 
lisäsi vihamielisyyttä heitä kohtaan. 

Levottomuuksien jatkuessa tasavallan yliopisto lähetti lo-
pulta kaksi yliopiston professoria, Cremoninin ja Freancesco 
Piccolominin vetoamaan pääkaupunkiin senaattiin opiskeli-
joiden puolesta. Cremonini puhui senaatissa verrattain kau-
niisti opiskelijoista, mutta myrkyllisesti jesuiitoista. 

Jesuiittojen vastaus oli vähintään yhtä myrkyllinen, vaikka 
virallista vastausta kuulemiseen heiltä ei pyydetty osan se-
naattoreista äänestäessä tyhjää tapauksen johdosta. Jesuiitto-
jen levittämässä kiertokirjeessä Cremoninia kutsuttiin mm. 
”lemuavaksi hämähäkiksi” joka ”täyttää oppilaidensa korvat 
ruttoa tihkuvalla myrkyllä”, ja huonoksi Aristoteleen tunti-
jaksi. Jesuiittojen syytökset kilpistyivät juuri huonoon Aris-
toteleen tuntemukseen ja siihen että Cremonini kiisti heidän 
mukaansa sielun kuolemattomuuden. 

Näistä lähtöasetelmista sikisi jesuiittojen ja padovalaisten 
filosofien katkera kilpailu, joka junnasi nimenomaan Aristo-
teleen filosofian tulkinnoissa ja sen opettamisessa. 

Valistuksen aikaisesta traditiosta ammentavasta nykyaikai-
sen filosofian näkökulmasta koko seuraavaksi kuvailtu kiista 
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ja sen osapuolten standpointit saattavat kuulostaa omituisilta, 
vaikka mielenkiintoisilta: jesuiitat ammensivat opetuksensa 
nimenomaisesti tomismista, tarkemmin sanottuna Pariisin 
tomistisesta teologiasta. 

Jesuiitat eivät nostaneet esiin itse tekstuaalista luentaa 
Aristoteleesta, vaan keskittyivät näihin tomistisiin luentoihin, 
pyrkien jatkuvasti tuomaan esiin Aristoteleen loogista yhteen-
sovittamista kristinuskon kanssa. Tasavaltalaisen yliopiston 
filosofit taas keskittyivät siihen, mitä Aristoteles itsessään oli 
sanonut. 

Jesuiitat kehittivät yliopistostaan myös varhaisen tehok-
kuusajattelun kehdon, 300 luentoa vuodessa verrattuna tasa-
vallan yliopiston 70 luentoon vuodessa. Tasavallan yliopiston 
opettajat myös ottivat vastaan rahaa yksityisopetuksesta, mitä 
jesuiitat eivät edes tarjonneet. Esimerkin vuoksi todettakoon, 
että vuoteen 1606 asti Galileo ansaitsi 44 % tuloistaan yksi-
tyisopetuksesta. Jesuiitat kuitenkin kohtasivat ankaraa vastus-
tusta, koska heitä pidettiin lojaaleina paaville, ja vuonna 1612 
Venetsian senaatti kielsi Venetsian kansalaisia lähettämästä 
lapsiaan opiskelemaan jesuiittojen ylläpitämiin oppilaitoksiin 
Venetsian ulkopuolelle. 

Muirin mukaan Venetsian tasavallassa käydyt kulttuuri-
sodat eivät olleet niinkään tieteen ja uskonnon välisiä, vaan 
haaste uskonnolle nousi Cremoninin kaltaisen ”salamurhaaja-
filosofin” taholta, kuten jesuiitat häntä kuvailivat. Galileo oli 
heille (ja paaville) tuolloin vielä pienempi huolenaihe. 

Kirjassa on myös paljon asiaa oopperan roolista yhteis-
kunnan avautumisessa ja protovalistuksessa. Jos nykyaikaa 
haluaa pohtia, niin kirjan kuvaama jesuiittojen johtama te-
hokkuusyliopisto muistuttaa pelottavalla tavalla Aalto-yliopis-
ton ympärillä pyörivää diskurssia, jossa tehostaminen ja dyna-
misoiminen uhkaavat ja varjostavat myös muita yliopistoja. Ja 
toteutuvat jo, ikävä kyllä, parahin lukija. Jos olet yliopistolla, 
älä nuku hyvin. 



375

Porvariston hillitön 
charmi 

Harald Olausen

Kokoomus on tänään ajankohtainen, kun Juhana Vartiainen 
päätti pelastaa kokoomuksen ja ilmoitti lähdöstään pormesta-
rikisaan. Se on myös ajankohtainen siksi, että kokoomuksen 
sisäisessä valtataistelussa on kysymys puolueen oikeistosiiven 
revanssista ja persu-johtoisen (kokoomus+kd-apupuolueena) 
porvarihallituksen synnyttämisestä heti seuraavien eduskun-
tavaalien jälkeen. 

Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus kirjoittaa 
lehdessään Näkökulma-palstalla 2.3.2021 otsikolla ”Kokoo-
mus tyrkyttää Helsinkiä vihreille”, ettei Juhana Vartiainen 
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ole kokoomuksen paras kortti Helsingissä. Varjus on mui-
den kokoomuslaisten tavoin pettynyt siihen, ettei Kirsi Pihaa 
onnistuttu saamaan keräämään vihreiltä kilpailevia ääniä ko-
koomuksen vaalivoittoa varmistamaan. Kokoomuksella olisi 
saattanut Pihan avulla olla mahdollisuudet voittaa vaalit. Nyt 
niiden lasketaan olevan olemattomat tämän sekoilun jälkeen 
vihreiden näyttäytyessä äänestäjille jälleen ainoana kunnollise-
na ja varteenotettavana vaihtoehtona hoitaa Helsingin asioita 
puhtain paperein. 

Moni asioita sivusta seurannut kysyykin syystä: onko en-
tisellä kykypuolueella karanneet asiat käsistä? Kokoomuksen 
ovelasti suunnittelema Troijan-hevonen ei onnistunutkaan, 
vaan paljastui ennen kuin olisi päässyt porttien sisälle te-
kemään tuhojaan. Juuri tästä oli kysymys. Varjuskin asioita 
kulissien takaa tuntevana myöntää avoimesti Pihan olleen 
vihreitä vastaan suunnattu täsmäohjus ja eräänlainen Potjim-
kinin kulissi - ei paljon muuta - eikä omiensa piirissä ainakaan 
arvostettu tai kunnioitusta herättävä poliitikko. Hän on oi-
keassa. Piha tajusi tämän vain itse liian myöhään. 

Asialinjainen Vartiainen menee Varjuksen mukaan omissa 
sfääreissään, jotka eivät välttämättä kaikille perusporvareille 
aukea. Vartiaisen valinta oli pettymys perusporvareille, koska 
Vartiainen ei ole suurta yleisöä hurmaava äänikuningas. Sel-
laista kokoomus olisi tarvinnut Vapaavuoren neljän vuoden 
tapaan pelastamaan mitä pelastettavissa vaalitappion häämöt-
täessä kokoomuksella vielä on. Siinä hän on oikeassa, että 
kokoomuksen ääniä uhkaa valua perussuomalaisille varsinkin 
nyt, kun Jussi Halla-Aho itse on ilmoittautunut pormesta-
riehdokkaaksi. Myös siinä hän on oikeassa, että Halla-Ahon 
suosio ei riitä pormestarinpaikkaan, mutta riittää viemään sen 
kokoomukselta. 

Siksi kokoomuksessa panikoidaan, ei siksi että liian libe-
raalina pidetty ja kokoomuksessa jyrkästi mielipiteitä jakanut 
Kirsi Piha olisi sittenkään ollut todellinen johtajavaihtoehto; 
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hän oli eräänlainen koepallo ja jo ennen Pihan tulo peliin 
epäonnisten ja heiluvien vaalivankkurien vetäjä. Harva ko-
koomuslainen edes uskoi hänen mahdollisuuksiinsa ja kykyi-
hin toimia pormestarina. Sen verran hörhönä hölöttävää ja 
hössöttävää Pihaa pidetään yhä kovan linjan kokoomuslaisten 
piireissä. Yhtä harva kokoomuslainen uskoo tämän näytelmän 
jälkeen kokoomuksen mahdollisuuksiin pitää pormestarin-
paikka.

Juhana Vartiainen on kokoomukselle monessakin mielessä 
suuri aarre, joka saattaa onnistua pelastamaan kokoomuksen 
siltä häpeältä, että se menettää lopullisesti kasvonsa liian li-
beraalina esiintyessään oikeistolaisten äänestäjien silmissä 
persujen korjatessa protestiäänet. Harva tavallinen äänestäjä 
tietää tai on edes kuullut ennen Helsingin kärjistynyttä por-
mestaritaistoa, miten kokoomuksen sisällä käydään jatkuvasti 
rajua sotaa vallasta sosiaaliliberaalisen suuntauksen ja puolu-
een perinteisen oikeiston välillä. 

Hämmennystä tämä sai suuren yleisön keskuudessa aikaan 
jo viime vuonna, kun kaksi kokoomuslaista lakimiestaustaista 
oikean laidan kansanedustajaa äänestivät perustuslakivalio-
kunnassa erään persukansanedustaja syytesuojan purkamista 
vastaan samaan aikaan, kun valiokunnan varapuheenjohtaja, 
ja yhtenä mahdollisena perintöprinssinä puolueen puheenjoh-
tajapelissä pidetty, entinen oikeusministeri Antti Häkkänen 
äänesti puoltamisen puolesta. 

Wille Rydmanista on tullut näkyvä kokoomuksen oikeis-
tosiiven puhetorvi. Kokoomuksen Verkkouutisten toimitta-
ja Kasperi Summasen tekemässä jutussa 1.2.2020 otsikolla 
”Wille Rydman HS:lle Perusporvaripohja olisi punavihreää 
parempi” Rydmanin mukaan välit perussuomalaisiin pitäisi 
korjata, ja että kieltäytyminen hallitusyhteistyöstä perussuo-
malaisten kanssa oli virhe, josta kokoomus nyt maksaa:

”Jos perussuomalaiset olisivat jatkaneet hallituksessa ke-
sällä 2017, olisi Rydmanin mukaan mahdollista, että ko-
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koomus olisi nyt pääministeripuolue. Perussuomalaiset ei 
ole Rydmanin mukaan kokoomukselle hallituskumppanina 
vaikeimmasta päästä. Vaikeuksia voi aiheuttaa ennen kaikkea 
Eurooppa-politiikka ja osin puolueessa ajoittain ilmenevä 
amatöörimäisyys, mutta mitään ylitsepääsemätöntä ei ole, 
hän sanoo HS:lle. Jonkinlaiselle perusporvarillisella pohjalla 
kokoomukselle keskeisiä tavoitteita olisi kovastikin helpompi 
saada läpi kuin nykyisten punavihreiden puolueiden kanssa, 
hän jatkaa. Wille Rydmanin mukaan yhteistä pohjaa löytyisi 
esimerkiksi työmarkkinoiden uudistamisessa ja maahanmuut-
to- ja kriminaalipolitiikassa. En ollut yksin vuonna 2017, ja 
vielä vähemmän nyt. Koen, että oma kantani edustaa valta-
virtaa kokoomuksessa.” 

Kun oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori 
Jukka Kekkonen kommentoi perussuomalaisten tilannetta 
suorin sanoin juhannuksen aikaan 22.6.2020 MSN-uutisissa 
toimittaja Katja Incoronaton jutussa otsikolla ”Suomeen on 
syntynyt puolue, joka ei kunnioita demokraattisen oikeusval-
tion arvoja ja periaatteita”. Tavallinen tallaaja ei ehkä tiedä, 
että Rydman edustaa puolueessaan hyvin lähellä persuja aja-
tusmaailmaltaan olevaa kokoomuksen uutta päätään nostavaa 
oikeistoa. Wille Rydman toimii samalla tavalla kosiskellessaan 
äärioikeistoa kuin kokoomuksen vanha oikeistosiipi aikoi-
naan. Mutta mikä pahinta: hän antaa näin Trumpin tavoin 
selustatukea heille ja heidän olemassaolonsa oikeutuksen. 

Muissa Pohjoismaissa Ruotsissa vaalit hävinnyt maltillinen 
kokoomus on vilkuillut jo pidempään ruotsidemokraattien 
suuntaan tulevan hallitusyhteistyöhön toivossa. Norjassa päät-
tyi syksyllä kahdeksan vuotta kestänyt yhteistyö oikeiston ja 
Norjan persujen, edistyspuolueen kanssa Al-Holin leiriin liit-
tyvien kysymysten myötä. Tanskassa oikeisto on saanut ve-
toapua omilta persuiltaan ollessaan hallituksessa täyttämällä 
lupauksensa koventaa maahanmuuttoa ja ”epäinhimillistää” 
ulkomaalaisten kohtelua kotimaassa. Wille Rydman on flirt-
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taillut koko kautensa kansanedustajana persujen suuntaan ja 
edustaa puolueensa oikeistoa, minkä näkemykset kenttätasol-
la eivät eroa kovinkaan paljon persujen vastaavista, onhan ko-
koomuksen peruskannattajien, poliisien, taksinkuljettajien ja 
kampaajien valuminen persuihin aiheuttanut kokoomuksen 
oikeistolaidassa aitoa huolestumista, sillä menetetyt sielut on 
vaikea saada takaisin liberaaleihin arvoihin vannovaan puo-
lueeseen. Siitä Rydmanin huolestuneisuudessa on kysymys.

Seura-lehdessä oli 21.6.2017 Mikael Vehkaojan juttu otsi-
kolla ”Suomen Sisun kokoomuslainen tiedottaja: Tiedän usei-
ta, jotka ovat kokoomuksessa mukana”. Jutun jymypaljastus 
oli Suomen Sisun hallituksessa istuvan kokoomuslaisen Kristi-
an Vidingin paljastus, että kokoomuksessa on henkilöitä, jot-
ka ymmärtävät Jussi Halla-ahoa ”hyvinkin korkealle”. Jutun 
mukaan Kristian Viding liittyi kokoomukseen kolmetoista 
vuotta sitten. Viime vuodet Viding on toiminut aktiivisesti 
kokoomuslaisen kansanedustaja Wille Rydmanin taustajou-
koissa. Samaan aikaan Viding on toiminut Suomen Sisun joh-
totehtävissä, ensin pari vuotta piiripäällikkönä Uudenmaan 
piirissä, jossa toiminta oli ”varsin aktiivista”. Wille Rydman 
on yksi harvoja kokoomuslaisia, jotka ovat puolustaneet Jus-
si Halla-ahoa julkisesti. Rydmanin 13.6.2017 ollut kirjoitus 
Verkkouutisissa otsikolla ”Yhteistyöhön on kyettävä Jussi Hal-
la-ahonkin kanssa” on aika paljastava Rydmanin sympatioista:

”Hallitusyhteistyön katkaiseminen perussuomalaisten 
kanssa on nähdäkseni virhe. Nykyistä hallitusta muodostetta-
essa vuonna 2015 laadittiin kelpo hallitusohjelma, joka vastasi 
sisällöltään hyvin niihin uudistustarpeisiin, joita Suomella on. 
Kohtalaisen kokoomuslainenkin tuo ohjelma oli. Itse olisin 
mielelläni nähnyt sen kirjauksia noudatetun nykyistä täsmälli-
semminkin. Perussuomalaisten uudella puheenjohtajalla Jussi 
Halla-aholla ei olisi ollut vaikeuksia sitoutua kaksi vuotta sit-
ten yhteisesti sovittuun ohjelmaan. Itse asiassa hän ei vaatinut 
siitä pilkkuakaan muutettavaksi. Silti yhteistyö Halla-ahon 
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kanssa nähtiin niin mahdottomaksi, että mieluummin oltiin 
valmiita purkamaan nykyinen hallitusyhteistyö ja etsimään 
eduskunnasta uutta enemmistökoalitiota. Lienee sinänsä kiis-
tatonta, että Halla-ahon valinta perussuomalaisten johtoon 
lisäsi vaikeuskerrointa nykyisen hallituksen jatkolle. Yhteis-
työtä Halla-ahon kanssa on vastustettu monilla perusteilla. 
On kerrottu, että kyse on liberaalin demokratian puolustami-
sesta, ihmisarvon jakamattomuudesta ja luovuttamattomista 
ihmisoikeuksista. Nämä voisivat olla argumentteja, jos Hal-
la-aho olisi vaatinut jotain sellaista poliittista toimenpidettä, 
joka konkreettisesti murentaisi mainittuja arvoja. Tällaista en 
kuitenkaan ole havainnut.”

Historia kirjaimellisesti toistaa itseään Helsingissä julki-
suuteen putkahtaneessa kokoomuksen sisäisessä kinastelussa 
Helsingissä. Suomi on kokoomuskriisissä. Sadan vuoden ta-
kaiset taistelut itsenäisyyden ajan alusta 1920-luvulla toistuvat 
kokoomuksessa, joka nimensä mukaisesti on kokoelma isän-
maallisia voimia yhteiskunnan oikealta laidalta. 

Sata vuotta sitten Suomi oli keskenään taistelevien kokoo-
muslaisten käsissä. Kuningasseikkailu oli kiristänyt oikeiston 
johtohenkilöiden Paasikiven, Mannerheimin ja Svinhufvudin 
välejä. Lisäksi armeijakysymys hiersi kokoomuslaisia. Maan 
kolme ensimmäistä hallitusta olivat kokoomusjohtoisia; it-
senäisyyssenaatin pääministeri oli Svinhufvud, hänen seuraa-
jansa oli Paasikivi ja sen jälkeen kokoomuksen puheenjohtaja 
Lauri Ingman. 

Kesti lähes viisi vuotta ennen kuin Ingman ja hänen seu-
raajansa ja puoluetoverinsa Tulenheimo pääsivät taas kes-
kinäisten kiistojen jälkeen valtaan. Ja siitä taas viisi vuotta 
ennen kuin Svinhufvud pääsi toistamiseen muodostamaan 
yhden vuoden ajaksi kokoomusjohtoisen hallituksen. Sen 
jälkeen kokoomuksen painoarvo politiikassa väheni tasaisesti 
aina vuoteen 1987 saakka, jolloin kokoomus pääsi taas valtaan 
sinipunanhallituksen tärkeänä kakkospuolueena. 
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Euroopan oikeistolaisessa liikkeessä Suomen kokoomusta 
on usein arvosteltu liiasta sosialidemokraattisuudesta. Siinä 
on yksi syy, miksi kokoomuksella menee heikosti sisäisten rii-
tojensa takia, kun oikea siipi on noussut näkyvään kapinaan 
puolueen sisällä. Helsinki on ollut aina tunnetusti puolueen 
oikeiston hallussa eikä se siedä silmissään liberaaleja, kuten 
Kirsi Pihan tapauksesta näimme. 

Kokoomuksen oikeistosiipi edusti ennen persuja kaikkea 
sitä vihaa ja halveksuntaa erilaisia ja köyhiä vastaan, jota per-
sut nykyisessä voimantunnossaan pursuavat, ja jolla he suuret 
äänimääränsä keräävät; ensin Ilaskivi, jonka presidentinvaali-
kampanjan tiedotuspäällikkönä nuori Kirsi Piha toimi, ilman 
että olisi silloin hermostunut Ilaskiven räikeän epäempaat-
tisista köyhiä kyykyttäneestä ja vähemmistöjä syrjivistä ää-
rioikeistolaisista kommenteista, ja sitten tunnettu rääväsuu 
kokoomusoikeiston oikeistolaisimmilta äärilaidalta, Harry 
Bogolomoff, joka ei ollut mikä tahansa rivipoliitikko, vaan 
suurta kunnioitusta samanhenkisten keskuudessa nauttinut 
kärkipoliitikko Helsingissä. 

Hän oli pitkään sekä valtuustoryhmän että kaupungin-
hallituksen puheenjohtajana. Rasistisista ja typeristä - usein 
myös äärioikeistoalaisia äänestäjiä tarkoituksellisista kosineis-
ta - möläytyksistään tunnettu Bogolomoff siirrettiin syrjään 
Helsingin ykköspaikoilta vasta 2010-luvun alussa, kun hän 
ilmoitti haluavansa lakkauttaa Lapin yliopiston. Bogolomof-
fin mukaan Lapin yliopistosta valmistuneet kelpasivat vain 
lumitöihin - eivät juuri muuhun. Helsingin johtava poliitikko 
piti Lappia pelkkänä rasitteena ja elätettävien reservaattina.

Mutta ei Kirsi Pihakaan ole mikään politiikan puhdas pul-
munen. Päinvastoin. tarkoin harkittuja typeryyksiä suustaan 
päästelevä täystoiminen, mutta ei täyspäinen, ”ellunkana”. 
Pihan venkoilut pormestarikisassa eivät voi olla sattumaa tai 
hetken mielijohteesta syntynyttä kapinaa. Pihan jokainen 
hiussuortuvakin on pitkällisten harjoitusten tulosta, eikä hän 
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ole missään sanomisissan tai tekemisissään spontaani, ja te-
kisi mitään harkitsematonta sattumalta tai hetken oikusta. 
kaukana siitä. Se ei olisi hänen tyylinsä mukaista. Ja tyyli eli 
estetiikka on totuuden kustannuksella niin jokaiselle kokoo-
muslaiselle kuin Pihallekin tärkeintä. 

Pihan lähtö pormestarikisaan oli kokoomuksen oikeisto-
siiven nöyryyttämäksi ja erottamaksi puolueen puheenjohta-
jan paikalta tulleen entisen pääministeri Alexander Stubbin 
masinoima jälkikosto Helsingin kokoomukselle. Piha, joka 
on myös hänen entinen kampanjapäällikkönsä, oli osa tätä 
näytelmää. Pihalle ei ollut edes tarkoitusta lähteä itse kisaan. 
Koko juttu oli yhtä showta. Piha kuittasi tällä tempulla kun-
niavelkansa pahasti nöyryytetylle Stubbille. 

Muutenkin kokoomuksen sekava pakka saatiin sopivasti 
sekoitettua ja samalla paljastettua Helsingin kokoomuksen 
todelliset kasvot. Ensin kepinnokkaan pistettiin sopivasti 
töppäillyt Jan Vapaavuori - yksi Stubbin potkujen pääarkki-
tehdeistä, josta piti tulla puolueen puheenjohtaja, ja joka ei 
omaksi harmikseen päässyt koskaan eroon sisällään kyteneestä 
lapsuudenajan nuorisorikollisuhmasta, ja oli siksi helppo jul-
kisuuden maali naisapulaispormestarien ärsyttämänä. 

Kokoomus on kusessa ja kohta räiskyy sekä paukkuu, kun 
kokoomus on ensin hävinnyt kunnallisvaalit. Puolueen uus-
oikeisto on nostanut jo puolueen varapuheenjohtajaksi, ja nyt 
myös Helsingin tulevaksi äänikuningattareksi, kärkkymään 
puheenjohtajan paikkaa, valovoimaisen Elina Lepomäen, jon-
ka talouspoliittiset ajatukset ovat saaneet, kumma kyllä, myös 
uusvasemmistosta jonkinlaista ymmärrystä taakseen. 

Kokoomuksen puoluekokouksessa oikeiston suurimpa-
na voimana ovat nuorisoliiton, ne samat, Wille Rydmanin 
ja eduskunnasta kokoomuksen sisäisen pelin takia tiputetun 
pohjanmaalaiskansanedustaja Susanna Kosken hengenhei-
molaiset, jotka tiputtivat Stubbin, ja joilla on laskentavasta 
riippuen, lähes 30 prosenttia puoluekokouksen äänistä taka-
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taskussaan ratkaiseva rooli siitä kenestä tulee puolueen uusi 
puheenjohtaja Petteri Orpon jälkeen. Se saattaa olla myös 
kompromisseihin kykenevä ja puolueen oikeistosiiven kans-
sa hyvin toimeen tulevan kohteliaan herrasmiehen, ja prag-
maattisen viisaasti keskitietä kulkeva Juhana Vartiainen, jos 
hän onnistuu viemään Helsingin kokoomuksen gallupeista 
huolimatta voittoon kevään kunnallisvaaleissa altavastaajan 
asemasta. 

Me emme voi oikeasti tietää, emmekä tiedä mitä 80-lu-
vun lopulta lähtien 2010-luvulle Suomea kuin mätää kukko 
liekanarussa vieneen kykypuolueen sisällä oikeasti tapahtuu, 
kun yhteiskunnallinen ja puolisivistynyt kerma hyvin koulu-
tettuja ja asemastaan sekä kunniastaan tarkkoja yksityislääkä-
reitä, huippuasianajajia, autokauppiaita ja johtavia virkanaisia 
pääsevät hiomaan toisiaan vastaan sotakirveitään ja lehmän-
kauppoja aletaan tehdä kovaan hintaan shampanjan vienossa 
tuoksussa. 

Ehkä siksi tämä Helsingin alkusoitto tarvittiin näytelmään, 
missä ei vaihdeta pelkästään puheenjohtajaa, vaan Ruotsin 
mallin mukaan myös reivataan suuntaa takaisin siihen 60-lu-
kulaiseen oikeistolaisuuteen, joka nyt on noussut arvoon an-
saitsemattomaan, ja jota Suomessa edustavat kokoomuksen 
suureksi harmiksi yksinoikeudella persut. Kokoomus haluaa 
paljastaa todelliset kasvonsa ja ne eivät ole kaukana persuista.

Ennen persuja Helsingin kokoomus veti Bogolomiffilla 
kaikkien vihaa puhkuvien äärioikeistolaisten kampaajien, 
taksikuskien ja pienosakesijoittajien äänet. Nyt persut syövät 
harmillisesti samoilla kaukaloilla, sillä oikeistopopulismi pon-
nistaa samalta arvopohjalta kuin kokoomuksen arvopohja. 
Yhteistä äärioikeistolle ja sen maltillisemmalle versiolle - ko-
koomuksen nykyiselle valtasuuntaukselle isänmaalliskonser-
vatismille, ovat yksilön vapaudet, yksityinen omistusoikeus 
ja vapaat markkinat, jotka edustavat hyvää, kun taas kaikki 
1900-luvun kollektivistiset ideat edustavat heille vastustetta-
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vaa pahaa. 
Äärioikeisto toimii ja kasvaa kova vauhtia näin, koska sen 

sijaan että älyköt ja mielipidevaikuttajat toivoisivat muutosta 
nykytilanteeseen, he ovat sopeutuneet länsimaisen järjestyk-
sen vallitseviin olotiloihin ja oikeistolaisiin ajatuksiin sekä 
asettuneet vastustamaan kaikkea sitä hyvää, edistyksellistä ja 
yhteiskuntia moniarvoistavaa ja uudella tavalla raikastavaa, 
mitä 60-luvulla ajateltiin ranskalaisfilosofi Alain Badioun 
mukaan:

”Kun nykyisin eettisen ideologian kannattajat esittävät, 
että paluu ihmiseen ja hänen oikeuksiinsa on vapauttanut 
meidät kuolettavista abstraktioista, joita ideologiat ovat syn-
nyttäneet, he pitävät maailmaa pilkkanaan. Ihmisen kuole-
man tematiikka sopii hyvin yhteen niin kapinan ja radikaalin 
tyytymättömyyden vallitsevaan järjestelmään kuin täyden 
osallistumisen tilanteiden reaaliseen kanssa. Etiikan teema ja 
ihmisoikeudet sen sijaan sopivat yhteen länsimaisten rikkai-
den tyytyväisen egoismin, vallan palvelemisen ja mainonnan 
kanssa. Jo kreikkalaiset hirmuvallan teoreetikot pistivät mer-
kille, että poliittisten johtajien lahjottavuus, välinpitämättö-
myys ja julmuus olivat pääsyy heidän epäsuosiolleen.”

Keskiluokan eliitti on kaikkialla vaikeuksista. Siitä län-
simainen poliittinen kriisi kertoo yleisellä tasolla. Mutta ei 
vasemmistolla tai liberaalilla yhteiskuntafilosofiallakaan ole 
syytä juhlaan, kuten esimerkiksi toissapäiväisestä vihreitä 
koskevasta jutustani saimme lukea. Jotain on mennyt pahasti 
pieleen noista ajoista nyt, kun vasemmistokin on omaksunut 
ajatelman yksilönvapauksista ja yksityisen omistusoikeuden 
sekä vapaat markkinat. 

Samalla se on menettänyt populisteille otteensa työväen-
luokasta, joka suomalaistaustaisen, ruotsalaisen vasemmisto-
kirjailija Susanna Alakosken kuvauksessa ”Köyhän lokakuu” 
näyttää, miten maailman mallimaana aiemmin pidettyyn 
ruotsalaiseen arkeen on juuttunut vaikeasti ulkopuolisen sil-
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min havaittavaa muuntautumiskykyistä pahaa, josta kukaan 
ei jää osattomaksi, halusipa sitä tai ei - sitä samaa tahmeutta ja 
karkeutta, mikä tuntuu hiertävän kaikkialla länsimaisten yh-
teiskuntien rattaissa ja aiheuttavan sitä huonoa oloa, mitä ku-
kaan ei haluaisi, mutta jolle kukaan ei voi myöskään mitään. 

Sitä, josta syntyi ensin passiivisuus ja myöhemmin vasem-
mistovetoista yhteiskuntarauhaa rajusti myllertävä ja räyhäävä 
oikeistopopulismi, joka on nyt coronaviruksen tavoin rantau-
tunut kokoomuslaiseen politiikkaan paljastaen suurelle ylei-
sölle sen, minkä kaikki kokoomuslaiset hyvin tietävät ja ovat 
aina suurelta yleisöltä piilottaneet; puolue on koko ajan ollut 
ja tulee olemaan konservatiivien ja liberaalien välinen taistelu-
kenttä, mutta sen todelliset kasvot eivät ole muuttuneet Lauri 
Ingmanin ajoista juuri miksikään. 

Mitä kokoomuslaisuus sitten oikeasti on? Ylimielisyyttä, 
jos lukee mitä tuleva Holkerin hallituksen II valtiovarainmi-
nisteri, lahtelainen Ulla Puolanne, kertoi puolueen puheen-
johtaja Ilkka Suomiselle neuvotteluasemista, ”ettei meidän 
suinkaan myyjänä ole syytä mennä ostajan luo kertomaan, 
että ostaja voi saada tuotteen tällä hinnalla”. Kokoomuslaisuu-
desta ei saa mitään selvää, jos lukee kokoomuslaisten itsensä 
kirjoittamia kirjoja, sillä niissä yritetään kertoa miten asioi-
den pitäisi olla eikä, miten ne ovat. Toinen sana: valehtelu 
ja kolmas propaganda sopisivat hyvin kuvamaan esimerkiksi 
kokoomuskiistoista popularisointeja kirjoittaneen Tuomo 
Yli-Huttulan kirjoja. Kun niitä lukee, hämmästyy ensinäke-
mältä avoimuutta. 

Yli-Huttulahan tuntuu paljastavan lähes kaiken paljastet-
tavissa olevan kokoomuslaisten luonteista ja ajattelutavoista, 
kuten neljä ikävää asiaa, josta kokoomuslaiset eivät halua 
kuulla sanaakaan, mutta jotka Yli-Huttulan kirja herättää va-
listuneessa lukijassa. Kun kirjoja on hieman selaillut, huomaa 
kaiken olevan vain pintaa. Asiat ovat juuri niin pilkulleen, 
kun niiden luullaan ja halutaan olevan, mutta jokin oleelli-
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nen niistä puuttuu, kuten kysymys: onko kokoomus olemuk-
seltaan olemukseton? Yli-Huttula antaa ontuvan selityksen, 
mutta ei ymmärrä itse, ettei hänen määritelmänsä kokoomuk-
sesta tarkoita samaa mitä muut ymmärtävät tai ratkaise tuon 
määriteltävän asian soveltavuutta itse asiaan. 

Ymmärtääkö hän tulleensa piirtäneeksi psykologisen kaa-
van yhteiskunnan ylimpien kerrosten harrastamasta nihilis-
mistä eräänlaisena ylimielisten kollektiivisena narsistisena 
pakkoneuroosina, mikä on paha asenne sekä arvottomuuden 
kokemuksena että metaforisesti askeleena tyhjyyteen - juuri 
se puuttuva lanka, mikä paljastaa porvariston hillityn charmin 
takana pedon veriset raateluhampaat. 

Tästä ylimielisyydessä on kysymys, kun helsinkiläinen 
kokoomuslainen pitää itseään muita parempana eikä välitä 
mitä muille tai itselleen yhteiskunnan ongelmien kärjistyessä 
Amerikan malliin tapahtuu, kuten muutaman vuoden takai-
sesta paperittomien terveydenhoitokeskustelussa, missä ko-
koomuksen kanta voitti olla antamatta paperittomille ilmaista 
terveydenhuoltoa helsinkiläisten veronmaksajien piikkiin.

Kokoomuksessa vallalla oleva oikeistonihilismi merkitsee 
välinpitämättömyyttä: miten voisitkaan välittää, kun sinulla 
ei ole arvoja vanhan hokeman mukaan: tiedät kaiken hinnan 
mutta et minkään arvoa. Siksi mikään ei merkitse mitään, 
joten sinun on yksinkertaisen helppoa pysyä välinpitämättö-
mänä ja keskittyä vain tärkeimpään: itseesi.

Yli-Huttulan kirjojen kieli paljastaa hänen valheensa. Kun 
kissa kävelee, hän ei kävele mielellään tai pahoillaan vaan 
kävelee. Ihminen voi tehdä niin mutta silloinkin pitää olla 
varovainen, missä yhteydessä sanaa käyttää. Kun Yli-Huttula 
käyttää sanaa ”mielellään” Niinistön presidenttiyden yhtey-
teen luonnollisesti kuuluvasta kokoomuksen jäsenkirjan pa-
lauttamisesta, hän alleviivaa liiaksi ja sisäinen etsivä Columbo 
(Peter Falck) herää kysymään, miksi hän niin tekee? Hänen 
ei tarvitsisi, jos hän ei haluaisi samalla ovelasti niputtaa tässä 
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vaiheessa poloisen lukijan päähän piiloviestinä vittuilua niitä 
kokoomuslaisia kohtaan, jotka ovat niskuroineet Niinistölle, 
mikä on yksi kirjan pääsisällöistä. 

Kokoomus johtajineen oli siis sinä aikana, kun Niinistö 
palautti ”mielellään” jäsenkirjansa, epäkelpo vastaan kansan-
suosikkina kansan silmissä esitetyn Sherwoodin metsän Robin 
Hoodia. Tässä vaiheessa voi puhua totuuden kopeloinnista 
jo uudella poliittisella termillä ”yli-huttuloiden” (vrt. legen-
daarisen pol.toimittaja Pekka Ervastin demaripoliitikko Tuu-
la Haataisesta kehittämään uustermiin kuvaamaan poliittista 
nahjusmaisuutta ”haataisu”). 

Yli-Huttulan kirjoja lukiessa tuntee inhon väristyksenä nä-
kymättömän ruoskan heiluvan pään yläpuolella ja esittää siksi 
itselleen kysymyksen: Näiden itseensä tyytyväisten huijarei-
den kalliiden unelmien maksumiehinäkö me vastoin parem-
paa tietoamme ja tahtoamme toimimme juuri siksi, ettemme 
muista laskea joka erälle sormeamme ja kysyä: miksi tämä 
on näin? Yli-Huttulan kirjoista puuttuvat kaikki ne peruse-
lementit, mitkä kirjoista tekevät yleensä edes kohtuumielessä 
- subjektiivisuudestaan huolimatta rehellisiä ja tosia - niin että 
hirvittää. 

Niille ei ole vastavoimaa eikä todellisia ongelmia ja vas-
takkainasetteluja paljastavia kysymyksiä esitetä. Kirjat saavat 
siksi rauhassa esittää, todeta ja väittää mitä haluavat. Ne eivät 
ole sanan varsinaisessa merkityksessä totta - sen hän ja hänen 
fiksut sekä koulutetut kokoomuslukijansa toki hyvin tietävät 
- tai vakavasti otettavaa tekstiä mistään muusta kuin jonkun 
oletuksista ja tyhjänpäiväisistä mielipiteistä; lähteet ovat sa-
manmielisistä koottuja. 

Entä ideologia? Onko sitä? Mikseivät he puhu tästä jul-
kisuudessa enemmän ja siitä, mistä nämä ajatukset tulevat ja 
mitä ne ovat aiheuttaneet maapallolle? Jos vertaa esimerkiksi 
SDP:n puheenjohtajien retoriikkaa ja aatteellisuutta puo-
luekokouksen linjapuheissa, huomaa eron niiden voimassa 
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kokoomuksen vastaaviin. Sosialidemokraattinen puolue on 
lähes ainoa suomalainen puolue, joka perustuu varsinaiseen 
aatteeseen ja ideologiaan. SDP:n ideologia on sosialidemokra-
tia, kun taas esimerkiksi kokoomus määrittelee itsensä epä-
määräisesti keskustaoikeistolaiseksi kansanpuolueeksi, jolle 
liberalismi ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat tärkeitä asioista. 

Kun puhutaan vapaudesta ja valinnanvapaudesta, se ei tar-
koita sitä, että vapautuisimme vastuusta toisiamme kohtaan ja 
antaisimme niille, joilla jo on, vapauden tehdä mitä haluavat 
niiden kustannuksella, joilla vapautta ei ole. Ja jos joku vie-
lä tosissaan uskoo, että markkinavoimat on väistämättömiin 
lainalaisuuksiin perustuva taloudellinen mekanismi, minkä 
nimeen kokoomuslaiset, etunenässä porvareiden pelastavak-
si enkeliksi kutsuttu Sauli Niinistökin vannovat, kannattaa 
katsoa mm. Oscar-palkittu tv-dokumentti ”Inside Job” (USA 
2010). Ohjelmassa näkyy ällistyttävällä tavalla se, miten suun-
niteltua ja häikäilemätöntä rikkaiden rahanteko tavallisten ih-
misten kustannuksella voi olla maailmanlaajuisesti ja millaisia 
miljardivoittoja he markkinavoimien nimellä lähes rikollisesti 
tahkoavat. 

Professori Robert Skidelsky näyttää teoksessaan ”Keynes, 
Return of Master,” että keynesiläinen kapitalismi tuotti ver-
rattomasti paremmat tulokset lähes kaikilla talouden mitta-
reilla mitattuna. Mutta markkinatalouteen sekin perustui. 
Englantilaisen taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppien 
mukaan hallitukset toimivat suhdanteita vastaan ja tasoittivat 
niiden vaikutuksia manipuloimalla kysyntää joko verotuksen 
tai valtiontilausten kautta. Tuloksena oli paitsi tehokkaampi 
kapitalismi, myös täystyöllisyys ja tasa-arvoisempi yhteiskun-
ta.

Politiikka on tekoja - eikä niitä muuta miksikään valheelli-
set propagandapuheet ja mielikuvilla kikkailu, kuten kokoo-
mus tekee jatkuvasti äänestäjiään hämäten.  Kokoomuksen 
sokeus ja siitä johtuva epä-älyllinen näköharha menneisyyteen 
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on käsittämätöntä, olkoonkin että se on tarkoituksenmukais-
ta ja valheellista. Hegelin mukaan tällainen subjektiivisuus 
ei kelvannut moraaliasetelmiemme pohjaksi yksinkertaisesti 
siitä syystä, että hyvistä aikeistaan huolimatta ihmiset tekivät 
pahaa. Hegel hylkäsi ajatuksen, että tekopyhyydessä tajun-
nan kunnioitus velvollisuutta ja hyvettä kohtaan olisi se naa-
mio, jonka taakse oma tietoisuus piilotetaan sekä itseltä että 
muilta. Ranskalaisfilosofi Michel Foucaultin ”Don Quijote” 
hahmotteli renessanssin maailmaan negatiivin, jossa kirjoitus 
oli lakannut olemasta maailman proosaa, samankaltaisuudet 
ja merkit olivat purkaneet aikaisemman liittonsa, samanlai-
suuksista oli tullut pettäviä ja ne muuttuivat harhanäyiksi ja 
houreiksi:

”Asiat pitäytyvät itsepintaisesti ironisessa identiteetissään. 
Ne ovat enää vain sitä, mitä ne ovat. Sanat seikkailevat um-
pimähkään vailla sisältöä tai samankaltaisuutta, joka täyttäisi 
niiden tyhjyyden. Ne eivät enää ole merkkejä asioista vaan 
uinuvat kirjojen lehtien välissä pölyn peittäminä. Magia, joka 
teki maailman arvoituksen selvittämisen mahdolliseksi pal-
jastamalla salaiset samankaltaisuudet merkkien alta, kykenee 
vain selittämään houreisesti, miksi analogiat aina pettävät. 
Oppineisuus, joka luki luontoa ja kirjoja ainutlaatuisena teks-
tinä, on alennettu harhakuvaksi; kirjojen kellastuneille sivuille 
painetuilla kielen merkeillä ei ole enempää arvoa kuin niiden 
edustamalla joutavalla sepitteellä. Kirjoitus ja asiat eivät ole 
samankaltaisia. Don Quijote seikkailee umpimähkään niiden 
välillä.”

Kyse on semanttisesta huijaamisesta asioiden tarkoituksia 
ja merkityksiä vaihdellen suuntaan, jos toiseenkin; julkisuu-
dessa puhutuilla asioilla on eri merkitys, kun niitä tehdään 
ilman valvovaa silmää suurelta yleisöltä piilossa. Kyse on siis 
valheen eri muodoista. Kun katsotaan, millaista politiikkaa 
kokoomus oikeasti tekee, esimerkiksi eduskunnan valiokun-
nissa, on se yhtä kaukana heidän aina vaalien alla toitottamas-
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ta ”mahdollisuuksien demokratiasta” kuin Trump totuudesta, 
elleivät he tarkoita sillä mahdollisuuksien pitämistä ”demo-
kraattisen sentralismin” nimissä tiukasti niillä, joilla sitä jo 
on riittämiin. 

Otetaan kaksi esimerkkiä tällaisesta politiikasta. 
Ensinnäkin se, jolla on eniten valtaa ja voimaa, on oikeas-

sa. Esimerkiksi kokoomuksen ajama Helsingin tekemä Lou-
nais-Sipoon maiden pakkolunastus oli yksi lukemattomista 
esimerkeistä vahvemman poliittisesta vallasta, jonka oikeus 
siunasi. 

Toiseksi viime laman aikaan kokoomus tarjosi lääkkeeksi 
työvoimaongelmiin sitä, että kaikki alkaisivat yksityisyrittäjik-
si. Se oli kokoomuksen mielestä oiva lääke työvoimapulaan, 
vaikka se käytännössä merkitsisi yritysten voittojen kasvamista 
ja työntekijöiden oikeuksien ja palkkojen pienentymistä. Ko-
koomus haluasi, että kaikki ovat itsenäisiä yrittäjä; sairaanhoi-
tajat, tarjoilijat, bussikuskit ja kaikki muutkin. 

Käytännössä se tahtoi sanoa sitä, että työantaja vuokraa kil-
pailuttamisen jälkeen halvimmalla itselleen työntekijän, joka 
teki jopa alle minimipalkan samaa työtä kuin aiemmin, mutta 
maksaa itse verot ja sotunsa. Näin työntekijöiden palkat puo-
littuvat ja yhtiöiden voitot kaksinkertaistuvat kokoomuksen 
tarkoittamalla tavalla. 

Hyvä esimerkki oli Aurinkomatkojen talvikauden 2011 
lomalennoille portugalilaisen Hi Fly-yhtiön koneisiin ollut 
yritys palkata lentoemäntiä - ja stuertteja yrittäjiksi. Mat-
kustamohenkilökunta olisi tehnyt koneissa töitä itsenäisinä 
yrittäjinä sen sijaan, että olisivat olleet lentoyhtiön palkka-
listoilla. Suomen Lentoemäntä - ja stuerttiyhdistys SLSY ke-
hotti jäsenistöään pidättäytymään yrittäjäsopimuksista. Liiton 
mukaan tarjotun yrittäjäsopimuksen ehdot alittivat roimasti 
matkustamohenkilökunnan yleissitovan työehtosopimuksen 
palkka - ja päivärahamääräykset. Lisäksi eläkemaksut olisivat 
jääneet täysin yrittäjän itsensä vastuulle maksettaviksi. 
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SAK:n lakimiehen Jari Hellstenin mielestä tarjousta ei 
voinut pitää hyväksyttävänä, koska se oli selvää hyväksikäyt-
töä. Arvioiden mukaan yrittäjän palkka olisi jäänyt jopa 50 
prosenttia työehtosopimuksen alle, lisistä ja lentotunneista 
riippuen. Tällä tavoin yrittäjät aikoivat ulkoistamalla itses-
tään yrittämisen vastuun kokoomuslaisella yrittäjäystävällisel-
lä työpolitiikallaan, kasvattaa voittojaan ja pienentää työttö-
myyttä, samalla kun he olisivat saaneet uusista yrittäjistä uusia 
äänestäjiä, joiden tulotaso olisi lähennyt työttömyysturvan tai 
toimeentulotuen perusosaa, eli noin viittäsataa euroa kuussa.

Kokoomuksen ykkösongelmana on aina se miltä se näyttää 
ei ideologia tai sen puute. Jos kokoomus näyttäisi siltä, mitä 
se oikeasti on esimerkiksi eduskunnan talousvaliokunnan- ja 
sosiaalivaliokunnan päätöksiä seuraamalla, se näyttäisi poliit-
tisesti lähellä äärioikeistoa olevalta työnantajien käsikassaral-
ta, missä määräykset lakien muuttamisesta tulevat suoraan 
elinkeinoelämän edustajilta eikä demokraattisesti valituilta 
edustajilta. Uutiset kokoomuksen joskus jopa lähes rikollisista 
kulissein takaisista otteista ovat huolestuttavia. Kumma ettei 
näistä kukaan puhu eikä varmasti puhu, sillä nämä tiedot ovat 
salaisia ja sitä politiikan kovaa ydintä, mistä ei puhuta, kun ei 
tiedetä eikä haluta tietää. 

Vuonna 2011 kokoomus yritti heikentää vakuusturvaa 
vakuutusfirmojen eduksi Finanssialan, silloisen finanssialan 
keskusliiton ehdotuksesta. Ehdotus oli kuitenkin niin härski 
ja törkeä, että sitä vastustivat talousvaliokunnassa jopa ko-
koomuslaiset varsinkin, kun tuli tieto, että ehdotus oli tullut 
kokoomusministerille suoraan Finanssialan eräästä sähköpos-
tista ja se esiteltiin ministerin ehdotuksena valiokunnalle sel-
laisenaan. Kyseessä saattoi olla jopa perustuslain rikkominen. 
Ihan samanlaisia näytelmiä olemme seuranneet viime aikoina 
yhdysvaltalaisia medioita seuraamalla Trumpin hallinnosta.

Otetaan kolmas esimerkki Jyrki Kataisen verolinjasta. 
Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen väitti Turun 
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Sanomissa 1.2.2011 arvonlisäveron olevan käytännössä pro-
gressiivista verotusta. Hän viittaa ruoan, lääkkeiden ja jouk-
koliikenteen alennettuihin alv-kantoihin. Kataisen mukaan 
pientuloisimmat käyttävät suurimman osan tuloistaan näihin 
hyödykkeisiin, joten heidän veroprosenttinsa on käytännössä 
pienempi kuin suurituloisten.

Yrittäjien seminaarissa Silja Symphonylla Katainen oli pe-
rustellut arvonlisäveron korostuksia sillä, että on järkeväm-
pää verottaa Harrikoita ja Niken lenkkitossuja kuin työtä. 
Pientuloiset kuluttavat tuloistaan lähes kaiken. Tämän takia 
he myös maksavat tuloistaan suhteessa enemmän arvonlisä-
veroa kuin varakkaammat ihmiset. Voimmekin todeta, että 
kulutusverotus on luonteeltaan lähinnä regressiivistä. Mitä 
varakkaampi olet, sitä pienemmäksi muodostuu verotustaak-
kasi kulutusveroissa. 

Kataisen väite siitä, että alv-korotukset koskisivat vain 
ylellisyystuotteita, kuten Harrikoita ja Niken lenkkitossuja 
oli loogisesti ajateltuna seurauksineen järjenvastainen. To-
dellisuudessa verot peritään jokaisesta eurosta, jonka kulut-
taja laittaa palveluihin tai hyödykkeisiin. Myöskään tiettyjen 
palveluiden tai hyödykkeiden, kuten ruoan, lääkkeiden ja 
joukkoliikenteen alennetut alv-kannat eivät tee arvonlisäve-
rotuksesta sen progressiivisempaa. Hetemäen verotyöryhmälle 
jätetystä selvityksestä kävi ilmi, että alennettujen alv-kantojen 
vaikutukset tulonjakoon olivat lähes olemattomat. 

Arvonlisäkanta olisi Kataisen ehdotuksen jälkeen ollut sil-
loin Suomessa maailman korkein. Katainen antoi ymmärtää 
tavalliselle kansalle puhuessaan säilyttävänsä sekä hyvinvoin-
tiyhteiskunnan että toimivansa oikeudenmukaisesti, mikä 
sanoina oli totta mutta ei tarkoituksina ja aiottuina toimen-
piteinä. Työn verotuksen pitäisi säilyä ennallaan, jos progres-
siivisuus haluttaisiin edelleen suomalaisen verojärjestelmän 
selkärankana. Tämän lisäksi meidän olisi verotettava anka-
rammin niin suuria omaisuuksia kuin pääomiakin; tämä oli 
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ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys.
Otetaan neljäs esimerkki kokoomuksen yhdeksi vaalita-

voitteekseen kevään 2011 eduskuntavaaleissa julistamasta pai-
kallisesta sopimisen lisäämisestä. Puolue perusteli tavoitettaan 
hyvien käytäntöjen edistämisellä sekä työhyvinvoinnin lisää-
misellä. Mutta työehtosopimus tarkoittaisi sen jälkeen sitä, 
että se olisi tyhjä paperi, jolla ei olisi mitään merkitystä, koska 
työnantaja saisi maksaa työntekijälle millaista palkkaa haluaisi 
vedoten aina omaan maksukykyynsä ja haluunsa työntekijän 
antamasta panoksesta tai palkkatoiveista välittämättä. Työn-
tekijä saisi kokoomuksen mallissa valita yleissitovan työeh-
tosopimuksen ja paikallisesti sovitun mallin väliltä. Ehdotus 
vaikuttaa pintapuolisesti hyvältä, jopa työntekijän valinnan-
vapautta lisäävältä, mutta se vaatii silti syvempää tarkastelua. 

Nykyisen mallin vahvuutena voidaan pitää sitä, että hei-
kosta neuvotteluasemastaan huolimatta työntekijöille taataan 
pakottavan työlainsäädännön sekä yleissitovien työehtosopi-
musten turva. Jokainen työntekijä voi luottaa siihen, että heil-
lä on oikeus lomaan ja työstä maksetaan ainakin kohtuullista 
palkkaa. Nykyinen järjestelmä takaa myös sen, että työntekijä 
ei joudu painostuksen kohteeksi työehdoista. Kokoomuksen 
työreformissa paikallinen sopiminen syrjäyttäisi yleissitovan 
työehtosopimuksen. 

Tällainen malli voisi toimia suurissa yrityksissä, joissa 
työntekijät ovat vahvasti järjestäytyneitä ja heillä on neuvot-
teluvoimaa. Pienissä yrityksissä työntekijöillä ei ole tällais-
ta etulyöntiasemaa. Tällöin paikalliset työehtosopimukset 
muodostuisivatkin lähinnä työnantajien tahdon mukaisiksi. 
Työllistyäkseen työntekijä joutuisi hyväksymään itselleen esi-
merkiksi pienemmän palkan tai heikommat lomaehdot ja oi-
keudessa vetoamisesta yleissitovaan työehtosopimukseen tulisi 
kuollut kirjain.

Mutta mikä kokoomusta tänään johdattaa jälleen puo-
lueen oikeistosiiven avittamana persu-johtoisen (kokoo-
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mus+kd-apupuolueena) porvarihallituksen syliin? Puolueen 
koko ajan vahvistuva pelko äänestäjien liukumisesta äärioi-
kealle. Tämä on se pyhä totuus, josta kaikki kokoomusvai-
kuttajat yhteen ääneen vaikenevat, sillä vaaleissa kyseessä 
olisi noin 5-8% menetys, jos asiasta puhuttaisiin julkisesti ja 
puolue palaisi ahtaaseen omaan rakoseensa poliittisen kentän 
äärilaidalle. Tai näin se oli aiemmin. Nyt tilanne on muuttu-
nut päinvastaiseksi ja kokoomus tiputtuaan gallupeissa johto-
paikoilta, mitä puolue ei siedä ja mikä tekee kokoomuslaiset 
hermostuneeksi, tarvitsee juuri nuo äänet kivutakseen takaisin 
ykköspuolueeksi.

Siksi kyseessä on manipulointi, valehtelu ja markkinointi, 
mitkä kokoomuspolitiikassa ovat yksi ja sama asia sekä vält-
tämätön pahe, joka käytännössä muuttuu hyveeksi samalla 
tavalla, kuin esimerkiksi Aldous Huxleyn Uudessa uljaassa 
maailmassa hallinto perustui ohjailemiseen; ihmisen oletettiin 
olevan tässä satiirisessa utopiassa itsekeskeisyyteen taipuvai-
nen nautinnonhaluinen olento, jonka sai tekemään käskystä, 
uhkauksesta ja pakottamalla mitä hallitsijat itse kulloinkin 
halusivat. 

Kokoomuksessa ja erityisesti sen oikeistosiivessä on ollut 
äänensävyjä, jotka ovat samoja kuin Yhdysvalloissa, missä ih-
miset ovat ottaneet hyväntekijän roolin, sillä valtio ei siihen 
kykene, vaikka verrattuna Suomeen molempien maiden julki-
set sektorit ovat yhtä isot suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Samalla rahalla suomalaiset saavat ilmaisen koulutuksen, ter-
veydenhuollon ja voivat viedä lapsensa päiväkotiin, kun USA 
käyttää triljoonansa (tuhat miljardia) sotimiseen ja varuste-
lumenoihin, vaikka samanaikaisesti yli 50 miljoonaa ihmistä 
elää vailla minkäänlaista mahdollisuutta päästä sairastuessaan 
hoitoon. 

Vaikka hyväntekeväisyydessä liikkuvat summat ovatkin 
Yhdysvalloissa miljardeja, ne eivät voi millään korvata valtion 
jättämiä aukkoja. Suomessa ja muualla Euroopassa on käyty 
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sosialidemokraattien syöksykierteen alettua keskustaoikeisto-
laisten puolueiden, kuten kokoomuksen piirissä koko 2000-
luku keskustelua ”Suuren yhteiskunnan mahdollisuudesta”, 
jossa valtio ajettaisiin alas ja ihmiset ottaisivat sen tehtävät 
harteilleen. Tämä kuulostaa vain toiselta tavalta sanoa, että 
tulevaisuudessa valtiolla ja kunnilla ei ole varaa huolehtia hy-
vinvointipalveluista, joten yksilöiden on otettava vastuuta itse. 

Kokoomukselle tärkeintä on siis se, miltä se näyttää kul-
loinkin valitsijoiden silmissä, ei muu, sillä kokoomusaate ei 
varsinaisesti ole ideologia vaan sekoitus konservatismin eri 
muotoja. Siksi kokoomus on olemukseltaan olemukseton. 
Aidon oikeistolaisen konservatismin 1900-luvun konservatii-
vit kokivat Ranskan Suuressa Vallankumouksessa syntynyttä 
radikalismia vastaan syntyneenä liikkeenä, jonka suunta oli 
päinvastainen kuin ihmisestä vapaana yksilönä valistuksesta 
toivonkipinän imeneessä poliittisessa radikalismissa, eli val-
litsevien olojen ja harvojen etuoikeuksien säilyttäminen ja 
suuren väestön tasavertaisuuden ja taloudellisten tasa-arvo-
pyrkimysten voimakas vastustaminen Ranskan Suurta Vallan-
kumousta arvostelleen Edmund Burken hengessä. 

Burken mukaan vallankumous johti kaaokseen. Sen sijaan 
konservatiivisen kehityksen tuli hänen mukaansa nojautua 
kansakunnan menneisyyteen, identiteettiin ja perinteisiin. 
Myös muodissa tuolloin olleen Hegelin näkemykset kansa-
kunnasta ja valtiosta sekä kansan moraalista vaikuttivat oi-
keistolaisen konservatismin syntyyn. Sen mukaan valtion ja 
kansakunnan kokonaisetu menee aina yksilöllisten vapauk-
sien edelle myös taloudellisissa asioissa. Kokoomuksen juuret 
ovat samassa räyhähenkisessä oikeistolaisuudessa kuin IKL:n-
kin vaikka asioista ei julkisesti haluta puhua. 

Vasta vuoden 1934 jälkeen kokoomus alkoi ottaa selvää 
pesäeroa IKL:ään nähden. Näistä asioista eivät kokoomuslai-
set kirjoittajat puhu tietenkään mitään. Esimerkiksi Tuomo 
Yli-Huttulan kokoomuskirjojen ohella pitäisi kuitenkin lukea 
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saadakseen laajemman kuvan henkilöistä ja taustoista sano-
malehtimiesmäisesti kirjoitetun kirjan rinnalla, kuten esimer-
kiksi Risto Uimosen ”Iiro Viinanen: Henkilökuva” (Minerva 
2010) ja verrata niitä toisiinsa. Silloin huomaa tärkeän eron 
ja miksi Yli-Huttulan entinen esimies painii omassa luokas-
saan politiikasta kirjoittaessaan. Hänellä ei näet ole koko ajan 
sisäpiirin kokemusasiantuntijana oma lehmä omassa ja oma 
agenda toitotettavanaan, vaan hän kykenee erottamaan jyvät 
akanoista, mitä Yli-Huttula ei hurmahenkisessä vauhtisokeu-
dessaan osaa tai uskalla. 

Se herättää tärkeän kysymyksen: Onko kirja tehty tila-
ustyönä osana laajempaa kokoomuslaista imagokampanjaa? 
Yli-Huttula kuuluu puolueen vallassa olevaan liberaalisiipeen 
ja on Niinistön kaveri. Tässä on kokoomuslaisen tiedon ja 
totuuden perimmäinen ongelma; se ei ole paljon muuta kuin 
väitteitä ja mielipiteitä totuudesta piittaamatta. Kirja on po-
litiikkaa seuraavalle ja sitä sohvalta ajan kuluksi harrastavalle 
kivaa luettavaa - ei paljon muuta. Sitä samaa helposti nieltävää 
ja uskottavaa tekstiä, jota sanomalehdistä tai mainostoimis-
tojen meille tarjoilemista herkkupaloista voimme joka päivä 
oman päämme menoksi nauttia ja luulla itse oivaltavamme 
kaiken sen seasta sen, mitä meille totuutena kulloinkin yri-
tetään väittää.
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LGBTQ-trumpisti
Harald Olausen

Eräänä maaliskuun alun perjantaina Ylen Areenassa oli juttu, 
joka hätkähdytti sekä LGBTQ-ihmisten että erityisesti niiden 
vihreiden idealistien maailmaa, jotka ovat luulleet tukevansa 
vaihtoehtopuoluetta valtavirtaa ja kertakäyttökulutuskulttuu-
ria vastaan. Jutussa kerrottiin, miten eräs blogistina tunne-
tuksi tullut kunnallisvaaliehdokas mainosti suurella rahalla 
maksettuna mainoksena eettisesti kyseenalaisia kulutusluot-
toja blogissaan. Blogisti haluaa olla taloudellinen vallankäyt-
täjä politiikka ponnahduslautanaan. Pohjoismaiden suurin 
LGBTQ-media qx.fi teki blogistista jutun seuraavana päivä-
nä, missä kyseenalaistettiin blogistin valheellisia väittämiä ja 
epämoraalista toimintaa lisää. 

Miten hän on päässyt, ja mikä vielä tärkeämpää, pysyy 
vihreiden ehdokkaana jesuiittamoraalillaan? Jesuiitat lähtivät 
siitä, että annettujen keinojen moraalinen oikeuttaminen 
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seuraa päämääristä. Ennen vihreiden poliittinen väri merkitsi 
raikkautta ja sen sanottiin tulevan ruohikosta. Nyt sitä kuva-
taan homeeksi, joka pursuaa huonosti hoidetuista julkisista 
rakennuksista aiheuttaen kroonisen sisäilmaongelman. 

Ehkä siksi vihreät ovat olleet julkisuudessa monessa asiassa 
Helsingissä altavastaajan roolissa. Vastustajat ovat yrittäneet 
laulaa kilpaa heitä suohon, milloin syyllistämällä vihreitä Mal-
min lentokentän lakkauttamisesta, milloin Kumpulan läpi 
Kalasatamasta Pasilaan kulkevasta raitiotielinjasta tai Keskus-
puiston rakentamisen sallimisesta Pakila-Pirkkolan uimahal-
lin peruskorjauksen ja laajentamisen yhteydessä. 

Kuka ja mikä on tämä blogisti? Miten hän on päässyt, ja 
mikä vielä tärkeämpää, pysyy vihreiden ehdokkaana jesuiit-
tamoraalillaan? Jesuiitat lähtivät siitä, että annettujen keino-
jen moraalinen oikeuttaminen seuraa päämääristä. Ennen 
vihreiden poliittinen väri merkitsi raikkautta ja sen sanottiin 
tulevan ruohikosta. Nyt sitä kuvataan homeeksi, joka pursuaa 
huonosti hoidetuista julkisista rakennuksista aiheuttaen kroo-
nisen sisäilmaongelman. 

Jesuiitat karkotettiin useista Euroopan maista 1750-lu-
vun lopulta eteenpäin valistuksen edetessä. Heitä pidettiin 
valistuksen jarruttajina ja ultrakonservatiivisen Kirkkovaltion 
asiamiehinä. Nyt valistuksen ristiriitainen perintö on hyvine 
osituksineen vastatuulessa, ja jesuiittamoraalin paluu poli-
tiikkaan on tästä hyvä esimerkki etenkin kyseisen blogistin 
tapauksessa. 

Blogisti hengittää samaa totuudenvastaista myrkkyilmaa; 
käsitteet ja arvot, jotka aiemmin ovat karanneet toisistaan ja 
etääntyneet samalla kauas ihmisistä, muuttuen yhä tiiviim-
mäksi osaksi vallitsevaa hallintokieltä valtaapitävien tarpei-
ta silmällä pitäen, blogistin hengenheimolaisten ajattelussa 
”trumpmaisesti” yksitavuisiksi tokaisuiksi eikä silloin ole niin 
väliä mitä sanoo, kukaan ei kuitenkaan kuuntele, jos kuunte-
lee ei joko ymmärrä tai ole kiinnostunut. Juuri tähän blogisti 
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luottaa ja uskoo sen kannattelevan julkisuudessa, koska on 
niin tehnyt tähän saakkakin. 

Ylen artikkelissa tuotiin selkeästi esiin, että blogisti on toi-
minut yhteistyössä ja mainostanut kyseisen ”luottolaitoksen” 
Anyfinin korkeakorkoisia kulutusluottoja, eli pahamaineisia 
pikavippejä, jotka ovat koituneet monen pienituloisen ja 
taloudellisessa ahdingossa painiskelevan turmioksi. Blogis-
ti kertoo artikkelissa että ”pikavippejä en mainostaisi”, ja 
pohtineensa syksyllä 2020 tarkkaan lähteekö mainostamaan 
kyseisen yrityksen ”palveluita”, tai pikemminkin karhunpal-
veluksia. 

Blogisti ei pidä yrityksen toimintaa arvojensa vastaisena, 
eikä mainosyhteistyötään yrityksen kanssa ongelmallisena. 
Klassista sofismia ja suoraan päin naamaa valehtelua. Hänes-
tä ei turhaan puhuta Gay-maailman Mr.Trumpina. Ne, jotka 
häntä lähemmin tuntevat sanovat, että blogistin olemus ja 
puheet ovat yhtä ja samaa tauotonta markkinapuhetta hänestä 
itsestään ja hänen hyvistä (mahdollisista) aikeistaan.

Yrityksen edustaja Johanna Eklund väittää artikkelissa, että 
yritys ei tarjoa pikavippejä vaan ”lainoja, jolla maksetaan pois 
entisiä velkoja” mikä lukijan silmissä sokeroi ”luottolaitok-
sen” palvelut suoranaiseksi korkeakorkoiseksi hyväntekeväi-
syydeksi. Hänen mukaansa Anyfin vain tarjoaa lainaa, jolla on 
mahdollista maksaa edelliset lainat pois. Väite on ristiriitainen 
kahdessa mielessä:

a) käsitteellisessä mielessä: yritys väittää, etteivät he tarjoa 
pikavippejä. Käytännössä asia on toisin, sillä firmat suorastaan 
tyrkyttävät pikavippejä kuluttajille, mikä tulee selvästi ilmi 
artikkelissa. Havainnollistus: jos sikafarmari väittää, ettei hän 
kasvata sikoja vaan ainoastaan sian näköisiä olentoja, mut-
ta kuluttajat saavat kuitenkin lautaselleen possua, niin eikö 
tällöin ole kuitenkin kyse siasta, ovelasta harhautuksesta ja 
lopulta sikafarmarista aika sikamaisena tyyppinä?

b) empiirisessä mielessä: yhä useampi luottolaitos tarjoaa 
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”edullista” lainaa, jolla maksaa aiemmat pikavipit pois. Kyse 
on pikavipistä, jota ei vain kutsuta pikavipiksi; orjuuttaja 
vaihtuu mutta orjuus pysyy samana, mikä sekin on aika si-
kamaista. Jokainen, joka on joutunut pikavippikierteeseen 
tietää, miten kyseiset ”luottolaitokset” pommittavat uhrejaan 
tarjouksilla lainasta tai ”lainajärjestelyistä”, jolla on mahdollis-
ta maksaa aiemmat pikavipit pois. Korko ja kalliit lainajärjes-
telymaksut ovat samoja kuin aiemmissa pikavipeissä. Häviäjä 
on köyhä ja voittajana jälleen pikavippifirmat.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen, jonka kanssa pu-
hui perjantaina puhelimessa, ja joka ei tehnyt yhtään sen edul-
lisempaa vaikutusta, kuin puolustamansa blogisti, puhui koko 
ajan puhelumme aikana epäystävälliseen sävyyn päälle, tuiski 
ja oli kiusallisen opettajamainen. Häntä tuntui kiinnostavan 
vain julkisuus ja ketä muita toimittajia, ja mistä medioista, oli 
asiaa parhaillaan tutkimassa. 

Mutta mikä hämmästyttävintä: viherpuoluesihteeri ei pi-
tänyt asiaa lainkaan ongelmallisena - päinvastoin hän yritti 
vähätellä ongelmaa, tai ei edes pitänyt sitä ongelmana. Ke-
nelle muka? Hänestä kysymys oli absurdi. Kaukana ovat ne 
ajat, kun johtavat viherpoliitikot olivat nöyriä ja kuuntelivat 
ihmisiä avoimin mielin vailla ylimielisyyttä, hieman samaan 
tapaan periaatteella kuin antiikin Roomassa hallitsijoilla oli 
mukanaan orja, jonka tehtävänä oli triumfin aikana koko ajan 
muistuttaa: olet vain ihminen, ettei hallitsija olisi alkanut ku-
vitella itsestään liikoja ja olevansa jumalien suosikki.

Liikanen on, sukunimestään huolimatta, yhtä kokematon 
ja amatöörimainen politiikassa kuin surullisenkuuluisa Jenni 
Pitko, jonka sekoilut julkisuudessa veivät alkuvuodesta vih-
reät maagisen kannatusrajan, 10 % alle. Poliittinen muisti 
on kovin lyhyt. Kokoomusnuorten tuolloinen varapuheen-
johtaja Saul Schubak kirjoitti vuonna 2012 Uuden Suomen 
blogissaan tekstin ”Pikavipit kunniaan” härskiä pikavippien 
glorifiointia lapsekkaan ja ylimielisen saivartelun muodossa. 



401

Paljastettuaan Kokoomuksen todelliset kasvot Schubak hävisi 
politiikasta ja hänestä ei ole sittemmin kuultu juuri mitään. 

On kiehtovan kummallista ja osin jopa surkuhupaisaa, mi-
ten vihreät eivät muista pikavippeihin liittyvää kokoomuksen 
ongelmallista, hankalaa muistoa, joka on kuin Saiturin jou-
lun ”ghost of the Christmas past”. Tästä kuitenkin huoma-
taan jotain olennaista: Vihreät eivät ole huolestuneita tästä 
konnotaatiosta. Liikasen toteamus ”viime kädessä äänestäjät 
päättävät” kertoo hyvin paljon: jos äänestäjät päättävät, niin 
vihreiden äänestäjiä eivät tässä ajatusmallissa pikavipit kiin-
nosta. Tai ne eivät ole heille huolenaihe, saati merkityksellisiä. 
Keille pikavipit eivät ole tarpeellisia? Hyvätuloiselle ylemmälle 
keskiluokalle. Keitä he äänestävät Helsingissä? Kokoomusta 
ja Vihreitä. Joten Liikasen lausunnosta näkyy kenties tahat-
tomasti vihreiden pyrkimys napata kokoomuksen äänestäjiä 
itselleen lisää. Nyt tähän on hyvä ja ehkä ainoa ja viimeinen 
tilaisuus Kirsi Pihan vetäydyttyä pormestariehdokkuudesta. 

Tuntuu kuin vihreät olisivat unohtaneet, kuinka yksinker-
taiseksi puristettu sanoma voi johtaa vaalimenestykseen. Suo-
messa politiikan polarisoituminen on vahvistunut entisestään: 
oppositiopuolueiden kannattajat ovat puoluekentän oikealla 
puoliskolla ja konservatiivisia, hallituksen pääpuolueiden 
Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat taas entistä 
enemmän vasemmalla ja arvomaailmaltaan liberaaleja. Mutta 
ei savua ilman tulta. Vihreät ovat tunnetusti ylimielisiä ja ovat 
tulleet hybriksessään varomattomiksi. Ei pidä nuolla ennen 
kuin tipahtaa, sillä vaara on suuri silloin, kun valta kasvaa. 
Historia on täynnä pelottavia esimerkkejä. Tärkein syy vallan 
turmelevaan vaikutukseen on kritiikin väheneminen ja vastaa-
vasti ylistävän ja ihailevan palautteen lisääntyminen. Monesti 
poliittisia päätöksiä tehdessä joudutaan etenemään niin kovaa 
vahtia, ettei moraali ehdi perässä. 

Tukea antavan yhteisön merkitys on suuri. Mukana olevat 
ihmiset elävät ja toimivat puitteissa, joissa vastustavia ajatuk-



402

sia ei esitetä. Järjestelmään sopeutuneet kouluttavat uudet 
tulijat omaan ajatusmaailmaansa. Näin kaikille turmiollista 
pahaa tehdään hyvän nimissä niin, että sen tekijä uskoo teke-
vänsä, tai ainakin niin väittää muille, pelkkää hyvää muiden 
ja itsensä hyväksi. Maailma, jossa elämme, on hauras ja haa-
voittuvainen. Maailmamme ei ole historiansa stabiloima. 20. 
vuosisata on synnyttänyt väkivaltaisen ja helposti hajoavan 
maailman, jossa dramaattiset kriisit ovat tavallisia. 

Vasemmistohegemonian (jonka serkuksi voi laskea vihreän 
aatteen eri versiot), joka on ollut isojen kaupunkien koulutet-
tujen, ylemmän keskiluokan edustajien sekä taidepiirien sekä 
yhteiskuntatieteellisesti koulutettujen harrastus, tavoitteena 
on ollut vallan pitäminen tiukasti omissa hyppysissä ja sen 
liekanarun häivyttäminen julkisuudessa, mikä pitäisi tämän 
korttitalon pystyssä, luottaen medioiden kirjoituksiin ja todis-
tuksiin nykypäivän tilasta, vaikka ne juuri ovat johtaneet koh-
talokkaisiin erehdyksiin kuten siihen, että he ovat pitkälti hy-
väksyneet julkisten viranomaisten ja asiantuntijoiden ylhäältä 
alaspäin - suuntautunen politiikanteon, kun vastaavanlaiset 
politiikat ovat herättäneet kasvavaa epäluottamusta kansan 
keskuudessa ja synnyttäneet populismin lieveilmiöineen.

Politiikkaan pettynyt entinen vihreiden kansanedustaja 
Osmo Soininvaara pohti kirjassaan ”Jäähyväiset eduskunnal-
le” (TEOS 2015) pitäisikö pohtia laajemminkin vaalijärjes-
telmien hyvyyttä siltä kannalta, edistivätkö ne oikeanlaisten 
edustajien valitsemista. Siitä vaaleissa on kysymys. Äänihara-
viksi haalitaan kaikki julkisuudessa koheltaneet henkilöt ei 
väliä millaisia ne ovat. Ja se on myös vihreiden suuri ongelma, 
mutta mikä tuntuu unohtuneen, on miksi ja mihin blogistin 
ääniä tarvitaan (sai surkeat 200 ja muutaman päälle oletetun 
1000-3000 äänen sijaan)? 

Vastaus on yksinkertainen, taisteluun Helsingin herruu-
desta. Kokoomus menetti eduskuntavaaleihin nähden euro-
vaaleissa lähes 14.000 ääntä ja jäi 25,8 prosenttiin, vihreiden 
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noustessa selvästi Helsingin suurimmaksi puolueeksi 27,8 
prosentilla. Vihreät ja kokoomus saivat silti molemmat Hel-
singistä kuusi kansanedustajaa. Helsingin kokoomuksessa 
oltiin vielä toiveikkaita, sillä yksi vaalitappion syy oli viime 
hetkillä isänsä käskystä Liike Nytiin loikanneen Joel Harki-
mon saama korkea henkilökohtainen äänimäärä 3987 ääntä 
ja 3,5 prosenttia kaikista Helsingin äänistä, mikä vielä tuossa 
vaiheessa laskettiin vain väliaikaiseksi tappioksi. 

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. Helsingin kokoomuksen ja Jan Vapaa-
vuoren pelko vihreiden pysyvästä kiinnityksestä Helsingin 
ykköspuolueeksi sai ikävän vahvistuksen muutaman viikon 
päästä pidetyissä europarlamenttivaaleissa, joissa vihreät pesi-
vät kokoomuksen jo selvästi ilman Harkimoiden Nyt-liikkeen 
tukea. Silloin kokoomus menetti eduskuntavaaleihin nähden 
lähes 14.000 ääntä ja jäi 25,8 prosenttiin vihreiden 27,8 pro-
senttia vastaan.

Palataan blogistin aiheuttamaan yleiseen mielipahaan. 
Moni vihreitä äänestävä oli järkyttynyt saatuaan lukea Ylen 
Areenan perjantaisesta jutusta blogistin ehdokkuudesta - 
edes puhelimesta tavoitettu Helsingin kaupunginvaltuuston 
vihreä puheenjohtaja, Otso Kivekäs, jota on povattu seuraa-
vaksi vihreiden mahdolliseksi kansanedustajaksi ja näkyväksi 
johtajaksi, ei tiennyt blogistin ehdokkuudesta. Samoin sadat 
muut LGBTQ-aktivistit, ja ennen kaikkea ne todennäköi-
sesti vaalit vihreiden voitoksi ratkaisevat vihreitä äänestävät 
LGBTQ-kansalaiset, joiden äänistä on viime vuodet käyty 
kovaa kilpailua valtapuolueiden välillä taistelussa Helsingistä, 
kuten ”Querelle - eli hegemoniataistelu LGBTQ-tähtitaivaan 
alla” (Kulttuuriklubi 2020) - kirjassani tarkemmin kerron. 

Kummastuttaa se, etteivät vihreät ole tarkistaneet blogistin 
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kirjoituksia ja puheita. LGBTQ-ehdokkaana itseään mainos-
tava blogisti ei ole vihreä arvoiltaan, jos hieman edes viitsii 
lukea hänen blogiaan. Kaikkea muuta. Blogissa toistuu sama 
arvoton esteettinen kulutus- ja hömppämaailma, josta hänen 
juttunsa ja päivätodellisuutensa kumpuaa, ja mikä on lähem-
pänä kokoomusta kuin vihreitä. Ylen haastattelema blogisti 
ei hävennyt valehdellessaan toimittajalle tarkoitusperiään. 
Blogistin kirjoitukset, puheet ja toimet ovat juuri sitä, mistä 
vihreiden nouseva tähti Pekka Haavisto varoitti päätoimitta-
massaan Suomi-lehdessä jo 80-luvulla, toimimisesta talous-
elämän puolesta demokratiaa vastaan. 

Toimittajat ovat tutkineet blogistin toimia jo pitkään ja li-
kakaivo on kuulemma syvä, sieltä löytyy yhtä sun toista ikävää, 
joka saattaa haitata helsinkiläisvihreiden menestystä tärkeissä 
kunnallisvaaleissa. Blogisti on levittänyt blogissaan vihamie-
liseksi kokemiaan toisia LGBTQ-ryhmiä vastaan valheita, ja 
toiminut mm. huijarifestivaaliksi ja LGBTQ-maailman ar-
voja vastaan sotineen surullisenkuuluisan Querelle-festivaalin 
maksettuna kehujana. Hän on ollut ainakin jo kerran poliisin 
tutkittavana kunnianloukkauksesta. Mitä muuta yllättävää ja 
ikävää hänestä vielä löytyy? Sitä emme vielä tiedä. 

Mielenkiintoiseksi ja samalla huolestuttavaksi blogistin ta-
pauksen tekee se, että Ylen haastattelema vihreiden puoluesih-
teeri ei nähnyt asiassa mitään ihmeellistä tai estettä blogistin 
kunnallisvaaliehdokkuudelle. Suuri yleisö ja vihreitä äänestä-
neet hämmästyivät ja moni alkoi epäröiden kysyä somessa: 
eivätkö vihreät olekaan enää moralistien puolue ja suoma-
laisen politiikan omatunto, sellainen, joka teki mitä lupasi 
ja toimi hyvien asioiden puolesta pyyteettömästi moraalisena 
esimerkkeinä toimivien politiikkojensa kautta, kuten voimme 
lukea Sari Aallon ”Vaihtoehtopuolue - vihreän liikkeen tie 
puolueeksi” (INTO 2018) -kirjan luvusta Vihreän liikkeen 
läpimurto politiikkaan (1983-1986)?

LGBTQ-maailmassa, ja varsinkin helsinkiläisten nuorten 
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keskuudessa, vihreät on ylivoimaisesti suosituin puolue juuri 
siksi, että se on tarjonnut uskottavan samaistumisvaihtoehdon 
ja moraalisen selkärangan mihin nojata, kun ympärillä oleva 
vaihtoehdoton umpimielisyys ahdistaa. Tai niin voisi luulla. 
Näin on ehkä ollut 80-luvulla mutta ei enää. Nykyisin vihreitä 
on alettu epäillä kaksinaamaisuudesta ja tekopyhyydestä yhä 
useammin liittyen Helsingin rakentamiseen ja viheralueiden 
hävittämiseen. Yksi näkyvä viherpoliitikko, Hannu Oskala on 
jopa ilmoittanut blogissaan olevansa ”betonihalailija”. Unoh-
tuneita tuntuvat olevan myös Pekka Haaviston aikoinaan 
Suomi-lehdessä lausuma varovaisen kriittinen suhde talouden 
ja markkinavoimien määräysvaltaan:

”Valta näyttää valahtaneen politiikasta talouselämän puo-
lelle. 80-luvun vallankäyttäjiä ovat lassilat, tiivolat ja talou-
dellisten tutkimuslaitosten tv-uutisjulkut. Asiat ovat hyviä 
ja huonoja, toteuttamiskelpoisia tai utopistisia sen mukaan, 
mitä ne merkitsevät kansainväliselle kilpailukyvylle. Muita 
argumentteja ei tunneta tai niillä ei ainakaan ole painoarvoa.”

Toisin oli niinä synnytyshetkinä vihreissä, jossa ruumiil-
listui vielä täysissä väreissä vailla vastuun tuomaa ikävää pai-
nolastia ainakin sanoissa valistuksen kunniakkaat ihanteet ja 
humanismin leikillisyys liian vakavahenkisenä ja turhantär-
keän vanhakantaisten politiikan keskellä. Se oli sitä aikaa, kun 
vihreitä repivät aatteelliset riidat ”realistien ja haihattelevien 
maailmanparantajien” välillä ja ydinvoimakysymys oli elämän 
ja kuoleman välissä kulkeva periaatteellinen linjaus, josta ei 
annettu periksi tuumaakaan, kuten ei vieläkään vaikka vihrei-
den uuden sukupolven suhtautuminen ilmaston lämpenemi-
sen takia on muuttunut lähes neutraaliksi aiempaan jyrkkään 
eihin verrattuna. 

Vihreiden nousu Helsingin kakkospuolueeksi olisi pitänyt 
lupauksien mukaan tehdä kaupungista viihtyisämmän, hal-
linnosta ja politiikanteosta läpinäkyvämmän ja pitänyt yllä 
toivoa demokratian toimimisesta antamalla sellaisten äänten 



406

kuulua, jotka perinteisesti ovat olleet hiljaa. Näin ei ole kui-
tenkaan tapahtunut, siitä on pitänyt vihreiden eliitti huolen 
huolehtiessaan omille jäsenilleen etuja, unohtaen samalla kau-
niit periaatteensa ja vaalilupauksena. Myös vihreiden osalta 
pitäisi alkaa puhua oikeista ongelmista, jotka heitä vaivaavat 
muiden valtapuolueiden tapaan; rakenteellisesta poliittisesta 
korruptiosta, tuloksettomasta politiikasta, ja mielikuvitukset-
tomista sekä lyhytnäköisistä poliitikoista. 

Kukaan ei ole nostanut kissa pöydälle ja puhunut vihreästä 
korruptiosta, jota vihreät kaupungin toisena valtapuolueena 
ovat harrastaneet ensin täysin kokemattoman ja lähes olemat-
toman työhistorian omaavan Pekka Saurin nimitys apulais-
kaupunginjohtajaksi ja hänen työnsä heikosta laadusta, tai sen 
jälkeen johtavan viherpoliitikon, Osmo Soininvaaran vaimon 
nimittämisestä ohi pätevimpien, ensin kaupunginkirjaston 
kakkosvirkaan kirjastotoimen apulaisjohtajaksi, ja sen jälkeen 
Oodin johtajaksi. 

Vihreät eivät suostu puhumaan tai uskomaan, että myös 
vihreiden tehtailemissa poliittisissa virkanimityksissä piilee 
korruptio ja demokratianvastaisuus, ihan kuin se, että niin 
tekevät itseään politiikan vaihtoehtona ja puhtaina pulmusina 
mainostaneet vihreät, eivät sortuisi sellaiseen. Mutta sosiaa-
lisen ja taloudellisen hyvinvoinnin sekä pätevän, puolueetto-
man ja korruptoitumattoman hallinnon välillä on aina vahva 
yhteys. Tämä ei koske vain kehitysmaita. Myös esimerkiksi 
Etelä-Euroopan maiden taloudellisen kriisin pääsyy on kor-
ruptio ja vallan väärinkäyttö. Korruption taustalla on aina, 
niin Etelä-Euroopassa kuin Helsingissäkin, yhteinen syy: hy-
väntahtoinen ja sokea piste jollekin asialle tai ihmisryhmälle, 
useimmiten itselleen ja omille lähiystävilleen. 

Oodissa on kuulemma huolestuttavan paljon ongelmia, 
jotka on lakaistu maton alle. Niitä ei edes tutkita, koska Soi-
ninvaaran vaimolla on kaupungin toisen mahtipuolueen yl-
leen laskema poliittinen suojakerroin. Olen aina ollut vastaan 
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poliittisia virkanimityksiä - myös Soininvaaran vaimon va-
lintaa ensin Helsingin kirjastotoimen apulaisjohtajaksi, mikä 
minusta oli hävytön ja hyvän maun rajoissa, ja sitten Oodin 
johtajaksi pelkästään jo siksi, että kaikki yhteydet johtaviin 
poliitikkoihin aiheuttavat jääviysongelmia, eivätkä minusta 
ole nykypäivän modernin kansalaisyhteiskunnan tapa antaa 
etuoikeuksia niitä muutenkin jo tarpeeksi omaavalle eliitille. 

Kyse on sekä kulttuurisesta vääristymästä että kulttuurisen 
pääoman väärinkäytöstä, enkä näe vieläkään mitään syytä sil-
le, miksi poliittisen suojakerroksen omaava henkilö saa ohittaa 
jonossa pätevämmän. Oli tarpeeksi kamalaa seurata sivusta, 
kun Pekka Sauri töppäili osaamattomuuttaan Helsingin apu-
laiskaupunginjohtajana eikä osannut tehdä politiikkaa. Ehkä 
hänet siksi lähetettiin usein monen viikon matkalle johonkin 
aasialaiseen kaupunkiin laukussaan tukku seteleitä edusta-
maan kaupunkia. 

Olin itse edellisenä syksynä toimittajan seuraamassa Van-
han ylioppilastalolla Helsingin vihreiden vaalikokouksessa, 
kun Saurin yhden miehen vaaliohjelmatoimikunnan puheen-
johtajana ilman vasta-argumentteja sai läpi ehdotuksensa po-
liittisista virkanimityksistä; Pekka varmisti julistuksella itsel-
leen vaalivoiton jälkeen kovapalkkaisen työpaikan - miehen 
ensimmäisen vakituisen 50-vuotiaana - vastustamalla kaikkia 
muita poliittisia virkanimityksiä paitsi apulaiskaupungin-
johtajien. Ihmettelin jo silloin vihreiden kykyä valehdella 
itselleen, sillä kyse ei ollut typeryydestä vaan tarkkaan laskel-
moidusta mädän järjestelmän hyväksikäytöstä. Mutta myös 
pokerinaamaa. Kellään salissa olleella ei ilmekään värähtänyt, 
kun Sauri esitteli julkeaa ja uudenlaista viherkorruptiota maa-
han synnyttänyttä ehdotustaan. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

Poliittisten virkanimitysten myötä entisajan moraalisesti 
tinkimättömien virkamiesten tilalle on noussut epäpätevien 
ja osaamattomien, mutta sopivien virkahenkilöiden armeija, 
joka ei kykene suoriutumaan yhä vaativammiksi kasvavista 
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tehtävistä, kuten ei Saurikaan - ei varsinkaan sellaisista, joihin 
liittyvät eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen tasapuoli-
sesti. On uskomattoman naivia kuvitella, että tietämättömis-
tä harrastelijoista tulee yhdellä iskulla, vain siksi että heidät 
valitaan paremman puutteessa, jonkin poliittiseen elimeen, 
päteviä ja vastuullisia päättäjiä, tai lakia kunnioittavia ja sitä 
noudattavia virkamiehiä.

Vihreää apulaispormestari Anni Sinnemäkeä pidetään 
herkkähipiäisenä itsevaltiaana, jota ei saa, eikä kukaan vihe-
raktivisti uskalla, arvostella, sillä se olisi poliittinen itsemurha. 
Yhdessä asiassa hän on kuitenkin erityisen hyvä; riitelemisessä 
ja muiden syyllistämisessä sekä toista mieltä olevien rankaise-
misessa. Yksi hyvä teko hänellä kuitenkin takataskussaan on. 
Eikä se ole mikään pieni saavutus vaan miljardiluokan säästö 
kaupungin menoissa. Sinnemäen sisukkuudesta kumpuava 
päättäväisyys ja vastarinta esti turhan ja kalliin keskustatun-
nelin rakentamisen. Siitä suurkiitos hänelle.

Toinen hyvä teko on Vapaavuoren maalitus, sillä Sinne-
mäen julkiset paljastukset öykkärimäisesti käyttäytyvästä Va-
paavuoresta aiheuttivat Vapaavuoren vetäytymisen pormes-
tarikilpailusta. Kaikki ei ole kuitenkaan siltä miltä näyttää 
julkisuudessa, eikä tapahtunut kritiikittömästi sanoo eräs 
sivuun työnnetty epäilijä. Taustalla on paljon muutakin ku-
ten aina. Moni omat aivot omaava vihreä kysyy aiheellisesti 
turhautuneena, miksei vihreissä saa puhua asioista oikeilla ni-
millä julkisuudessa tai arvostella Sinnemäkeä? Syykin on selvä. 
Taustalla on se sama pelko, mistä Heidi Hautala ja Ulla Ant-
tila varoittivat Vihreässä langassa kunnallisvaalien alla vuonna 
1987: riitainen julkisuuskuva syö ääniä kunnallisvaaleissa. 

Juuri siksi vihreissä ei keskustella julkisesti omista ongel-
mista tai ongelmatapauksista. Oikea käsi ei aina tiedä mitä 
vasen tekee. Ehkä siitä on syntynyt sekaannusta? Millaisina 
vihreitä sitten pidetään 2020-luvulla, kun suuri osa vihreiden 
helsinkiläisistäkin kunnallisvaaliehdokkaista tulee ylemmästä 
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keskiluokasta, ja ovat hyvin koulutettuja? Valtuutetuistakin 
suuri osa asuu keskustassa. Onko viherradikalismia enää vain 
katsojan silmissä mielikuvapolitiikkana Helsingissäkin, missä 
vihreitä vastaan on tullut lunta tupaan niin vasemmalta kuin 
oikealtakin, vai onko kyse vain yleisestä ilmiöstä vaihtoeh-
toliikkeiden vapaamuotoisen ja spontaanin huippukauden 
(1979-1982) hiipuessa järjestöjen oligarkkien ottaessa itsel-
leen vallan myös vihreissä?

Onko aika ajanut jo ohi vihreiden, joka on fillaripuolue ai-
van samalla tavalla kuin Kepu on potkukelkkapuolue, samalla 
kun persut ja kokoomus ajaa autolla, persut vanhalla ja ko-
koomus uudella. Kokoomus on hajottamassa itsensä sisäisiin 
riitoihinsa (K. Pihan surkuhupaisa tapaus). Mikään puolue 
ei voi olla liberaali ja konservatiivi samalla kertaa. Ihmeiden 
aika on ohi ja juna meni justiinsa. Se mille nuorten vihreiden 
elitistien keskuudessa ei voida mitään, on persujen todellinen 
imukyky ja vetovoima keskiluokan tavallisten äänestäjien kes-
kuudessa. 

Vitutus on valtava voimavara. Jos siihen kuolisi, maailma 
olisi parempi. Mutta kun vitutukseen ei kuole (masennukseen 
kuolee). Demareilla on uusi valtiomies tai oik. valtiohenkilö 
rva Marin, joka on jo pelastanut Suomen koronalta esiinty-
mällä TV:ssä. Nyt jo presidentiksi valmis ja viittä vaille valittu. 
Kokoomus on tuhoon tuomittu Kepun kanssa. Alkaako vih-
reiden alamäki siitä, kun blogisti alkaa laukoa julkisuudessa 
”vihreitä mielipiteitään” suustaan ja joutuu selittelemään niitä 
suuren yleisön ällistyneiden silmien edessä?

Blogisti on ajankuva nykyvihreistä. Ikävä mutta tosi. On 
kaksi näkemystä, joista paljastuu nykyvihreiden neuvotto-
muus. Vihreät ajavat näet kaksilla rattailla, mitä tulee niin po-
litiikan tekotapaan kuin itse sisältöönkin. Teot ja puheet eivät 
aina kohtaa eikä kaikilla vihreillekään ole selvää, mitä vihreys 
on. Soininvaara syytti aikoinaan vasemmistoa poliittisen ajat-
telun hedelmättömyydestä tahallisesti unohtaen vasemmis-
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ton kärsineen samaan aikaan satavuotisen historiansa pahinta 
krapulaa, mutta toipuen siitä yhtä nopeasti ja yllättäen kuin 
olivat syntyneet vastavoimaksi isolle rahalle aikoinaan. 

Soininvaaran sanat ”Vasemmiston vankkureihin ei tule 
puhtia, ennen kuin se kykenee irtautumaan ajasta, jolloin lau-
lun sanoissa Nälkä aina meillä on vieraanamme ei ollut mitään 
koomista”, saivat Outi Alanko-Kahiluodon muistuttamaan 
nykyvihreitä siitä, että vasemmistolaisia meidän ajassamme 
ovat ne, jotka asettuvat heikomman puolelle ja haluavat antaa 
äänen niille, joita muuten ei kuunnella. Oikeistolaisia taas 
ovat hänestä ne hyvinvointikonservatiivit, jotka hyötyvät siitä, 
ettei mikään muutu. 

Uskokoon, ken haluaa, sillä tässähän se viherongelmien 
alma mater vasta onkin: kun yrittää olla molempia ei ole 
mitään ja kaikki mitä he sen jälkeen tekevät muuttuu sisäl-
lyksettömäksi toisteluksi. On siis toisaalta Soininvaaran ja 
Alanko-Kahiluodon vihreys, mutta on myös Ville Niinistön 
vihreys, joka on erilainen ja toista mieltä - ei niinkään kuten 
edellä on esitetty, vaan toisin todellisuudessa, kuten hän kir-
joittaa kirjassaan ”Löytöretkeilijä” (Otava 2019).

Kirja on täynnä muuten vastenmielistä sokeutta omille 
hyville lähtökohdilleen, ja aivan erityisesti poliitikon tapaan 
huonosti verhoiltua oman agendan verhoamista turhaan selit-
telyyn, mutta myös järkyttävä esimerkki siitä, etteivät vihreät 
ole vieläkään heränneet pinnan alla kansan keskuudessa vai-
kuttavaan todellisuuteen, josta lännen liberaalit mediat ovat 
pysyneen visusti vaiti vuosikymmenet osin ehkä siksi, että 
edistysusko ja poliittisesti kohtelias sanailu, tai nämä valtaa 
kulissien takana hamuavat ja verhon takana kuiskivat säilyt-
tävät voimat, samoja sanoja peräkkäin pitkiksi ja koukeroi-
siksi lauseiksi asettelevat niin, että lopputuloksena on sekava 
ja mitään tarkoittamaton jäykistely kankean virastokielen ja 
sekopäisen itsensä kehujan ristisiitoksena:

”Vihreät voi yhä olla keskustavasemmistolainen uudistava 



411

liike. Vahvuutemme on tänäkin päivänä se, että yhdistämme 
solidaarisen hyvinvointivaltion parhaat puolet yksilökeskei-
seen ajatteluun. Ajamme yksilö vapauttavaa hyvinvointivaltio-
ta. Vaikka vasemmistossa väheksytään yksilönvapautta, vapaus 
tehdä omat valintansa on kuitenkin lopulta ihmisille tärkeä 
asia, josta he eivät halua luopua. Puolustamme samoja hy-
vinvointivaltion arvoja kuin vasemmisto, mutta nykyaikaisin, 
ihmisten valinnanvapautta kunnioittavin keinoin.”

Kirja on kirjoitettu muutama vuosi sitten jäähyväisteokse-
na vihreään puheenjohtajuuteen aikana, jolloin vihreillä vie-
lä meni hyvin ja kone kulki eteenpäin myötäisessä tuulessa, 
vailla mustia pilviä poliittisella taivaalla, kuten nyt. Niinistö 
kirjoitti vanhanaikaista retoriikkaa hyväksi käyttäen vielä tuol-
loin vihreästä markkinataloudesta. Naiiviudesta kertoo se, että 
hän kirjoittaa usein sanan uskon, kuten kun hän uskoo, että 
populismia ja äärioikeistoa vastaan taistellaan vahvalla ja in-
novatiivisella hyvinvointivaltiolla, jossa tuloerot eivät räjähdä 
käsiin ja jossa kaikki ihmiset saavat hyvät peruspalvelut. 

Kyseessä on tietenkin juuri se edellisissä kappaleissa va-
roittamani norsunluutornipoliittinen retoriikka - etteivät 
vihreät ole vieläkään heränneet pinnan alla kansan keskuu-
dessa vaikuttavaan todellisuuteen - sillä hän julistaa ja saarnaa 
juuri niin kuin vihreät tekevät ärsyttäen muita omassa nor-
sunluutornissaan sormeaan heristellen - toisin kuin nykyinen 
puoluesihteeri, jota ei kiinnosta edes periaatteena Niinistön 
julistama arvopuolue, vaan huoli vaaleista vaaleihin taktiseksi 
koneeksi muuttuneesta joukosta äänteenkerääjiä tilanteissa, 
”jossa äänestäjät ratkaisevat” mikä milloinkin on oikein ja 
mikä on puolueen suunta. 

Arvoliberaali Niinistö uskoi vielä silloin nousevien gallup-
pien harhauttamana vihreillä olevan ”valtava tila käytettävä-
nään”. Vihreät mielivät myös maakunta-Suomen aluekeskus-
ten, kuten Kouvolan, suureksi puolueeksi pois marginaalista 
pikkukaupunkien polkupyöräilevien biologianopettajien hör-
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höpuolueen maineesta, vaikka näyttääkin siltä, että haaveet 
saattavat jäädä yhtä ikuisiksi ja toteutumattomiksi, kuin maa-
laisliiton vuonna 1966 hurmoksellinen toive nimenmuutok-
sella keskustapuolueeksi päästä maakunnallisten kaupunkien 
valtuustoihin kasvamaan korkoa isoksi puolueeksi. 

Noista ajoista alkoi nyt päätöksensä saava kepun alamä-
ki. Tänään puolue on kutistunut kääpiöpuolueeksi 10 % 
tietämille, mikä ei lainkaan häiritse vahingoniloisia kepun 
poliittisia vastustajia. Ihan sama tunne on vihreiden julkisista 
töppäilystä, politiikkojen neuvottomuudesta ja gallup -ala-
mäestä alle 10 % poliittiset vastustajat siitä, mitä Helsingissä 
vihreille on käymässä siitä huolimatta, että Niinistö kaukaa 
viisaasti varoitti hänen seuraajiaan, ettei nyt saanut mokata; 
piikkilanka-aitojen arki ei ollut niin kaukana Niinistön mu-
kaan, kuin luulimme. 

Siinä hän oli oikeassa, mutta ei tiennyt, että nuo piikkilan-
gat pystyttivät hänen seuraajansa puolueessa vangiten itsensä 
sen sisäpuolelle ja, että ensimmäinen piikki oli juuri edellä 
mainitun blogistin valinta Helsingissä kunnallisvaaliehdok-
kaaksi, sillä vaikka ääniä saattaakin ropista vihreiden laariin 
kohtuullisen mukavasti, samalla itse aate, tai sen idealistiset 
rippeet - siis ne raikkaan vihreät eivät mädät - myytiin halvalla 
korkeiden voitto-odotusten nimissä eikä paluuta takaisin enää 
ole blogistia edeltävään viattomuuden aikaan.

Pitää muistaa, että vihreitä äänestetään myös taktisessa 
mielessä. Moni haluaa estää äänestämällä vihreitä persujen 
tai kepun valtaantulon. Mutta lyhytnäköiset nykypoliitikot 
eivät muista, että jo pelkästään äänestystuloksia lukemalla voi 
fiksumpi nähdä, että osa äänistä tulee vasemmistoon aiemmin 
pettyneiltä tavallisilta ihmisiltä, niiltä samoilta, joiden mitta 
alkaa olla jo täynnä Pekka Sauria, Anni Sinnemäkeä, Jenni 
Pitkoa ja kuin kruununa kaiken päällä julkisuudessa kaikille 
kaiken aikaa julkeasti itseään tyrkyttävää blogistia.

Mutta eivät vihreät ole enää ainoa vaihtoehto, sillä vasem-
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miston taru ei ole vielä lopussa, vaikka viimeistään Ronald 
Reaganin ja Margaret Thatcherin ajoista lähtien maailman 
vasemmisto on ollut henkitoreissaan. Kannatustrendi oli 
aiemmin laskeva Euroopassa. Se on taas jossain maissa kon-
servatiivien (Britannia) sekoilun takia nousussa samalla, kun 
vasemmisto on palannut aiemmin hylkäämänsä ideologian 
pariin. Englannin Labourista on tullut uuden johtajansa ja 
inhotun Brexitin takia varteenotettava pääministeripuolue 
pitkän tauon jälkeen. ilmassa on aistittavana uudet tuulet. 
Vahvaa ja käytännöllistä älyä osoittavaa vasemmistoa on alettu 
kaipaamaan Euroopassa ja Suomessakin vihreiden selkäran-
gattomuuden ja korruptioherkkyyden kyllästäminä. Suomes-
sa Sanna Marinista on kasvanut uudenlaisen napakan, toi-
meliaan ja osaavan vasemmiston pragmaattiset kasvot ja oma 
ilmiönsä, joka saattaa viedä hänet vielä presidentiksi saakka. 

Kas, kun demarit eivät hoksanneet pyytää Marinia pää-
ministeriä Helsingin pormestariehdokkaaksi. Olisi kannat-
tanut, vaikka pelkkä ajatus saattaa tuntua ensi kuulemalta 
omituiselta haihattelulta. Marin olisi helposti yksin pessyt 
koko muun pormestarilauman ja nostattanut SDP:n pääkau-
pungissa samaan ykköspuolueen asemaan, kuin mistä se sai 
yhden vaalikauden ajan vuodesta 1973 nauttia. Se olisi ollut 
herkkua demareille, jotka ovat nöyryytettyinä olleet kovinkin 
hiljaa viime ajat helsinkiläisessä kunnallispolitikassa - kyllä 
ykköspuolueen asema pääkaupungissa olisi pitänyt olla SDP:n 
strategeille yhden messun arvoinen. Ei ollut. Vihreille se on.

Silti vihreiden tarinan katsotaan olevan jo ohitse ja kanna-
tuksen käyvän viimeistä kertaa näin korkeissa lukemissa. Kirsi 
Pihan äkillinen vetäytyminen pormestarivaalista avasi lopul-
lisesti vihreiden nousun ykköspuolueeksi Helsingissä ja Sin-
nemäen mahdollisuudet pormestarinpalliin. Vai onko näin? 
Eipä taida olla! Mediat varoittelevat tekopyhästi etukäteen 
muita poliittisia voimia vihreiden mahdollisesta vaalivoitosta 
Helsingissä. Iltalehden poliittisen toimituksen esimies Juha 
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Keskinen kirjoittaa pääkirjoituksessa 2.3.2021 vihreiden ole-
van vahvasti vyöryttämässä Helsingin ykköspaikkaa itselleen. 
Hänen mielestään kokoomuksen vaikeudet pormestariehdok-
kaan löytämisessä ovat osaltaan helpottaneet vihreiden painei-
ta kuntavaaleihin lähdettäessä. Siinä Keskinen on oikeassa. 

Vihreät saavat voittonsa kultavadilla osin kokoomuksen 
epävarmuuden lamaannuttamana ja voitto on sitä makeampi, 
mitä suuremmaksi se vihreillä kasvaa. Samassa lehdessä Nä-
kökulma-palstalla Lauri Nurmi, joka sai Suomen Kuvalehden 
journalistipalkinnon marraskuussa 2017 perussuomalaisten 
hajoamisen ja siihen johtaneista syitä kirjassaan ”Perussuoma-
laisten hajoamisen historia” (INTO 2017) lataa täyslaidallisen 
vihreitä vastaan vahvistaen vihreiden epävarmoja äänestäjiä 
siitä, että nyt on tosi kyseessä ja äänestämään on pakko men-
nä.

Nurmi on tahallisen tekopyhä syyllistäessään Iiris Suome-
laa kirjoituksessaan osoittaen vain Aristoteleen päinvastaisista 
todisteluista huolimatta, että valtamedioiden etsimä asioiden 
looginen täsmällisyys ei tee argumenteista vedenpitäviä, koska 
logiikka ei pysty koskaan kuvaaman retoriikan oikeaa todel-
lisuutta, kuten huomaamme tästä vihreitä vastaan masinoi-
dusta ”myrskystä vesilasissa” eli poliitikkojen ja valtamedian 
harrastamasta manipuloinnista, - ei se aina edellytä ovelan 
taktiikan käyttämistä sulaakseen meihin kuin kuuma veitsi 
voihin.

Päinvastoin Nurmi tekee ylimielisyyttään (josta aikaisem-
min syytin vihreitä) juuri sen karhunpalveluksen itselleen ja 
ajatuksilleen, että nostaa syyttävän sormensa vihreitä vastaan 
väittämällä punavihreiden maalittavan kokoomusta äärioike-
istoksi. Jäljet johtavat kokoomusta lähellä olevien omistajata-
hojen myötä sylttytehtaalle ja palvelee enemmin vihreitä ää-
nestäjien tiivistäessä rivejään vihreiden puolesta kokoomusta 
vastaan, antaen samalla myös oikeutuksen vihreille toimia 
eräänlaisena moraalisena vastavoimana juuri niille epämiel-
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lyttäviksi kokemilleen arvoille tai niiden puutteille, joiden 
takia Kirsi Piha sanoi luopuvansa pormestariehdokkuudesta 
ja julkkiskokki Hanna Gullichsen ehdokkuudestaan kokoo-
muksen listoilla Helsingissä. 

Samassa lehdessä politiikan toimittaja Tommi Parkkonen 
kirjoittaa isojen puolueiden pelkäävän perussuomalaisia. 
Hänen mukaansa perussuomalaisten voimakas nykyolemus 
varjostaa tämän päivän suomalaista poliittista ilmapiiriä. Pe-
russuomalaisilla ei ole kuitenkaan mitään jakoa itse Helsingin 
pormestarinvaaleissa, vaikka Jussi Halla-Aho onkin puolueen-
sa pormestariehdokkaana ja tulee keräämään yhtä paljon, ellei 
enemmänkin, ääniä kuin viime eduskuntavaaleissa. 

Helsinki on vihreiden, kokoomuksen, demareiden ja va-
semmistoliiton läänittämää aluetta, ja pysyy sellaisena. Liik-
kuvat äänestäjät taktikoivat gallupien mukaan kenelle äänensä 
antavat. Tavalliset ihmiset tekevät sen antamalla äänensä kaik-
kein miellyttävimmäksi kokemalleen puolueelle ja sen poli-
tiikoille. Siinä kauneuskisassa vihreät ovat edelleen pienistä 
kauneusvirheistä huolimatta kärkisijoilla. Se saattaa ratkaista 
vaalit myös vihreiden eduksi, sillä jos pitää valita ruton ja 
koleran välillä, valinta ei ole vaikeaa ainakaan nuorille äänestä-
jille, jotka ovat kasvaneet vihreiden arvojen keskellä lomittain 
yhtä aikaa vihreän poliittisen sukupolven ja politiikan kanssa.

Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kansa on kyllästynyt 
vihreisiin ja alkaa etsiä tilalle jotain itseään lähempänä olevaa 
- ei elitististä uusinta uutta - vastavoimaa muun maailman 
tapaan taas ärhäköistä äärilaidoista? Entä kun vihreistä tulee 
Helsingin valtapuolue, muuttuuko se kokoomuksen kaltai-
seksi intressiryhmäksi, joka alkaa jakaa etuja omille ryhmil-
leen ja sen sisällä aletaan taistelemaan verissä päin vallasta ja 
kunniasta, kuten kokoomuksessa? Sekö on se korkea hinta, 
minkä tästä kaikesta pelleilystä joudumme tulevaisuudessa 
maksamaan siitä, ettemme ajoissa yrittäneet estää taas yhden 
sukupolvikokemuksen toiveikkuuden mätänemistä käsiin?
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Uusliberalismi ja 
tanssi
Eero K.V. Suorsa

Aloitan pitkällä johdannolla valistuksesta ja edistyksestä, en-
nen kuin siirryn varsinaiseen aiheeseen, eli etelä-aasialaiseen 
tanssiin Isossa-Britanniassa uusliberalismin aikakaudella.

Postmodernismin (mitä ikinä tuolla käsitteellä sitten ikinä 
tarkoitetaan, eikä kukaan postmodernistiksi kutsuttu aina-
kaan halua tunnustautua suin surminkaan postmodernistiksi, 
joten voimme todeta käsitteen karanneen määrittelyn ulko-
puolelle) myötä ”suuria kertomuksia” ja yhteisiä narratiiveja, 
tai yhteisesti jaettuja alettiin vieroksua, ja ne asetettiin kyseen-
alaisiksi. Ainakin akateemisissa piireissä, yliopiston parissa hu-
manistisissa ja yhteiskuntatieteissä. 

Myös ajatus valistuksesta, jalo myytti edistyksestä asettui 
kyseenalaiseksi, ja kenties aivan oikeutetusti. Koska edistys 
ei merkitse kaikille edistystä, ja tuolla idealla on tehty myös 
paljon pahaa. On muistettava, että merkittävät valistusfiloso-
fit pyrkivät oikeuttamaan niin kolonialismia, rasismia kuin 
misogyniaa. Niin John Locke kuin Immanuel Kant loivat 
perusteita ja oikeuteuksia kolonialismille, eivätkä pelkästään 
käytännöllisiä heittoja, vaan myös implisiittisiä teorioita siitä 
miksi kolonialismin tulisi tapahtua. Kun näitä perusteita ava-
taan ja tutkitaan, niin huomataan valistuksen projektin ole-



417

van kummallisella pohjalla. 1782 Kant perusteli intialaisten 
olevan onnellisempia lujemman brittivallan alla, koska Intia 
”ansaitsi” tuon brittihallinnon (Kleingeld 2014, 46). 

Kantilla tämä alistamiseen ja valloittamiseen liittyvä näkö-
kulma ei näy pelkästään käytännössä vaan siinä, miten hänen 
filosofiansa on rakentunut sisäisesti subjektin suhteessa maa-
ilmaan. Kantin subjekti asettuu kaiken materiaalisen yläpuo-
lelle, tarkastellen sitä lohduttoman ylimielisesti. Tässä Kantin 
subjektikäsitys on saanut perimää René Descartesin pahamai-
neisesta cogitosta jossa materiaalinen on alistettu hengelle. 
Eräs Japanin vuoden 1968 perillisistä ja merkittävimmistä 
nykyfilosofeista ja kirjallisuustieteilijöistä, marxilainen Kojin 
Karatani, on pyrkinyt vapauttamaan Kantin näistä syytöksistä 
(Karatani 2005, 81-82), mutta nähdäkseni Karatani ei esitä 
riittäviä perusteita joilla Kant voitaisiin todeta viattomaksi. 

Kun tarkastelemme tätä taustaa, huomaamme, miten va-
listuksen ja edistyksen projekteissa on tiettyjä valuvikoja. Tie-
dämme myös, että lopulta Kant päätyi vastustamaan Ranskan 
suurta vallankumousta. Valistuksen vastavoimaksi nousi naii-
vin konservatiivinen romanttinen liike kirjallisuuden parissa, 
jonka edustajiin kuuluivat mm. Pascal ja Herder (Gray 2007, 
230). Valistuksen voidaan katsoa olevan eräs edistyksen idean 
ilmentymistä. John Gray on pilkkonut osuvasti tätä edistyk-
sen ideaa klassikkoteoksessaan Enlightenment’s Wake, jossa 
hän suhtautui perin kriittisesti ajatukseen ”historian lopusta” 
Neuvostoliiton romahduksen myötä, jolloin edistyksen ja 
liberaalin kapitalismin piti täyttää koko maailma. Gray oli 
monessa kohtaa oikeassa, vaikka asenne hänellä oli teokses-
saan perin kyyninen. 

”Historian lopun myötä” suurten kertomusten piti olla 
ohitse. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista, että aikana, 
jolloin suuria kertomuksia ja narratiiveja pyritään kiistämään, 
niin ”historian loppu” on itse eräs tällainen suuri kertomus. 
Tätä suurta kertomusta ovat puolestaan seuranneet kerto-
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mukset ”yhdestä suuresta keskiluokasta” ja muista päiväunis-
ta, joita ehti julistaa mm. Ison-Britannian Labourin Gordon 
Brown. 

Tähän suureen kertomukseen kytkeytyy myös kertomus 
uusliberalismista, talouskurin tavasta hoitaa taloutta. Uuslibe-
ralististen valtiontalouden rakennesopeutusohjelmien keskei-
simmät piirteet ovat valtiotieteilijä Wendy Brownin mukaan 
pääoman liikkeiden sääntelyn purkaminen, pyrkimys ammat-
tiyhdistysliikkeiden poliittisen vaikutusvallan murskaamiseen, 
julkisten palveluiden yksityistäminen, progressiivisesta vero-
tuksesta luopuminen ja sosiaalipalveluiden romutus (Brown 
2019, 18). 

Miten nämä heijastuvat kulttuuriin? Politiikka ei ole kos-
kaan erillään kulttuurista, vaan muovaa sitä aina. Millainen 
politiikka on vallalla määrittää myös kulttuuria. Barokki syn-
tyi Vatikaanin ja katolisten monarkkien sponsoroimana taide-
suuntauksena vastauskonpuhdistuksen myötä, jonka voimalla 
haluttiin esittää suuria ja massiivisia spektaakkeleja, ja pitää 
massat tyytyväisinä ja erillään kapinoinnista. Mutta valtakult-
tuuriin myös reagoidaan taiteen keinoin. 

Tästä kirjoittaa Anusha Kedhar tuoreessa kirjassaan Flexib-
le Bodies: British South Asian Dancers in an Age of Neolibe-
ralism joka perustuu Kedharin kenttätutkimukseen etelä-aa-
sialaisen tanssin ja tanssijoiden parissa vuosina 2004-2010 
tanssiryhmä Angikassa ja kahdessa muussa tanssiryhmässä. 

Kirja kartoittaa niin etelä-aasialaisen tanssin historiaa, kuin 
myös nykypäivää, ja etenkin sitä miten uusliberalismi on vai-
kuttanut taidepolitiikkaan ja apurahapolitiikkaan. Etelä-aa-
sialaista tanssia kutsuttiin alun perin ”intialaiseksi tanssiksi”, 
mutta 1970-luvulle tultaessa kategoriaksi muotoutui termi 
”etelä-aasialainen”, koska tanssimuoto viittasi taustoiltaan 
niin intialaiseen, pakistanilaiseen, bangladeshilaiseen kuin 
srilankalaiseen tanssiin. 

Yhtä lailla myös rasismin ja orientalismin kysymykset nou-
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sevat teoksessa ja tanssijoiden työurissa esiin; tanssijoita voi-
daan pitää erittäin arvostettuina taiteilijoina, jos he esiintyvät 
Lontoon isoilla lavoilla englantilaiselle, valkoiselle yleisölle, 
mutta heidän taiteensa asettuu vähempiarvoisen ”kansantans-
sin” asemaan, mikäli he esittävät sitä etelä-aasialaiselle yleisölle 
esimerkiksi sukujuhlissa ja festivaaleilla. 

Myös itse brittiläisyys muovaa etelä-aasialaisen tanssin 
muotoutumista: Kedhar kysyykin, mikä tekee brittiläisestä 
etelä-aasialaisesta tanssista erityisen brittiläistä? (Kedhar 2020, 
xi) Brittiläis-bangladeshiläisen koreografi Akram Khanin teos 
Abide with Me (2012), joka esitettiin olympialaisten avajaisis-
sa, on eräs tanssihistorian juhlituimpia töitä. Khanin tanssite-
osten mieskuvaa on juhlittu, mutta se on ollut samaan aikaan 
ristiriidassa sen mieskuvan kanssa, mitä eteläaasialaisista mie-
histä muuten on esitetty brittiläisessä mediassa: heinäkuussa 
2005 tapahtuneiden Lontoon terrori-iskujen jälkeen etelä-
aasialaiset miehet alettiin esittää mediassa uhkana rasistisen 
diskurssin myötä. 

Samaan aikaan Khanin teosten etelä-aasialaisen tanssin 
mieskuva on ollut äärimmäisen ylistetty (Kedhar 2020, 74). 
Tässä on ristiriita, jota voinee ehkä avata eksotiikan käsitteen 
kautta, millä saamme kytkettyä tekstin sen aloitukseen; yhtä 
lailla kuin valistusfilosofeille Globaali Etelä oli vaarallinen 
ja alistettava, mutta samaan aikaan täynnä eksotiikkaa, niin 
yhtä lailla tanssista kirjoittaville kriitikoille, jotka rakentavat 
määrättyä juhlittua, eksoottista kuvaa. Antikolonialistisen 
filosofian isä Frantz Fanon kirjoitti, miten eurooppalaisuu-
den idea rakentuu hierarkioille, ihmisten asettelulle erilaisiin 
arvoasteikkoihin (Said 2014, 21). Tästä huomaamme, että 
eksoottinen on ”turvallista” ja ”ylistettävää” mikäli tuo eksoot-
tinen on lavalla, mutta arjessa tuo eksoottinen on syrjinnän, 
väkivallan ja poliisiterrorin kohde. 

Eksotiikkaan sisältyy myrkyllinen valtasuhde, johon on 
ottanut kantaa esimerkiksi Salman Rushdie teoksessaan Ima-
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ginary Homelands. Pidemmälle tämän vie Rana Kabbani, 
joka teoksessaan Imperial Fictions. Europes Myth of Orient 
kirjoittaa naisten käsittelystä orientalismissa. 1800-luvun 
tutkimusmatkailun myötä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta 
tulevat naiset nähtiin viktoriaanisen ajan hengessä pelkkinä 
objekteina, joita katsottiin alastomuuden ja kovettaneiden 
nännien lävitse (Kabbani 2008, 109). 

Nämä naiset kytkettiin yliluonnolliseen, kuten Raamatun 
Salomeen tai Tuhannen ja yhden yön Šeherazadeen. Naisten 
tanssista tuli koko Lähi-idän symboli, jota länsi ”katsoi ah-
neella kulttuurisella katsellaan”. Orientalististen maalauksien 
teemat haluttiin tuoda osaksi näitä naisia: milloin juonitte-
lijoina, milloin vallanhaluisina lesboina, mutta myös ”tum-
mien miesten” väkivallan uhkan kautta (Kabbani 2008,115). 
Samalla tavalla tummat miehet esitetään tanssitaiteessa, jos 
ajattelemme esimerkiksi klassisen baletin Bajadeeria tai Ray-
mondaa. 

Ei olekaan enää hankalaa nähdä, miksi tanssitaidetta vaivaa 
ongelma eksotiikan käsitteen suhteen. Uusliberalismi myös 
ruokkii tätä, sillä uusliberalismin myötä kaikki vieras tulee 
joko sulauttaa yhteiskuntaan tai sitten poistaa siitä talouden 
ehdoilla, vaikka se virallisesti puettaisiin jonkin aatteen kaa-
puun. Lontoon terrori-iskujen jälkeen Ison-Britannian media 
alkoi täyttyä rasistisista assimilaatiovaatimuksista. 

Suomalaisessa kontekstissa olisi mielenkiintoista tietää, mi-
ten esimerkiksi 1990-luvun lama ja 2008 alkanut finanssikrii-
si heijastuivat tanssitaiteeseen, sekä viimeaikaiset yhteiskun-
nalliset kriisit. Kuinka hyvin nämä on tiedostettu kentällä? 
Tällä en tarkoita pelkästään teoksia itsessään, vaan sitä, miten 
koreografit ja muut tekijät tiedostavat sen, miten yhteiskunta 
ja sen arvot heidän ympärillään vaikuttavat heihin ja heidän 
tekemäänsä taiteeseen. 

Taide on valtaa, ja valta vaikuttaa taiteeseen. Mikäli tätä ei 
tiedosteta, ollaan vaikeuksissa. 
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Saatanan tunari
Harald Olausen

Onko Suomella koskaan ollut niin huonoa oikeuskansleria 
kuin nyt? Suomessa on viime aikoina ihmetelty huonoa lain-
säädäntöä ja syyttävä sormi on noussut hallituksen suuntaan. 

Sormi osoittaa kuitenkin väärään suuntaan, sillä oikeus-
kansleri Tuomas Pöystin pitäisi olla se, joka asiantuntemuksel-
laan vastaa hallituksen päätösten laillisuuden tarkistamisesta. 

Siis jos on sitä. Nykyisellä, poikkeuksellisen huonohampai-
sella oikeuskanslerilla sitä ei tunnu olevan. Ehkä kyseessä on 
sartrelaisesti vilpillisyys (mauvaise foi)? 

Monet johtavat perustuslain asiantuntijat ovat antaneet 
huolestuttavan varoittavia lausuntoja hänen oikeusnäkemyk-
sistään ja -tajustaan. Ongelma näyttää piilevän siinä, että Pöys-
ti tulkitsee kokemattomuuttaan lakeja ja niiden valmisteluja 
kuin vasemmalla kädellä huitaisten. 

Esimerkiksi Pöysti sai kovaa kritiikkiä liian aktiiviseksi kat-
sotusta roolistaan liikkumisrajoitusten valmistelussa. Suurempi 
ongelma näyttää olevan kuitenkin Pöystin kootut selitykset. 
Ne eivät vakuuta enää ketään minkään asian yhteydessä, mihin 
hän on sekaantunut.

Ilkka Tapio Seppinen kertoo kirjassaan:” Tämän asian olen 
tutkinut”(Valtioneuvoston oikeuskanslerin historia 1944-
2008. Helsinki 2009), miten oikeuskanslerin historia ulottuu 
vuoteen 1713, jolloin Ruotsin kuningas Kaarle XII perusti ku-
ninkaan korkeimman asiamiehen viran. Vuonna 1719 viran 
nimi muutettiin oikeuskansleriksi. 

Suomella on ollut oma oikeuskanslerinsa koko valtiollisen 
olemassaolonsa ajan. Suomen ollessa vuosina 1809-1917 osa 
Venäjää oikeuskanslerista käytettiin nimitystä prokuraattori. 
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Pian Suomen itsenäistymisen jälkeen otettiin jälleen käyttöön 
nimitys oikeuskansleri:

”Suomen toisen ylimmän laillisuusvalvojan, eduskunnan 
oikeusasiamiehen, historia valtioneuvoston oikeuskanslerin 
historiaa lyhyempi. Oikeusasiamiehen virka perustettiin vuon-
na 1919. Tuosta ajankohdasta lähtien Suomessa ovat siis toimi-
neet rinnakkain valtion päämiehen nimittämä oikeuskansleri 
ja kansanedustuslaitoksen valitsema oikeusasiamies.”

Johtuuko siitä, että aikamme vaatii läpinäkyvyyttä ennen 
kabineteissa tehtäviin poliittisiin päätöksiin sekä lainavalmis-
teluun se, että lainsäädäntötyötä on viime vuodet julkisuudessa 
arvosteltu ankarasti, vaiko asiantuntevuuden lisääntymisestä 
tai eduskunnan perustuslakivaliokunnan ärhäköitymisestä, 
mitä lakien ennakkotarkastamiseen tulee. 

Oli syy sitten mikä tahansa, heikosti tehtyjen lakien vie-
minen eduskuntaan on rapauttanut samalla myös hallituksen 
arvovaltaa huolestuttavalla tasolla. 

Ihmetyttää, etteivät hallituspuolueet ole ottaneet tätä huo-
mioon, sillä koronakriisin huono hoito, ja erityisesti se vastus-
tajille aseet käteen huonona imagona antava sekoilu on osa tätä 
prosessia, missä välkkyy yhä lähempänä hyvän syyn antavana 
kepun tarkoin sen oikeistofraktion (Markus Lohi, Juha Sipilä 
ja Katri Kulmuni) suunnittelema lähtö hallituksesta toden-
näköisesti katastrofaalisten kesän kunnallisvaalien jälkeen ja 
kepu+persu-kokoomus+kd-porvarihallituksen synty. 

Se sopisi Pyöstille, joka itse kuuluu poliittisesti tähän leiriin. 
Ehkä hän siksi sabotoi nykyhallitusta eikä ota vastuuta omista 
ohjeistaan ja sanomisistaan eroamalla, sillä mitä ilmeisemmin 
ne ovat olleet sekä vääriä että kyseenalaista tilannetajua osoit-
taen sopimattomia. 

Ongelma on vain se, että ne on sanonut maan ylin oikeus-
auktoriteetti, jonka pitäisi valvoa muiden sanomisia ja teke-
misiä, jos ehtisi omilta virheidensä peittelyiltään. Suomi olisi 
säästynyt paljolta ja pelastanut kansalaistensa henkiä, jos hal-
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litus olisi osannut laeilla sulkea maan silloin, kun se vielä oli 
mahdollista. Miksi Pöysti on selvinnyt näinkin pitkälle ilman, 
että kukaan on syyttänyt häntä? 

Siksi, että Suomessa kunnioitus korkeita viranomaisia koh-
taan on niin vieläkin nöyrien alamaisten mielissä aivan liian 
korkealla. Mutta ennen kaikkea siksi, että poliittisia virkani-
mityksiä on lähes mahdoton muuttaa. 

Uudet hallitukset joutuvat toimimaan edellisten hallitus-
ten, ja usein myös samoista poliittisista lähtökohdista olevien, 
asiantuntijoiden varassa. He jos ketkä, voivat jarruttaa, sabo-
toida mielin määrin eli tehdä ”oman maalin” tietäen hyvin 
laskun maksajana aina olevan kokematon uusi hallitus, kuten 
nyt Marinin tapauksessa. 

Viime aikoina Valtion tarkastusviraston pääjohtajaskandaa-
lin yhteydessä paljastuneet Pöystin kytkökset korruptoitunee-
seen ja hyllytettyyn pääjohtaja Tytti Yli-Viikariin on saanut 
monen oikeudenmukaisuutta ehdottoman loukkaamattomana 
arvona pitämien kansalaisten keskuudessa maljan läikkymään 
yli reunojen. 

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Pöysti on nimit-
täin suosinut selvästikin epäpätevää ja pääjohtajaksi sopivaa 
suosikkiaan ohitse ison liudan pätevämpiä ja ansiokkaimpia 
hakijoita. 

Seurauksena on ollut koko tarkastuslaitoksen halvaantu-
minen ja alkuperäisen idean täydellinen vesittyminen. VTV 
ei enää ole ollut hallinnon vahtikoira, vaan muuttunut itse 
tutkittaviensa kanssa samanlaiseksi, ilman valvontaa olevaksi 
valtionvirastoksi, jossa johtajat peukaloivat tarkastajien ra-
portteja hampaattomiksi, ennen kuin ne menevät vesitettyinä 
eduskunnan käsiteltäviksi.

Resursseista päättävät poliitikot eivät ole alan ammattilai-
sia eivätkä osaa erottaa hyvää hakijaa huonosta, varsinkin jos 
hän on ns. Troijan hevonen eli vastapuolen tarkoituksellisesti 
sisään ujuttama sabotööri, kuten Yli-Viikari vaikuttaa olleen. 
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Ainakaan hän ei ole ajanut työnantajansa etua eikä edustanut 
valtion arvoja. 

Pitää muistaa, että Pöysti oli ennen oikeuskansleriksi tu-
loaan edellisen hallituksen ylimpänä käsikassarana yrittämässä 
ajaa läpi kansan suututtanutta sote-mallia, jonka ”vaarallinen 
harha oli valinnanvapauden nimissä” kerrottu valhe yrityk-
senä syöttää kansalaisille nykykäytännön vastaisesti ajatusta 
terveydenhuollon ihmeitätekevästä yksityistämisestä, maassa, 
jossa on yksi maailman parhaista ja toimivimmista julkisista 
terveydenhuolloista, jos sen annettaisiin olla rauhassa siihen 
iskeneiltä ahneilta eturyhmiensä edustamilta poliitikoilta. 

Lisää tietoa saa tutkimalla eduskunnan sosiaali- ja terveys-
valiokunnan pöytäkirjoja äänestyskäyttämisestä kunkin ehdo-
tuksen osalta. Linja on täysin sama ja selvä kuin millä Helsin-
gissä saatiin vesitettyä terveyskeskusten joustava toiminta ja 
nostettua yksityisten lääkäriasemien asema siihen kukoistuk-
seen, missä se on nyt. 

Kerrotaan että idea yksityistämisestä oli lähtöisin juuri Pöys-
tiltä, tai siltä, joka Pöystiä pitää naruissa kulissien takana, sillä 
kyseessä on salaliitto, ei sen vähempää, julkista hyvinvointiyh-
teiskuntaa vastaan yrityksenä saada se huonoon valoon, rapaut-
tamalla se ensin Helsingin tavoin lähes toimintakyvyttömäksi, 
ennen kuin yksityiset hymyilevät ja kalliit palveluntarjoavat 
(meille pääset jonottamatta mutta maksat 1000 siinä missä 
julkisessa 10 euroa). Oliko Pöysti vain harjoittelut VTV:n suo-
jissa samaa aiemmin ja Yli-Viikari oli vain hänen lähettinsä? 

Mikä vaikutus tässä oli pääministerin kehotuksella laittaa 
”valtion laiska tase töihin”, eli muuttaa laitokset virastoista 
liikelaitoksi? Jotta Pöystin ja Yli-Viikarin suunnitelma olisi to-
teutunut, valvonta piti ensin vesittää ja VTV muuttaa osaksi 
tätä hymyilevää mainoskampanjaa. 

Eikö silloin syyttävän sormen pitäisi nousta eduskunnan 
ulkopuolella ilmeisesti tätä tietoa vastaan syystäkin tönäistyksi 
tulleeseen entiseen kepuli-pääministeriin, jonka omaisuuskin 
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nykytietojen mukaan perustuu samanlaiseen valtiolta kuppaa-
miseen ja silmänkääntötemppuihin, kuin mitä ilmeisemmin 
jossain vaiheessa tulevaisuudessa, kun Suomi olisi päässyt yk-
sityistämisen tielle turvallisesti ohjailtuna, Pöystin ja Yli-Viika-
rinkin vesittynyt suunnitelma olisi tarjonnut valtiojohtoisten 
firmojen johtajille tehdä ”ahneet sipilät” pistämällä laiska val-
tion tase omiin taskuihinsa naapurimme suuren kleptokratian 
innostamina”? 

Tätä he kutsuvat virne suussa ”kansankapitalismiksi”, mitä 
se ei tietenkään ole. Sanan kansa voi etuliitteestä hyvin unoh-
taa, sillä sen maksumiehinä ovat tavalliset, ja etenkin alle köy-
hät noin 1,5 miljoonaa Kehä III:sen ulkopuolella säälimättö-
missä lähiöslummeissa asuvaa kansalaista, joilla ei ole mitään 
muuta mahdollisuutta vaikuttaa asiaan kuin tönäistä tielleen 
sattumalta eksyneitä syyllisiä. 

Jos Jouko Turkka eläisi, hän nauraisi tälle kusetukselle ja 
tekisi, jos ei nyt näytelmää (miksei ei: Kött och Kärlek-näytel-
mässä, mikä esitettiin Göteborgin kaupunginteatterissa vuon-
na 1985, kun asuin kesän kaupungissa, suomalainen pultsari 
tapettiin Ruotsin-laivalla ja jauhettiin jauhelihaksi muiden 
syödä), niin ainakin kirjoittaisi Aiheita II-novellikokoelmaan-
sa (I Aiheita kirjoitettiin 1983 Otava). Turkka nimittäin en-
nakoi oivaltavasti valtiojohtoisen nykyidiotismin lässyttävän 
luonteen sekä siihen salakavalasti ankkuroituneen modernin 
jälkihegeliläisen sovinnaisuusnäkemyksen kaikesta hymyilevä-
nä markkinatuotteena, etenkin totuudesta.

Miksi kukaan ei kysy tai tutki tätä? Tässä on selkeä mo-
tiivia ja osoite sylttytehtaalle. Ei kyse ole mistään irrallisesta 
päähänpistosta vaan pitkästä kulissien takaisesta poliittisesta 
operaatiosta, jossa Pöysti ja Yli-Viikari olivat vain tekevät kä-
det, eivät ajattelevat aivot. 

Tätä teoriaa tukevat medioiden paljastukset; Hesarissa ker-
rottiin, miten VTV:n johtajan Anna-Liisa Pasasen halunneen 
poistaa KELAa koskevasta tarkastuskertomuksesta kriittiset 
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kohdat. Ilta-Sanomat kertoi ylijohtaja Marko Männikön 
poistaneen paljon huomautettavaa tietotekniikkaa koskeneesta 
raportista. Iltalehti paljasti, miten liikkuvan poliisin lakkautta-
misen yhteydessä tehtyä raporttia paranneltiin ja claentech-ra-
portti yritettiin vesittää. 

Moni kysyy, miksi näin on päässyt käymään ja kuka ajoi 
Tytti Yli-Viikarin pääjohtajaksi. Vastaus on VTV:n edellinen 
pääjohtaja Tuomas Pöysti. Mutta miksi? Syitä on alettu selvit-
tää Pöystin omasta toiminnasta VTV:n pääjohtajana. Toimit-
tajat eivät ole VIELÄ löytäneet Pöystin tekemisistä moitteita 
hänen pääjohtajakaudellaan VTV:ssä, mutta eiköhän kohta 
löydy jotain, jos joku uskaltaa ja osaa kaivaa kunnolla ja oi-
keista paikoista.

Nyt on selvinnyt myös se, että Pöystillä ja Yli-Viikarilla on 
enemmänkin yhteistä. Molemmilla on ranskankieli toisena ko-
tikielenä, sillä molempien aviopuolisot ovat ranskankielisistä 
maista. Pöystille on tullut kiire selittää julkisuudessa, etteivät 
he nyt sentään perhetuttuja ole. Ei tarvitse ollakaan, kyllä hy-
vävelisuhde voi pelata tälläkin tasolla. 

Pöystiltä on aika loppumassa väistelevien selitystensä kans-
sa, ja hän on joutunut suuremman julkisen huomion alle, 
kertoessaan viime viikolla uutisen, ettei enää osallistu lakien 
valmistelun aikana julkiseen debattiin tai istu hallituksessa nii-
tä valvomassa, vaikka juuri se lain mukaan pitäisi olla hänen 
yksi tärkeimmistä tehtävistään. 

Päätökselleen hän löysi perustelut, sitä samaa selitellä mihin 
kansa, oikeusoppineet ja erityisesti hänen kyvyttömyyteensä 
tuskastuneet poliitikot alkavat olla jo kyllästyneitä. Mutta ket-
kä ovat näitä ajattelevia aivoja, jotka tämän suunnitelman ovat 
kaikessa hiljaisuudessa tehneet? En olisi yhtään ihmeissäni, jos 
osoite löytyi työnantajien linnakkeesta Eteläranta 10 Jyri Hä-
kämiehen johdolla. 

Kokoomus työantajaleirin apupuolueena on tehnyt harti-
avoimin töitä eduskunnan valiokunnissa helpottaakseen Suo-
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men siirtymisen julkisesta yksityisen ihanuuden maailmaan 
sen mukaan, kenellä on varallisuutta enemmin. 

Ainoa järkevä neuvo Pöystille tässä tilanteessa on: Tuomas 
Pöysti eroa oikeuskanslerin tehtävistä ennen kuin sinut ero-
tetaan. Tokkopa hän niin tekee. Miksi tekisikään? Ei häntä 
VIELÄ epäillä laittomuuksista julkisissa toimissaan. 

Siitä että Suomessa on vähemmän korruptiota kuin muual-
la maailmassa, ei seuraa, etteikö Suomessa olisi paljon korrup-
tiota. Siitä on taas yksi ikävä esimerkki Pyösti-Yli-Viikari-ta-
paus, jonka loppukohtaus saatetaan vielä näytellä oikeudessa. 

Oikeuskanslerin pitäisi helpottaa hyvien lakien syntymistä 
ja valvoa lakien valmistelua. Niin hän ei tee, vaan antaa siu-
nauksensa huonoille laeille. Tuomas Pöysti ei ole tehtäviensä 
tasolla, ehkä ei ole koskaan ollutkaan, sillä hän vaikuttaa pre-
sidentti Kekkosen sanoin ”saatanan tunarilta” joko tahallisesti 
poliittisista syistä tai tahattomasti tunaroiden. 

Yli-Viikari oli tänään sunnuntaina Arto Nybergin vieraana. 
Haastattelu oli ensimmäinen, jonka hän antoi sen jälkeen, kun 
kohu kaksi viikkoa sitten hänen ympärillään alkoi. Molemmat 
olivat jännittyneitä. Yli-Viikari näytti todellisen luonteensa. 
Itse täydellisyys ei ole omasta mielestään tehnyt mitään väärää. 

Haastattelija oli väärä. Nyberg ei kyennyt, kuin ei osannut, 
tähtitoimittajanroolinsa takaa esittää niitä kipakoita kysymyk-
siä, omaa henkilökohtaista vastuutaan VTV:n katastrofissa 
välttelevälle Yli-Viikarille vaan antoi tämän huoletta puputtaa 
lakimiehensä kanssa valmiiksi pureksimaansa tekstiä. Ei näin 
saa toimittaja tehdä siitä huolimatta, että hänellä olisi vuosisa-
dan krapula, niin kuin ”Tintillä” näytti taas olevan. 

Voi parkaa! Olisi kerrankin Nybergillä ollut mahdollista 
näyttää osaavansa hommansa eikä vain esittävänsä sellaista. 
Huhuh! Olipa kalpeaa katseltavaa, kuin kahta pakkasessa 
värjötellyttä kivinaamaa. Yli-Viikarikin olisi saattanut pärjä-
tä, jos ei olisi esiintynyt opettajamaisesti ja puhunut jäykällä 
kirjakielellä. 
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No, Yli-Viikarin onneksi Nybergin katsojaluvut ovat vain 
murto-osa sen parhaimmista päivistä ja laskee koko ajan tasai-
sesta samana tahtiin, kun Nyberg ilmiselvästi väsyy ja vanhenee 
lisää elähtäneen ja jo aikansa eläneen televisioshownsa mukana. 

Kerran haastattelun, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa, lopul-
la Yli-Viikarista pilkahti inhimillinen lämpö, kun hän siirtyi 
puhumaan omalla murteellaan, mutta vain hetkeksi eikä se 
pelastanut tätäkään katastrofia.

Olisi kiva tietää millainen hänen edeltäjänsä Tuomas Pyösti 
oli VTV:n pääjohtajana. Mitäköhän niistä ajoista aikoinaan 
paljastuu? Ehkä ainakin se, miksi hän ajoi Yli-Viikaria niinkin 
innokkaasti, kuin ajoi seuraajakseen, ja keneltä korkeammal-
ta taholta hän on saanut määräyksensä ja suojelunsa, jonka 
suojissa luuli saavansa tehdä, mitä haluaa. Suomen tuntien ei 
mitään näistä. 

Poliitikot suojelevat omiaan ja tutkivia toimittajia ei enää 
ole muualla, kuin Tampereen yliopiston toimittajakoulu-
tuksen erikoiskursseilla. Ehkä se ei enää nykyisin onnistuisi, 
kun sananvapaus on omistajien sanavapautena omistamista 
ja valtamedioista on tullut lehtien tapaan ylhäältä ohjattuja 
koneistoja.

Nyt tarvittaisiin apuun Tampereen yliopiston entistä jour-
nalistiikan professori Pertti Hemanusta, joka tuli tunnetuksi 
siitä, ettei pitänyt angloamerikkalaisesta sanavapaudesta, joka 
oli mediayhtiöiden omistajien sananvapautta. 

Hän opetti oppilailleen päinvastoin journalistisen vapau-
den liittyvän toimitusten sisällä käytävään yhteiskunnalliseen 
ja ideologiseen kamppailuun omien tavoitteiden puolesta yh-
teiskunnallisia syrjintä- ja sortokoneistoja vastaan. Hemanus 
hylkäsi liberalistien käsityksen vapaudesta, sillä hänen mieles-
tään vapaus oli vain ”positiivista vapautta”. 

Hemanus tähdensi sen sijaan oppilailleen ”positiivisen va-
pauden olevan vapautta journalistiseen työhön tiettyjen pää-
määrien hyväksi tietyin keinoin”. 



429



Millaisia ovat mm. ahneuden haalistunut varjo, älyllisen itsepuolustuk-
sen pikakurssi tai maailma aatteiden ja kuvitelmien takana, Chaplinin 
humanismi, Päivi Räsäsen Akilleen kantapää, tai mihin Yhdysvallat on 
menossa, entä Majakovski historian jäljessä, tai sympaattinen ajopuu-
teoria Pyhtäältä, tai Unam sanctam-bullan merkitys historian läksynä 
asian jo unohtaneille nykysukupolville ja kertomus valeuutiskeisarista 
sekä Norjan mitalirohmut ja Donnerin fernandopessoalaisuus? Näistä 
asioista kirjoittavat kolmannessa yhteisessä kirjassaan professori Timo 
Airaksisen johtaman suomalaiset arvot kriisissä kirja -ja tutkimuspro-
jektiin kuuluvan uudenlaisen filosofis-kulttuurisen verkkolehti digivalli-
la.comin päätoimittajat, kulttuuritoimittaja, kriitikko ja esseisti Harald 
Olausen sekä Vapaa-ajattelijoiden liiton lehden toimitussihteeri, tohtori-
koulutettava ja kriitikko Eero K.V. Suorsa uutuuskirjassaan ”Kauneu-
den kirous ja Liian paljon nuorena sekä muita filosofisia kulttuuriessei-
tä”. Yleisinhimillisiin arvo - ja merkityskysymyksiin kytkeytyessään 
hyvä taide ja kritiikki lähestyy etiikkaa. Ehkä myös ripaus mystiikkaa 
tarvitaan, ettei ihminen muuttuisi ennalta arvattavaksi koneeksi, jos 
ihminen tietäisi itsestään kaiken niin kuin pahimmissa uhkakuvissa on 
esitetty tieteen voittokulun loppupäässä. Siksi taidetta ja kritiikkiä 
ehkä tarvitaan. Vai tarvitaanko? Kysymyksen pitäisi ehkä kuulua: 
kuka tarvitsee ja miksi? Sanalla kritiikki on toisinaan huono kaiku; 
lukijoille haluttaisiin mieluummin tarjota helppoja, miellyttäviä ja 
iloisia lukukokemuksia, joissa kritiikin kohdetta kehutaan. Tai tätä 
lukijoiden oletetaan haluavan. Ihan toista maata ovat iloiset sarvilaiset 
(SARV- Suomen Arvostelijain liitto r.y.) Olausen ja Suorsa ajattelussaan 

ja kirjoituksissaan digivallila.comissa, 
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