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Toimittaja ja kirjailija Harald Olausen osallistuu ahkerasti 
kriittiseen maailman ilmiöstä ja niiden vaikutuksista käytäviin 
keskusteluihin suomalaisissa medioissa sekä kirjoissaan. Tässä 
kirjassa hän ruotii mm. esimerkiksi Platonin Valtio-kirjassaan 
esittämää ajatusta laajemmasta poliittisesta osallistumisesta. 
Taimiksi kukaan ei tiennyt Saksassa keskitysleiristä? Millaista 
on nykyajan vallankumouksellinen taide Spike Leen David 
Byrne`s American utopiaa katsellessa? Millaista oli suomalai-
sen enemmistökommunistin mielestä Moskovan kuuluisa 
puoluekoulu? Miten pitää kohdata oikein persu? Entä millaista 
on ”kissanpissijournalismi”? Kirjan lukujen muut otsikot kerto-
vat lisää kirjan laaja-alaisuudesta politiikasta kirjallisuuteen, 
talouteen, filosofiaan ja kirjallisuuteen sekä elokuvaan, joita 
Olausen kirjassaan etupäässä käsittelee: ”Toinen sisällissota, 
Poliittinen petos brittiläiseen tapaan, Naismiehet ja miesnai-
set, Persuvallanvaihdosko, Hyvä Ronaldo, Ruotsalaisia 
kummallisuuksia, Robespierreläiset likaiset temput, Kun 
Sinnenmäki hirttäytyi Nurmistoon, Helsinki Pride ei ole avoin, 
Normikriittisyydestä, Kuntakorruptio, Jarmanin Wittgenstein, 
Ouluko kulttuurikaupunki, Kansallisteatterin nuolentapolitiikka, 
Hannu Karpoa vituttaa!, Ruotsin siirtolaisfasismi, Unohtuiko 
kulttuurin korruptio?, Ylen arvovaltaa nakertamassa. Tarvit-

seeko onnellinen ystäviä?, Lopul-
liset jäähyväiset Enso Gutzeitil-
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Arjen filosofia 
kameranlinssin läpi 

nähtynä
Ylen Areenassa on tullut viimeisen vuoden aikana aivan lois-
tavia dokumentteja amerikkalaisista ”melkein unohdetuista 
valokuvaajasuuruuksista”, joista monesta on tullut vasta kuo-
lemansa jälkeen suuren yleisön tuntemia. Samalla on herännyt 
kysymykset: Miksi pitäisi tulla suuren yleisön tietoisuuteen ja 
kuinka paljon vastaavanlaisia lahjakkuuksia jääkään vuosien 
saatossa pimentoon? Amerikkalainen unelma julkisuudesta 
ja äkkirikastumisesta tarvitsee näitä tavallisia kaduntallaajien 
tähtitarinoita elääkseen. 

Siksi kaiketi Vivian Maieristakin, joka syntyi vuonna 1926 
ja vietti elämänsä New Yorkissa ja Chigagossa, synnytettiin 
postuumisti megalomaaninen neromyytti, joka leviää tele-
vision ja valokuvanäyttelyjen avulla jokaisen taiteesta kiin-
nostuneen näköpiiriin. Ja onhan Maierin valokuvat eteviä, 
tunnelmallisia ja autenttisia. Hänen tapansa kuvata tarkasti ja 
vangita kuviinsa ihmisten ohimenevä hämmennys sen sada-
sosasekuntin ajan, kun he huomaavat katsovansa kameraan, 
viehättää koska se haastaa kuvattavan mutta ei anna tälle mah-
dollisuutta vastata. 

Varsinaista valokuvallista sadismia - tuntuu kuin Maier 
ampuisi heitä surutta massamurhaajan tavoin kostoksi omas-
ta erilaisuudestaan. Ja se on tämän jutunkin ydin. Maier oli 
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totta tosiaan erilainen kuin silloinen ahdas keskiluokkainen 
ympäristönsä, missä hän joutui viettämään suurimman osan 
ajastaan lastenhoitajana ansaitakseen sillä sen pienen kaista-
leen yksityisyyttä, joka ei muille kuulunut, ja jonka hän käytti 
kameransa kanssa. 

Maier ei kuvaa varsinaisesti mitään ja on siksi kiinnostava. 
Hän on vain kävellyt kaikkialla kamera kädessään ja sulautu-
nut ympäristöönsä kuin veitsi sulaan voihin. Helsingin Käm-
pin galleriassa K 1:sessä olevassa Maierin melko suppeassa 
valokuvanäyttelyssä seinällä on hänestä omakuva, jossa hän 
katsoo tyhjällä ilmeellä kamara kädessään kameraan kuin va-
lokuvataiteen Mona-Lisa yhtä salaperäisen arvoituksellisesti. 
Kuvaajana hän etsi aina ihanteellista sommitelmaa ja täydel-
listä kuvakulmaa. Näyttelyn keskiössä on katuvalokuvaus ja 
mukana on useita Maierin tunnetuimpia teoksia kuin arkisten 
kokemusten hienostuneina huippuina. 

Mutta toteutus on liian tavanomainen ja tylsä, että hä-
nestä nousisi esiin se maaginen tavallisuuden kuvaaja, joka 
hän ilman ylisanoja todellisuudessa oli. Maier on kuvillaan 
kuin Marco Polo, joka toi kirjallisuuteen vuona 1298 (oi-
keastaan hänen haamukirjoittajansa Rusticello da Pisa) ute-
liaan kuuntelijan, joka tutustui tavallisiin ihmisiin toreilla ja 
kuunneltuaan heidän juttujaan, pystyi kertomaan ihmeellisiä 
tarinoitaan sellaisista paikoista, joissa ei itse käynyt. 

Vaikka Marco Polon kirja on osin pitkäpiimaista luettavaa, 
avasi se ihmisille uuden oven tuntemattomiin maailmoihin. 
Näin tekee myös Maier. Hän on ovela katsojan harmiksi eikä 
paljasta itseään kuin yhden kuvan kerran ja siinäkin sen ver-
ran coolisti keskisormea tyhjällä ilmeellään näyttään tyyliin 
ÄHÄKUTIT SIITÄS SAITTE, ettei keskivertoakatsoja saa 
irti hänestä muuta kuin pienen palasen sitä, mitä hän ei ollut 
eikä olisi koskaan halunnut olla, kuin Kathrine Dunnin Pe-
tomaista rakkautta-kirjan kummalliset oliot muiden ihastelun 
ja vihastelun loputtomana kohteena irvistelemässä.
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Omakuva ei sano mitään. Ei ole tarkoituskaan. Se ei pal-
jasta hänen tunteitaan eikä motiivejaan. Se vain on. Maier 
on se kummajainen, jonka katse voisi tappaa, jos hän olisi 
tosissaan. Näin hän siirtää osan itsestään kameransa linssiin 
ja laukoo sarjan tulta ympärilleen hämmentävissä kuvissaan, 
jotka paljastuvat vasta hänen kuolemansa jälkeen ja nekin sat-
tumalta. Ne eivät ole helppoja eivätkä turhia. Niissä on yhtä 
voimakas läsnäolon ja katoavaisen hetken tuntu kuin mikä 
on mahtanut olla Maierilla itselläänkin omissa yksityisillä ja 
muilta salassa olleilla seikkailuillaan. Silti Maierin kuvat ovat 
kuin sotaa tylsyyttä ja tavanomaisuutta vastaan. Niissä on jo-
tain uhkaavaa ja pelottavaa. Ne ovat röyhkeitä ja samalla kuin 
suuria freskoja, kuten kuva, jossa musta nuorukainen ratsastaa 
hevosella New Yorkin kaduilla.

Mutta ehkä sittenkin on kiinnostavinta henkilö, joka kät-
keytyy kuvien taakse eli itse Vivian Maier, joka elätti itsensä 
lastenhoitajana, vaikka ilmiselvästi inhosi työtään ja erityisesti 
lapsia. Tämä näkökulma tuntui ainakin Maierista kertovassa 
dokumentissa kiinnostavan amerikkalaisia enemmän, kuin 
hänen erinomaiset tavallisuuden sattumanvaraisia hetkiä ylis-
täneet valokuvansa. 

Maieria voisikin yhtä hyvin kutsua arjen kuvaajaksi. Maie-
rissa on jännittävällä tavalla jotain vierasta ja kylmän laskel-
moivaa etäisyyttä, joka on yhdistetty viikinkien Lokeen, joka 
oli magian, tulen, petoksen ja valheiden jumala. Hänellä oli 
muista erottuva pitkä liehuvalettinen punainen tukka. Hä-
nen vihreiden silmiensä loisteessa oli jotain samaa häikäisevää, 
sisäistä valoa, kuin Maierillakin. Loke hymyili valloittavasti 
ja oli sujuvasanainen hurmuri. Teräväpäinen Loke liehitteli 
jumalattaria, jotka eivät voineet vastustaa hänen vetävää vie-
hätysvoimaansa. 

Mutta Loke oli kylmä, julma, laskelmoiva ja itsekäs nar-
sistipsykopaatti, joka lupasi ja vannoi kauniisti, mutta rikkoi 
aina törkeästi kaikki antamansa lupaukset ja tappoi typeränä 
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nössönä pitämänsä valon ja totuuden jumalan Balderin. Ehkä 
juuri sellainen on meille tuntematon Maierkin? Kuka tietää. 
Ainakin hän tunnusti tunteneensa itsensä vakoojaksi varastel-
lessaan sieltä täältä kamerallaan ihmisiltä heidän ainoita het-
kiään, kun he saattoivat sulautua osaksi suurta ihmismassaa 
suurkaupungin vilinässä vailla teennäisiä ilmeitä valehtelemas-
sa toisilleen olevansa sitä sun tätä, vaikka olivat kaikkea muuta 
mitä luulivat ja uskottelivat olevansa. 

Maier on uhmakas ja nenäkäs omassakuvassaan ja näyttää 
sen, ettei välitä mitä hänestä puhutaan ja ajatellaan. Hän vain 
on. Omassakuvassaan hän on se, mikä on ilman teeskentelyä. 
Fiksu, omillaan toimeentuleva, omapäinen ja ikuinen kapi-
nallinen vailla sitä keskiluokkaista kahleiden raskautta, mikä 
hänen ympärillään huutaa vapautumistaan. Maierilla ei ole 
mitään ja siksi kaikki. Siksi hän voi vain olla. Sulautua ympä-
ristöönsä ja silti olla oma itsensä. Eikä kukaan häiritse häntä 
liiallisella tuttavuudellaan tai yritä kaveerata typeryydellään.

Ja mikä tärkeintä: hän ei puhu liikoja, sillä hän tietää, siitä 
kyllikseen saaneena kaiken maailman hölynpölyn viljelemisen 
järkipuheena vievän meidät harhaan todella tärkeissä kysy-
myksissä, kuten siinä mitä voi ajatella ja tehdä, mitä pitää 
vain omana tietonaan ja kuvitella mielessään eli olla hiljaa 
juuri sillä tavalla, kuin hän oli huutaen vain otoksissaan niin 
hervottomasti, että se olisi jossain muussa ajassa ja tilanteessa 
naurattanut, ellei hän olisi ollut niin vakavissaan, ihan samal-
la tavalla kuin hyvinä aikoina pelättiin pahinta, ja huonoina 
aikoina toivottiin parasta. Maierin valokuvat ottavat mittaa 
omasta sisäisestä maieristamme kysyen: osaammeko erottaa 
traagisuuden koomillisuudesta? 

Osaatko Sinä, hän tuntuu kysyvän, vaikka ei odota siihen 
vastausta. Sehän olisi yhtä väärä vastaus, kuin väite onnen 
saavuttamisesta, mikä edellyttää kykyä löytää kulloinkin ihan-
teellisia ratkaisuja. Maier ei tee niin. Hän kuvaa energiaa, joka 
on koko ajan liikkeellä ja muuttaa muotoaan periaatteella: 
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kokemus voidaan oppia tuntemaan vain elämällä se persoo-
nallisesti; väliin se on jokin huomaamaton yksityiskohta jos-
sain isommassa kokonaisuudessa - usein ihmisessä, väliin taas 
unohtunut ajatus, itseltään piilossa vilahtava paljastava ilme 
tai suoritus – ei sen väliä mikä, sillä sekin vain on, kuten 
Maier, ilman sen suurempia eleitä tai selityksiä.

Tässä Maierein viehätys piileekin. Hän ei yritä olla mikään 
muu kuin on. Tavallinen unelmoitsija, joka halusi nähdä täh-
det, mutta joka näki vain eteisin vaatekaapin. Eivätkä hänen 
kuvansa ole mitään muuta, kuin mitä ne ovat ja niissä olevat 
ihmiset, esineet, ilmeet ja kaikki se mikä kuuluu ja ei kuulu 
inhimilliseen elämäämme, kuten aavistus pahasta ja jostain 
vielä pahemmasta, joka vaanii meitä kuvan takana heti sen 
jälkeen, kun kuvat on otettu. Paljon sen jälkeen tulee esiin 
vasta se meille tarkoitettu, hitaasti avautuva, alaston totuus. 

Tässä hän on hyvin kreikkalainen antiikin klassisen trage-
dian mestarin Sofokleen tapaan, ihan kuin Traakhiin neitojen 
lopussa (säkeet 1010-7), kun kuolintuskissaan kiemurteleva 
Herakles lausuu ilmoille seuraavat sanat, jotka on osoitettu 
paradoksaalisesti (Sofokles: Tua Korhonen, Tommi Nuppo-
nen, Vesa Vahtikari: Teos 2018) yhtä aikaa poissa- ja läsnä 
olevalle ateenalaiselle yleisölle: 

”Missä nyt olette, vastatkaa te ihmisistä kieroimmat, 
Kreikan kansa, teidän vuoksenne puhdistin meriä ja metsiä 
hirviöistä nyt kukaan teistä ei anna minulle mitään lievitystä 
ei tuo tulta, ei miekkaa. E-e-e! Eikö joku voisi hakata pääni 
irti, päättää kärsimysteni tien!”

Tätäkö hän teki kamerallaan ja näinkö hänellekin lopulta 
kävi? Ei Maieria voisi kuvitella serbialaisen performanssi-
taitelija Marina Abramovićin tavoin istumassa tuntikausia, 
päiviä ja viikkoja MoMassa tuijottelemassa pääsymaksusta 
vieraita silmiä, sillä hän jää Herakleen tavoin titaanisine 
tuskineen yksin, koska se, mikä erotti antiikin Heraklesta 
Sofokleen näytelmässä auttajistaan, oli näyttämö itse, sama 
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näyttämö, joka suojeli katsojaa liialliselta samaistumiselta. 
Maierilla se on armoton kamera, yhtä yksinäinen ja jul-

mana valmiina iskemään, kuin hän itsekin. Tämäkö oli se 
tuskanhuuto, jonka hän oli jähmettänyt otoksiinsa ja josta 
ei puhuta, kun ei puhuta? Elämä nyt vain on sellainen juttu, 
ettei paljosta muustakaan puhuta, oteta selvää tai ajatella, 
kun kaikki vaan tapahtuu, ja me niiden pyörteissä unoh-
damme sitä mukaan, kun näemme lisää.

Miksi hänen tapaansa ja kuvakieltään voisi kutsua? Yksi 
nimi on hänen hiljaisuutensa. Toinen on tavallisuuden to-
distaminen. Arjen filosofiaksi tätä voisi hyvin kutsua kame-
ranlinssin läpi nähtynä. Maier kuvaa uteliaana tavallisuutta, 
jossa on sitä jotain elävää, missä olemme kaikki mukana 
kuin aikoinaan, hän itsekin, Augustus, joka vihjaisi Tunnus-
tuksissaan ihmissuvun olevan utelias tutustumaan toisen elä-
mään, mutta itse hidas korjaamaan omaa elämäänsä. Ihmiset 
kulkivat ihailemassa korkeita vuoria, meren aaltoja, vuolaita 
virtoja ja avaria ulapoita. He tutkivat tähtien ratoja mutta he 
jättävät itsensä tutkimatta ja ihmettelemättä. 

Juuri niin teki Maierkin. Ei hän itsekään ollut kiinnos-
tunut ulkopuolisten kommenteista siihen, mitä teki ja mi-
ten teki. Vai oiko asia sittenkään ihan noin? Hän yritti eikä 
onnistunut. Siinä se tarina ilman turhia mystifiointeja. Hän 
oli lihaa ja luuta siinä missä muutkin, pää pilvissä ja jalat 
ilmassa, kunnes itse ankara elämä opetti, miten piti olla 
hiljaa takarivissä ettei häiritse niitä, joille siinä oli varattu 
eturivin paikat. 

Kun hän vimmaisesti kuvasi, hän hukutti pahvilaatikoi-
hin sullottuna tuhansia kuvia siitä tuntemattomasta elämäs-
tä, joista jokainen olisi voinut olla hänen omansa. Miksi hän 
teki kaiken niin kuin teki? Ihan kuin olisi tuskaisesti vielä 
lopuksi parahtanut: mitä helvettiä se teille kuuluu, jokaisella 
on oma juttunsa. Ja tämä oli hänen juttunsa. Intiimit tun-
nustukset ilman paljastuksia. 
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Ajatus laajemmasta 
poliittisesta 

osallistumisesta
”Mikään ei voita niitä mysteerejä, jotka ovat jalostaneet mei-
dät tietämättömästä ja barbaarisesta elämästä todelliseen ih-
misyyteen.”

-Cicero, Laeista II

Ihan ensimmäiseksi suurkiitos niille kustantamoille, jotka 
ovat ottaneet tehtäväksi kääntää antiikin klassikkoja suomek-
si, kuten Teos, jolta on tullut mm. Sofokleesta kertova uutuus-
kirja ja Gaudeamus, jolta on tullut Ciceron kirjeistä kertova 
kirja. Lisää tällaista sivistyksellistä selkärankaisuutta ja Suomi 
pelastuu, sillä miksi turhaan keksiä pyörää uudelleen, kun 
sen kerran ovat aikoinaan Platon kumppaneineen keksineet 
ja niistä laajasti myös selkokielellä kirjoittaneet. 

Palataan hetkeksi Sokrateeseen (esimerkiksi Suuret filoso-
fit; Otava 2004 Anthony Gottliebin kirjoitus Sokrateesta), 
sillä se unohdettu tarina, joka meiltä jää usein kuulematta, on 
Sokrateen suhde sen ajan poliittisiin kuohuntoihin ja Sokra-
teen poliittinen suuntaus: kuuluiko hän demokraatteihin vai 
tyrannian kannattajiin. 

Platoninsa lukeneet tietävät vastauksen mutta muilta se 
on jäänyt huomaamatta. Siksi Holger Thesleffin kirja Plato-
nin arvoitus (Gaudeamus 2011) on tärkeä opas ja selityksiä 



13

sisältävä käsikirja, jonka lukeminen Platonin koottujen teos-
ten kanssa auttaa ymmärtämään niin tuon ajan tapahtumien 
taustoja kuin itse henkilöitäkin, kuten Platonia ja Sokratesta 
itseään.

”Hormos on nuorukaisten ja naisten yhteinen karkelo. Sitä 
johtaa nuorukainen kepein liikkein, kuin sodassa leikitellen, 
mutta neitonen seuraa hyvin arvokkaasti sekä tanssii kuten 
naiselle sopii.”

-Lukianos
Moniko meistä tietää mikä oli Sokrateen suhde poliittisiin 

päättäjiin ja millaiset poliittiset intohimot olivat hänen ajatte-
lunsa taustalla, ja miksi hän sai kuolemantuomion nuorison 
turmelemisesta? Sokrateen aika oli repivää. Ateena ja Sparta 
olivat taistelleet keskenään kaksikymmentäseitsemän vuotta. 
Sota päättyi vuonna 404 eaa. Ateenaan tappioon osin sik-
si, että ns. Deloksen liitosta alkanut muiden kreikkalaisten 
kaupunkivaltioiden kuppaaminen ja varojen väärinkäyttämi-
nen mm. Akropoliksen rakentamiseksi, oli suututtanut muut 
kreikkalaiset eivätkä ateenalaiset saaneet sympatiapisteitä hei-
dän paristaan.

”Jo syntyhetkellään tämä teos henkii täydellistä vanhuuden 
arvokkuutta, ja vielä nytkin siitä virtaa tuoreuden tuulahdus 
kuten sen syntymispäivänä. Aikaa uhmaten se säilyttää kau-
neutensa, ikään kuin sillä olisi vanhentumaton sielu; sen nuo-
ruus kukoistaa ikuisesti.”

-Plutarkhos
Ateenasta tuli sodan jälkeen sivustakatsoja, kun Sparta 

nousi Kreikan johtavaksi valtioksi. Ateena menetti demokra-
tiansa ja Sparta nosti kaupunkivaltion johtoon oligarkit, joita 
kutsuttiin kolmeksikymmeneksi tyranniksi, jotka kuitenkin 
syöstiin vuoden kestäneen verisen ja julman hallinnon jälkeen 
vallasta. Sokratesta pidettiin rasittavana mutta ovelana ven-
koilija, jonka pihdeistä ei päässyt kukaan helpolla. 

Gottlieb vertaa Sokratesta Alkibiadeksen sanoin Marsayek-
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si, joen jumalan musiikkiin, koska tämä lumosi ihmisen hui-
lun säestyksellä. Sokrates käyttää useissa dialogeissa hänelle 
luontaista kyselemisen menetelmää; sen sijaan, että hän itse 
ehdottaisi väitettä, hän antaa (esim. Ksenofonin dialogi) vas-
tustajan tehdä sen ja sitten päättelee, mitä väitteestä seuraisi.

”Kun murhaaja on tuomittu kuolemaan, panee julkinen 
teloittaja tuomion täytäntöön uhrin sukulaisten ollessa saa-
puvilla; se on ikään kuin myönnytys vanhalle kostotavalle ja 
-hengelle.”

-Will Durant Kreikan kulttuuri (WSOY 1951)
Ateena sai takaisin demokratiansa vuonna 401 eaa. Mutta 

millaiset olivat Sokrateen suhteet kolmeenkymmeneen tyran-
niin? Jos katsoo hänen teksteissään esiintyviä nimiä niin esi-
merkiksi kolmenkymmenen tyrannin johtaja Kritias oli hänen 
hyvä ystävänsä ja entinen oppilaansa, kuten myös Kharmides, 
Kritiaksen varamies. 

Holger Thesleff kirjoittaa Platonin menettäneen lapsena 
isänsä ja kasvaneen äidin perheessä, jota hallitsi äidin serkku 
Kritias, joka Ateena-Sparta-sodan verisessä loppuvaiheessa 
johti oligarkkista - niin sanottuja kolmeakymmentä tyrannia 
- Perikleen valtaperillisten edustamaa nationalistista kansan-
johtoa vastaan: 

”Platon myöntää Seitsemännessä kirjeessä, että nuorukai-
sena hän ideologisista syistä kannatti kolmenkymmenen ty-
rannin politiikkaa mutta Sokrateen tavoin tympääntyi siihen 
ja yritti myöhemmin lähentyä maltillisia demokraatteja, jotka 
olivat saaneet vallan hieroessaan rauhaa Spartan kanssa.”

Gottlieb kirjoittaa, että vaikka demokratia palautettiinkin, 
demokraatit tunsivat ymmärrettävästi itsensä melko epävar-
moiksi vuonna 399 eaa. ja Sokrateen läsnäolo kaupungissa 
herätti monissa heissä levottomuutta. Siksi Sokrates piti rai-
vata tieltä mahdollisimman nopeasti varsinkin, kun hän innosti 
puheissaan levotonta nuorisoa. 

Kysymys oli vallasta sekä myös tyranniasta, joista Platon 
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kirjoittaa laajasti Valtiossa sekä Valtiomiehessä (291c-293e) ja 
Laeissa III kirja) Timaioksessa (19bc) ihannevaltio-ajatus saa 
teoria. Thesleff kirjoittaa Platonin vastenmielisyyden kansan-
kokousdemokratiaa vastaan olleen ilmeinen. ”Hänen on sitä 
paitsi täytynyt jo varhain kokea kansanpuhujat sokraatikkojen 
suurimmiksi vihollisiksi”. 

Spartassa hän arvosti kurinalaisuutta ja naisen melko vapaata 
asemaa, mutta vieroksui väkivaltaa ja epä-älyllisyyttä. Bertrand 
Russell muistutti muidenkin kreikkalaisten ihailleen Spartaa 
huolimatta Thermopylain (480 eaa.) taistelun häviämisestä, 
sillä Sparta oli vakaan järjestyksen valtio. Spartan valtiosääntö 
säilyi muuttumattomana vuosisatojen ajan, lukuun ottamatta 
eforien vallan kasvua, mikä tapahtui laillisin keinoin, ilman 
väkivaltaa.

Vähemmän tunnettua on Platonin myöhäistuotantona val-
tiosta poiketen Laeissa esittämä ajatuslaajemmasta poliittisesta 
osallistumisesta aiemmin esitetyn tiukan hierarkkisen yhteis-
kunnan vastakohtana. Mutta miksi Laeissa (IV 709e) vilahtaa 
ihanteena vielä vihattu tyrannia? Taustalla vaikuttaa kreikka-
laisissa syvällä Homeroksen ja Aisykhyloksen tavoin ymmärrys 
ihmisen tilan traagisuudesta. 

Ihmiset olivat vapauden kaipuun ja kohtalon välttämättö-
myyden vankeina. Jo esisokraatikot, jotka esittivät todistuk-
sia eivätkä turvautuneet halpaan mytologiseen sofistiikkaan, 
ymmärsivät tämän keskittyessään pohtimaan mistä kaikki sai 
alkunsa ja minne palasi uskoessaan järjen kykyyn ymmärtää 
järjestynyttä maailmaa. Platon arvosteli puhujia, jotka Atee-
nan demokratiassa saivat kyvykkäinä käännettyä kenet tahansa 
minkä tahansa asian puolelle ja asiat näyttämään toisilta, kuin 
mitä ne oikeasti olivat. 

Thesleffin mukaan usein taidokkaissa puhetaidon jäljittelys-
sään (ks. Meneksenos, Symposium ja Faidros) Platon kiinnittää 
huomiota samoihin piirteisiin kuin runouden kritiikissään, toi-
sin sanoen vastuuttomaan viettelyyn, eettiseen epäjohdonmu-
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kaisuuteen ja kyvyttömyyteen älyllisesti tehdä selkoa asiasta: 
”Platonin yhteiskuntateorioissa ei ole sijaa esimerkiksi eri 

puoluepoliittisten mallien keskinäiselle kilpailulle. Perusmalli 
on hänellä aina sama. Filosofisesti perusteltu järjen johtoasema 
sulkee pois mielipiteiden ja tunteiden vaikutuksen. Aatteiden 
kamppailussa ei siis ole kyse.”

Platon koki sovinnaiset arvot ongelmallisena. Platonin Val-
tiossa (referoidaan tämän kirjoituksen lopussa) esittämää visiota 
valtiosta voidaan pitää Thesleffin mukaan vallankumouksellise-
na siksi, että siinä torjutaan sekä perinteinen aristokraattinen tai 
oligarkkinen yläluokkaideologia että demokraattinen tasa-ar-
voideologia ja korvataan ne sillä, mitä nykyään voitaisiin kutsua 
älylliseksi meritokratiaksi. 

Palataan taas hieman Sokrateen aikaan ja ihmisiin. Muinai-
sessa Kreikassa tyrannia ei ollut käsitteenä samanlainen julma 
despotia, kuin millaiseksi se muodostui myöhemmin Machi-
avellin käsissä, vaan poliittisen vallan keskittäminen jollekin 
muulle kuin perinnölliselle monarkille - siis varsin edistyksel-
linen. 

Sokrateen saaman kuolemantuomion taustalla on sekä 
Sokrateen kyky hämmentää ja kiusata oman aikansa sovinnai-
sia ihmisiä, että myös poliittinen tilanne. Sokrateen kyseen-
laistaminen ei näet paljastanut totuutta vaan käänsi maailman 
itseään vastaan monen mielestä ja siksi hän oli vaarallinen.

Platon on kirjoitukissaan demonisoinut sofistit, jotka ny-
kykielellä tarkoittavat epäilyttäviä sanseppoja, jotka kaunopu-
heisuuttaan yrittivät houkutella seireenien tavoin itselleen ja 
esittämilleen asioille, ei aina niin oikeille, kannattajia kyseen-
alaisin menetelmin. Sokrates hylkäsi sofistien relativismin, kos-
ka Sokrateelle moraalipohdinta oli filosofista, ei retorista. 

Se käsitteli totuutta, ei vaikuttamista esimerkiksi ns. Euthyf-
ronin dilemmassa, jossa Sokrates kysyi kuuluisan kysymyksen-
sä: ”Rakastavatko jumalat hurskasta siksi että se on hurskasta, 
vai onko se hurskasta siksi että jumalat rakastavat sitä? Platonin 
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kymmenen kirjaa käsittävässä Valtiossa selittyy, miksi Platon 
ajatteli avaimen parempaan maailmaan olevan filosofia eikä 
politiikka. Ensimmäisessä kirjassa Thrasymakhoksen mielestä 
valta ja onni ovat oikeita niille, joita onnistaa. 

Thesleffin mukaan tätä subjektiivista vallanhalua vastaan 
Sokrates asettaa oikean käytöksen muita kohtaan, joka on 
kreikkalainen perushyve oikeamielisyys (dikaiosyne): ”Sokra-
tes esittää, että oikea käytös aina pyrkii siihen, mikä on hyvää 
objektille, ja että oikeamielisyys edellyttää tietoa ja viisautta 
(tässä sofia 348e-). Kaikella on sille kuuluva tehtävä (ergon tai 
dynamis, kyky), joka tähtää etevyyteen.”

Toisessa kirjassa Sokrates ottaa tehtäväkseen oikeamielisyy-
den puolustamisen. Ja koska oikeamielisyys on yhteiskunta-
suuntautunut ominaisuus, on järkevää ensin tutkia, miten se 
toimii valtiossa. Sokrates puhuu sikojen valtiosta, jossa jokai-
nen ajattelee vain itseään ja jossa työnjaosta tulee vähitellen 
välttämätöntä mutta joka Thesleffin mukaan yltäkylläissyden 
kautta johtaa sairauteen (369b-374d). Juuri siksi Platon ehdotti 
sensuuria. 

Kolmas kirja varoittaa tunteiden valtaan joutumisesta. 
Sokrates (vrt. 394d sekä uudestaan kirjassa X) erottaa imitoivan 
ja kertovan runon toisistaan ja osoittaa, että kaikki kielellinen 
esitys on imitaatiota; oikea tapa riippuu siitä, mitä jäljitellään. 
Platonin mukaan johtajien tulisi elää kommunistisesti ja tulisi 
olla sisäisesti yhtenäisiä ja tasa-arvoisia. Valtion tulisi maksaa 
heidän vaatimaton elämänsä. 

Platonille yläluokka ei siis ollut ahne ja itsekäs omaisuuden 
kartoittaja, vaan valtion ja kaikkien ihmisten yhteistä hyvää 
ajatteleva ja siitä oikeudenmukaisesti huolehtiva viisas ja oikea-
mielinen yksilö. Sokrates sanoo, ettei se riitä, että yksi luokka 
tulee onnelliseksi, vaan kokonaisuuden pitää tulla onnelliseksi. 
Jos kaikki ryhmät hoitaisivat osuutensa, kaikilla olisi kohtuul-
linen osansa onnesta, Sokrates väitti.

Platonista kirjoittaa myös Pauliina Remes Klassiset poliittiset 
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ajattelijat (Vastapaino 2017)-kirjassa. Remes kirjoittaa, että ns. 
Seitsemännessä kirjeessä, jota aikojen saatossa on pidetty myös 
epäaitona, Platon kertoo pettymyksestään aikansa valtiomuo-
toihin: ”Platonin viesti on, että hänen tarkastelemistaan hal-
lintomuodoista puuttuu kokonaisnäkemys ja suunnittelu sekä 
pyrkimys siihen, mikä olisi todella oikein. 

Onnistuessaankin ne osuvat oikeaan lähinnä sattuman kaut-
ta. vastalääkkeeksi hän tarjoaakin filosofiaa. Pääteoksessaan Val-
tio hän hahmotteleekin yhteiskuntaa, jota filosofit johtaisivat.” 
Platon olisi nyt ajankohtaisempi ja käyttökelpoisempi poliitti-
nen teoreetikko, jonka ajatuksilla vallan perustasta, joka ei olisi 
vahvemman tai äänekkäimmän ylivoiman musertama, vaan 
(uuden) maailmanjärjestyksen ja yhteisen hyvän periaatteen 
läpäisemä, olisi nyt käyttö piakkoin rajustikin (ehkä?) puhkea-
van ilmastokriisin seurauksien muuttuvassa maailmassa.

Platonin hahmottelema yhteiskuntamalli saattaisi pelastaa 
hätätapauksessa erimielisen maapallon yhteisön hyvinvoinnin 
mennessä yksilön edun ja vapauden edelle. Remes muistuttaa, 
että juuri radikaalisuutensa vuoksi Platon on aina istunut hyvin 
kaikenlaisten reformistien mieliin; Platonia ovat pitäneet op-
pi-isinä niin Ranskan vallankumoukselliset, kansallissosialismia 
edeltäneet saksalaisajattelijat kuin kommunistit, feministit ja 
brittiläiset liberalisti-idealistitkin. 

Remes kirjoittaa lopuksi Platonin etsineen filosofisesti kestä-
vää perustaa yhteisistä asioista päättämisen pohjaksi, ja linkkiä 
ihmisten välille - sitä näkymätöntä sidettä, joka sitoo meidät 
toisiimme yhteisössä: 

”Kun ihminen satuttaa sormensa, hänen koko ruumiinsa 
tuntee iskun ja kärsii kokonaisuudessaan yhdessä kipeytyneen 
osan kanssa. Parhaiten järjestetty valtio muistuttaa todella eni-
ten tällaista ihmisruumista. ja kun jollekulle kansalaiselle tapah-
tuu jotain hyvää tai pahaa, niin juuri tällainen valtio ilmoittaa 
pitävänsä asianomaisesta osanaan ja iloitsee tai kärsii kokonai-
suudessaan yhdessä hänen kanssaan.”
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Eikö kukaan muka 
tiennyt?

Heti II ms:n jälkeen alkoi Euroopan ja koko maailman uusjako 
kommunistiseen ja kapitalistiseen puoliskoon Kylmän sodan 
nimissä. Jo vuonna 1945 Yhdysvallat oli päättänyt muuttaa 
Saksan sotasyyllisyyden menestykselliseksi kauppatavaraksi ja 
siksi saksalaiset saivat armon käydä oikeudesta, eikä kenekään 
tarvinnut enää kokea olevansa syyllinen natisen hirmuteosta. 

Maassa alkoi vakiintua amerikkalaismielinen länteen nojaava 
kapitalistioptimismi. Saksan talouden vetovoimaa pönkitettiin 
Yhdysvalloista käsin. Tähän maailmaan sopi uusi saksalainen 
ihminen, joka ei muka tiennyt muutama vuosi vielä sodankaan 
jälkeen natsien hirmuteoista jo vuodesta 1928 lähtien, jolloin 
pelätyt ruskepaidat pamputtivat punaisten kabareiden asiakkai-
ta valomerkin jälkeen Berlinissä. 

On suoranainen ihme, jos maan asukkaat eivät olleet kuul-
leet esimerkiksi keskitysleireistä. Niitä ei ollut vain ne muutama 
kuuluisa, Treblinka ja Auschwich etunenässä, josta yleisesti pu-
huttiin ja muutama tuhat tapettua ei-arjalaista, vaan yli 40.000 
keskitysleiriä ja yli kuusi miljoonaa hengiltä kaasutettua juuta-
laista, puhumattakaan muista, kuten vaaleanpunaista kolmiota 
takissaan käyttäneistä homosta.

Kurt Vonnegut on kirjoittanut kokemastaan Dresdenin 
pommituksesta II ms:n lopulla. Koko kaupunki tuhottiin mas-
siivisessa pommituksessa siviilejä säästämättä. Strategian muu-
tos johtuu osittain (piilotetusta) kostosta natsien hirmuteoille, 
osin tavoitteesta saada natsit antautumaan nopeammin kotirin-
taman henkisen selkärangan murtumisen myötä. Toisin kävi. 
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Natsit jatkoivat rampanakin kohti edessä häämöttävää tappiota.
Se mikä kiinnostaa Gunther Grassin tuotantoa lukeneena, 

on kysymys saksalaisten omasta syyllisyydestä natsien hirmu-
vallan edessä. Tähän asti meidät muut on laitettu ”virallisesti 
uskomaan, ettei tavallinen saksalainen ollut sen kummemmin 
natsi kuin tukenut täysillä natsien politiikkaa, varsinkaan juu-
talaisten tuhoamista, tai tiennyt keskitysleireistä. 

Homma on hieman sama kuin vitsin mukaan, jos kysyy 
minkä tahansa maan vankilassa vangeilta, ovatko he syyllisiä 
vai syyttömiä, vastaus on aina pahimpia murhamiehiä myö-
ten: syyttömiä. Asiasta kertoo toisen, sen tutkittuun tietoon 
perustuvan oikean puolen Ylen Areenasta parhaillaan tuleva 
kolmiosainen Historia: Hitlerin aikakausi - Diktaattorin valta-
kausi Saksassa 1933 -1945 (Living With Hitler - Iso-Britannia, 
2020.)”. 

Ohjelman idea on purkaa myyttejä Hitlerin ja saksalaisten 
välillä ja osoittaa lähes jokainen todeksi luulemamme käsitys 
vääräksi: ”Adolf Hitler nousi valtaan vuonna 1933 ja pysyi 
vallassa aina huhtikuulle 1945 asti. Miten hän onnistui hur-
maamaan kansakunnan, viemään sen sotaan ja keskitysleirien 
kauheuksiin. Sarjassa käydään läpi tapahtumat arkistomateri-
aalin ja haastattelujen kautta.”

Propaganda on se kaiken vihollinen myös tässä ohjelmassa. 
kaikki tapahtui siksi, että kansa oli ja eli kuin huumattuna Hit-
lerin karisman edessä, jota pönkitti tarkkaan Goebbelsin suun-
nittelema propaganda, joka sai ihmiset uskomaan itsestäänkin 
jotain muuta kuin mitä olivat. 

Ohjelmassa kerrotaan selkokielellä, miten Stalingradin tap-
pion jälkeen Hitlerin kuherruskuukausi Saksan kanssa oli ohit-
se ja loppu oli ikävää ja pitkitettyä avioeroa.  Monet II ms:n 
historian asiantuntijat vakuuttavat kuin yhdestä suusta myös 
Hitlerin kyvyttömyydestä johtaa sotaa narkkiongelmansa takia. 

Varusteluministeri Albert Speerin nerokkuuden siivittämänä 
Saksa pystyi jatkamaan sotaa 1,5 - 2-vuotta pidempään kuin 
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ehkä ilman tätä apua. Dokumentin alaston armottomuus to-
tuuden edessä hämmentää. 

Saksalaiset eivät saa mitään mahdollisuutta jatkaa omaa 
puolustusmytologiaansa, sillä nyt puhuvat selkeät faktat ja 
tilastot; saksalaiset todellakin tuntuvat ansainneensa muiden 
silmissä sovituksen nimissä sen surkuteltavan kohtalon, mikä 
heille lankesi sodan jälkeen aina 1940-luvun loppuun, kunnes 
maa alkoi kuin ihmeenkaupalla toipumaan ja nousi maailman 
oloissa ennätysvauhtia koko läntisen maapallon johtavaksi ta-
lousveturiksi.

Sarja on hyvä. Mutta jokin sarjasta silti tuntuu puuttuvan, 
ja se on selkeä suhde natsien ja maan todellisen äärioikeiston 
välisten suhteiden selvittäminen sen lisäksi, että Yhdysvaltojen 
roolia Saksan sotaa edeltäneeseen talouselämään ei juuri ole 
medioissa esitelty. 

Se jo tiedetään, mikä oli johtavien teollisuusmagnaattien 
rooli natsien nousussa - ratkaiseva - väliin tuntuu, että koko 
natsiliike oli heidän käsikassaransa toteuttaa oligarkkista kapi-
talismia. 

Mutta se mitä ei tiedetä, on se, miksi heistä ei saa vieläkään 
puhua Saksassa ja selvitellä sitä, millaisen ”maailman parhaan 
kansainvälisen myyntikanavan” kolmansiin maihin juutalaisil-
ta varastettujen rikkauksien kanssa paenneet natsit loivatkaan 
mahdollistaakseen sodan jälkeisen Saksan talousihmeen syn-
tymisen. 

Oliko tässä näppinsä Yhdysvalloilla mukana? Ihan varmasti, 
sillä Yhdysvallat tarvitsivat heti II ms:n jälkeen alkaneessa ns. 
Kylmässä sodassa niin natsiupseereja kuin teollisuusmagnaat-
teja oppeineen ja kokemuksineen taistelussa maailmanherruu-
desta Neuvostoliittoa vastaan. 

Tämä sota oli pidempi ja armottomampi taloudellisessa mie-
lessä kuin molemmat maailmansodat yhteensä ja siksi kaikki 
keinot olivat sallittuja eikä niistä saa siksi vieläkään puhua. Eikä 
niistä puhuta. 
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Vallan-
kumouksellinen 

taide
David Byrne on kaikissa olemuksissaan - olomuodoissaan, 
ikäkausissaan, sanoituksissaan, esityksissään ja lauluissaan aina 
yhtä riipaisevan rehellinen ja vastustamattoman selkeä ihmi-
sen vapauden tulkki, sekä linnun lailla vapaan elämän ilman 
riistoa puolestapuhuja sen runollisista - usein arjen kiireessä 
ja kaiken sen paskan ympärillä mitä meille pakolla kauhotaan 
päähän eksyttämänä tietämätön - sfääreistä laulaen. Elämä on 
tässä ja nyt sattumien summana - ei muuta. 

Ja mitä vähemmin meitä holhotaan ja mitä vähemmän 
annamme muiden päättää elämästämme (TOIVOTTAVAS-
TI!), sitä enemmän olemme ihmisiksi, juuri sillä tavalla kun 
ihmisyys maanpäällä on tarkoitttu elettäväksi vapaana kuin 
taivaan lintu ilman kahleita (Marx sanoi työläisillä olevan 
menetettävänään vain kahleensa). 

Tästä kertoo synkänsuloisen Byrnen maailman valoisat 
havainnot ihmisyyden puolustupuheena ja taistelulauluna 
toivon puolesta (tämä ei siis ole demarikamaa). Byrne mani-
festoi paremman huomisen ja yhteisen hyvän tekemisen sekä 
kansalaisoikeuksien puolesta poliittisessa musiikkiteatteriesi-
tyksessään, joka ei jätä ketään kylmäksi - painvastoin - esitys 
on HOT, HOT ja vielä keran HOT!

Jälleen suurkiitos Ylen Teeman joukkueelle erinomaisesta 
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musiikkiohjelmasta David Byrne`s American Utopia (Yhdys-
vallat 2020), jonka on komealla tavalla pelkistäen ohjannut 
itse Spike Lee, joka joskus ennen rasittavaa saarnaamistaan 
osasi tehdä hienoja ja koskettavia elokuvia, mutta on nykyisin 
taantunut lähinnä esittämään Spike Leetä, mikä sallittakoon 
toki hienolle taiteilijalle, ei sekään ei ole mikään huono saa-
vutus, onhan maailmassa olemassa vain yksi Spike Lee, jota 
voi esittää vain se yksi ja sama Spike lee. 

Komea kokonaistaideteos on syntynyt yhteisissä osaavissa 
käsissä. David Byrne`s American utopia muistuttaa ohjauk-
seltaan, tunnelmaltaan ja sanomaltaan amerikkalaista mini-
malismia, ja on yllättävän lähellä Philip Classin huipputöihin 
kuuluvaa lähes nelituntista oopperaa Einstein On The Beach. 
Menestysresepti on kuin kollaasinomainen läpileikkaus ame-
rikkalaisia vastaanhankoittelijoita Henry Thoreausta John 
Cassavetesin Ensi-Illan ja Gena Rowlandsin kautta folkpro-
testilaulaja Joan Baeziin ja Pink Floydin lauluun We Dont 
Need Education, ja sen jälkeen ”lähes finaalissa” Leonard 
Coenin Partisaanin ja lopuksi kuin nyrkki silmään hieman 
kovempaan kehotukseen First We Take Mannhattan and then 
We Take Berlin - ja kaiken pohjalla tietenkin Talking Head-
sia. Erityisen nokkela hahmo on John Litkowiksi naamioitu 
Jokeri, joka laulaa ja tanssii sekä soittaa tarvittaessa esityksessä 
mitä tahansa soitinta.

Kaikki nämä ovat räjähdyherkkää ruutia amerikkalaisen 
vellovan pahan kuristamassa maassa, jossa juuri ja juuri puo-
let saatiin antitrumpistisen liikkeen nimissä torjumaan ultra-
konservatistinen fasisteilla kuorrutettu vallankaappausyritys 
maassa, missä demokratia on muuttunut jo aikaa sitten pe-
ruuttomattomasti itsensä irvikuvaksi, ja anti-Trumpina esiin-
tynyt Joe Biden on todettu täysääliöksi, ja itse demokraattien 
junailemaksi surkeaksi hätäkomproMISSIksi - mies, joka ei 
radikaaleja muutoksia lähes itse republikaanina siedä eikä aio 
niitä myöskään hevillä toteuttaa (republikaanien oma Troijan 
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hevonen demokraattien sisällä).
Byrnen musiikkimaailmassa on samaa pohjavirtaa ja 

amerikkalaista rytmikkyyttä, kuin New Yorkin Brooklynin 
tavassa hengittää, puhua, naida, sylkeä, kiroilla, laulaa, ru-
koilla ja varastaa samalla henkäyksellä meille muille käsittä-
mättömällä tavalla, mikä ei muilta kuin sen verenperintönä 
tai riiviömäisessä hulluudessaan saaneilta onnistu. Kyseessä 
on tietynlainen aikojen odottelu ja olemisen välitilan helve-
tillinen kuristus kurkussa ja aataminomenan (miehillä) his-
sijuoksu ylös ja alas tuskanhiki otsaan liimattuna kysymys 
miksi. Myös sillä, että esintyjät ovat koko ajan lavalla paljain 
jaloin on oma symbolinen merkityksensä: he ovat vapaita 
orjia vain laulaessaa. Muulloin he kuuluvat ympäristölleen. 

Aina ei ihan tarkkaan tiedä mitä haluaa ja mitä mistäkin 
syytä tapahtuu. Päivät valuvat käsistä kuin hiekka ja ajatukset 
menevät sen sileän tien kuin tuuli, josta ei jää jälkiä, kuten 
ei ihmisestäkään. Mikä parasta, Byrne ei ole hallituksen mies 
vaan keikuttaja. Hän on syntyt kurjuuteen. On laihakin. 
Kun hän katsoo käsiään, hän näkee hallituksen kädet. 

Silti hän ei anna periksi, hallitus ei pääse kaikkialle. Hän 
hengittää vapaasti ja pyytää muitakin hengittämään. Hän ha-
luaa vain hengittää. Tilaa etsitään ja väistellään. Hänkö muka 
(Skotlannissa syntyneenä) antaisi periksi? Ei tietenkään. Hän 
on askeleen edellä itseään. Koko konsertti on kuin yhtä oman 
sisäisen vapautuksen ymmärtävää nekrospirituaalia ja esittä-
jät kuin transsissa huumaten hyvyydellään koko katsomon. 

Kyse ei ole ihan mistä tahansa konserttitallenteesta vaan 
ERITYISESTÄ MESTARITEOKSESTA, jonka jokainen 
osa - laulujen tekstit ja selkeä poliittinen sanoma, tanssil-
linen melodisuus, hauska ja ilkikurinen koreografia, mini-
malistinen mutta tyylikäs skenografia sekä hullaannuttavan 
absurdismin viljely - muodostavat katsomiskokemuksen, 
josta harvoin saa nauttia nykyisessä ala-arvoisessa viihde-
mössömaailmassa. 
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Kokemus on värisyttävä. Elokuvan katsottuaan tuntuu 
ihanalta ajatukselta elää maailmassa, kuten ONCE IN THE 
LIFETIME-kappaletta katsoessa ja kuunnellessa, missä kai-
ken ”sattumanvaraisen oikullisen” mielettömyys ja ohikii-
tävyys näyttäytyy tragikoomisen riipaisevalla inhimillisellä 
tavalla.

Byrne esittää tässä versiossa maailman tulkinnoista maa-
ilman yhtenä ja samana huokauksena, jolla on vain erilaisia 
käsityksiä, kuoria sekä ilmaisumuotoja. On levollista kuulla, 
ettei aika jahtaa meitä ja että kun pyörremyrsky tulee, me 
näemme sen ja puhumme siitä, mutta mitään emme sille voi 
(tämä ei ole tulkittavaksi kohtaloonsa juuttuneiden fatalis-
tien kiukutteluksi). 

Kaiken tämän ymmärtäminen on TODELLISTA vapaut-
ta ja samalla ikävä kyllä ymmärtämättömyyttä sen saman, 
joillekin monimutkaisen, tosiasian edessä ymmärtää itsensä 
osaksi yhteisöä, varsinkin jos kuuluu parempaan, rikkaam-
paan ja täynnä etuoikeuksia ja muita ansaitsemattomia itsek-
kyyksiä olevaan etuilijoiden parhaimpaan A-luokkaan, mutta 
esittää muuta. 

Georges Bataille asetti kysymyksen näin: Miksi yhteisö? 
Siksi että jokaisen taustalla oli riittämättömyyden tunne ja 
epätäydellisyyden periaate. Aivan kuten ajatukset, joita voi-
daan ajatella vain yhdessä, ahtautuisivat eteiseen koska nii-
den paljous estää kulun sen läpi. Taustalla vaikuttaa vanhoil-
lis-idioottinen väärinymmärrys eli ns. käsiterealismi siitä, että 
maailma olisi paitsi objektiivisesti olemassa myös määräisi 
samalla ne käsitteet, joilla siitä puhutaan. Käsiterealismi on 
vahva filosofinen traditio skolastiikasta marxismiin. 

Max Weberille se oli ahtaasti ajattelevan harha; sellainen 
ihminen ei nähnyt, että asioita tarkasteltiin aina jostain näkö-
kulmasta - Weberin perusteesi, kun oli, että objektiivisuus oli 
yhtä lailla näkökulmasidonnainen kuin itse vapauskin. Mo-
raalisten arvojen säilyminen ei voinut olla yksilöllisten ha-
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lujen ja toiveiden varassa, koska juuri tällainen vapaus johti 
epämoraalisuuteen ja silmänpalvomiseen sekä teeskentelyyn. 
Siksi Byrne liikuttaa itsensä dadaistiseen paatokseen erottaak-
seen merkitykset merkityksettömyyksistä kunnon radikaalin 
kokemuksen ikiaikaiseen vapautta janoavaan henkeen. 

Tässä olisi sanomaa pohdittavaksi myös suomalaiselle 
melko hengettömälle nykyrunoudelle ja erityisesti sen viih-
dyttävälle lässytysmuodolle eli laavarunoudelle, sekä ny-
kyrunouden kaanonin akateemisten vartioiden ja puhtaan 
runouden hännystelijöille, joiden mielestä suurin synti on 
edelleenkin se, kun runoilija ei hallitse runon muotoa tai 
etäännytä runoa itsestään. Tällainen itseään ja omiaan suo-
jaava akateeminen runoanalyysi laahaa vuosisadan muita 
taidearvosteluja perässä. 

Sen lähtökohtina ovat kuvakielisyys, rytmi, puhuja ja 
teema, mutta se ei puutu kaikkein suurimpaan ongelmaan 
- kopiointiin ja tekoälyllisiin itseään rakastaviin kielipelei-
hin ala edesmennyt dadaistisen sekoilun ja muun sanallisen 
maailman väliin itsensä Ntamo-kustantamollaan asemoinut 
Leevi Lehto. 

Akateemiset kirjallisuuspiirit kirjoittavat etupäässä toisil-
leen, he yrittävät liikaa mm. katakreesiä eli kielikuvaa, joka 
syntyy, kun käytetään varsinaiselta merkitykseltään yhteen-
sopimattomia sanoja toistensa yhteydessä, ja hyperbolaa, 
kun kohdetta kuvataan liioitellen pelkästään mielikuvituk-
sellisesti huipentaen, ja painokasta toistamista eli anaforaa, 
mutta unohtavat aidon tunteen ja elävän ihmisen - se kenelle 
puhutaan, ja mitä puhutaan. 

Näin ei tee onneksi ilmaa puhdistava David Byrne. Hänen 
katharstinen dadaisminsa yhtyy beat-sukupolven vuolaaseen 
virtaan ammentaen itsensä perinnöstä elävää ja kirjaimellises-
ti sydämiä liikuttavaa pop-runoutta Pet Shop Boysien aloit-
tamaan konepopin henkeen, ja tulos on tajunnat räjäyttävää 
ja vastustamatonta vastarintaa sille tylsyydelle ja typeryydel-
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le, jota MTV ja Suomen Kuvalehti Keskisuomalaisen ohella 
yrittää suomalaisuudeksi ja suomalaiseksi ymmärrykseksi ja 
kokemukseksi meille väittää.

Olemme Platonin haukkumasanoin ESITTÄJÄ eli epäai-
toja patsastelijoita totuuden kustannuksella. Max Weber oli 
toista mieltä. Hän ei nähnyt kiistoja mm. tieteessä mitenkään 
harvinaisina vaan pikemminkin toistuvina ja asianmukaisi-
na ilmiöinä. Kiistoja käytiin kaikkialla ja ne olivat tieteen 
pysähtyneisyyden torjumisen kannalta erinomaisia ilmiöitä, 
siis seikkoja, jotka yhdistivät tieteen muuhun kulttuuriin ja 
politiikkaan. Eikä hän siksi edes pyrkinyt pääsemäänkään 
niistä eroon, vaan näki ne arvokkaina, erityisesti juuri tieteis-
sä, joiden kohteena olivat politiikka ja kulttuuri. 

Miksi me sitten emme näe? Siksi että olemme liian tottu-
neita olemaan välittämättä siitä mitä meille väitetään todel-
lisuuden olevan. Siksi David Byrne´s American Utopia on 
tervetullutta vallankumouksellista kamaa; taiteen yksi tär-
keä yhteinen tehtävä filosofian kanssa on paitsi ärsyttää niin 
myös herättää nukkuvia ymmärtämään tilansa ennen kuin 
on liian myöhäistä. Byrne asettuu nonsensusta ja sitä seuraa-
vaa konsensusta vastaan, jossa ongelmat lakaistaan Ruotsin 
tapaan maton alle samaan aikaan, kun koko Suomi on vaa-
rassa muuttua yhdeksi veriseksi mafiasotien näyttämöksi ja 
lumiseksi Meksikoksi. 

Sen jälkeen, kun runous siirtyi Suomessa Pentti Saari-
kosken kuoltua yliopistopoikien runkattavaksi, ihan kuten 
jenkeissäkin, se kuoli myös meillä lopullisesti, eikä siinä 
ollut enää mitään totta. Ei mitään mikä kiinnostanut enää 
lukijaa muutamaa harvaa syrjittyä yksityisajattelijaa lukuun 
ottamatta - sen mädätti kokeellisuutta ja ulkokohtaisuutta 
markkinoiva kielellinen sekopäisyys sekä järkyttävän nauret-
tava lapsellisuus. Vallankumouksen voi tehdä tyylikkäästikin 
leikitellen älyn kanssa, kuten David Byrne´s American Uto-
pia hienolla tavalla osoittaa.
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Breznevin opissa
”Aika kului, ikä karttui, nuorista tuli vanhoja. Elämä uusine 
käänteineen ja haasteineen lahotti haalenevat ja merkityksensä 
kadottaneet muistot ja upotti ne yhä syvemmälle unen kaltai-
seen utuun. Moskova-koulu - oliko sitä ollutkaan?”

-Eero Matero

Oululaisen jo lakkautetun vasemmistolaisen Kansan tahdon 
entisen päätoimittajan, Eero Materon kirjoittama omaelä-
mänkerrallinen Breznevin opissa - muistelmia Moskovan puo-
luekoulusta (Myllylahti 2012) on hauskaa luettavaa kaikille 
niille, joka ovat vähintäänkin nähneet Rosa Liksomin kirjaan 
Hytti numero 6 perustuvan elokuvan ja miettivät tuntemat-
ta asiaa, mihin kaikkeen suomalaisen mieli noihin aikoihin 
mahtoikaan venyä ja miksi. 

Tämä siksi että puhumme ja nostalgisoimme me, Neu-
vostoliittoa sisältä hieman tunteneet, nykypäivänä monelle 
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vieraaksi jääneestä ajanjaksosta, onhan Neuvostoliitonkin ro-
mahtamisesta ja oligarkkien roistokapitalismin vyörystä tullut 
tänä vuonna kuluneeksi jo peräti 31-vuotta.

Kirjan nimi Breznevin opissa on myös oma lukunsa. Kirjan 
luvut Me ”konspiraattorit”, Kahden valtakunnan valvonnassa, 
Kulakit ja kommunardit, kuvaavat hyvin sitä Kylmän sodan 
asemavaiheisiin jämähtänyttä ja räjähdysherkkää kollektiivista 
neuroosia, jossa koko maailma niin idässä kuin lännessä elivät 
valmiina pomppaamaan painamaan sitä kuuluisaa ydinnappia 
pienestäkin räsähdyksestä. 

Miten kotoisat kommunistit tähän itsensä asemoivat? 
Enemmistöläiset ymmärsivät toki Neuvostoliiton motiivit 
mutta suhtautuivat niihin näkymättömän varauksellisesti sa-
maan aikaan, kun vähemmistöläiset liputtivat täysin Neuvos-
toliiton puolesta kysymyksessä kuin kysymyksessä. 

Suomalaiskommunisteilla oli erityisasema Neuvostoliitossa 
ja pitkä yhteiselo Neuvostoliiton kommunistien kanssa var-
sinkin koulutuksen saralla. Lista on pitkä vuosikymmenten 
saatossa; Pietarin kansainvälisen sotakoulun punaupseerikurs-
seista ja Moskovassa aloitetuista SKP:n lyhyistä poliittisista 
kursseista Lännen Vähemmistökansallisuuksien Yliopiston, 
Kominternin Lenin-koulun ja NKP:n Puoluekorkeakoulun 
kautta Moskovan puoluekouluna tunnettuun Yhteiskunta-
tieteiden instituuttiin. Aika oli kylmän sodan jännityksen 
riivaamaa ja KGB tiesi opiskelijoista enemmän usein kuin 
opiskelijat itse. 

Matero kertoo elävästi omasta puoluekokousvuodesta kir-
jassaan aatteellisesti kuohuvan 1970-luvun viilenevien lop-
puvuosien ajasta. Koulu oli ulkomaalaisille kommunisteille 
tarkoitettu NKP:n sisäoppilaitos, jossa opiskeli vuosittain 
satoja stipendiaattia eri puolilta maailmaa. Oppilaista noin 
parikymmentä tuli aina Suomesta. Matero oli koulussa SKP:n 
enemmistön kiintiöllä. Opinto-ohjelmaan kuuluivat poliitti-
set aineet ja venäjän kieli. Koulussa oli myös ns. ”konspira-
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tiivinen kurssi”, joka oli Materon mukaan lähinnä ajastaan 
jälkeen jäänyt ”tietosuojakurssi”. 

Matero kirjoittaa heti kirjansa alussa, että vaikka onkin 
lähtöisin Kainuusta, hän ei kantanut repussaan korpikom-
munismia enempää kuin muutakaan poliittista tai aatteellista 
perintöä. Kotoa lähtiessään hän ei omiensanojensa mukaan 
varsinaisesti saanut muuta maailmankatsomuksellista evästä 
kuin epäilevän asenteen kaikkea vouhkaamista vastaan. 

Onkohan näin. Kun tämän lukee ensimmäisiltä sivuilta 
(s.17) tajuaa heti mihin piikki on tarkoitettu ja mitä se pal-
jastaa; se on tarkoitettu taistolaisiin päin ja paljastaa kommu-
nistien keskinäisen vihan ja eripuran olleen se, joka liikkeen 
ja itse puolueenkin hajotti. 

Itse Materokin vaikuttaa lukijan silmissä vähintäänkin 
epäilyttävältä, sillä hän käyttää aseenaan kirjaansa lyödäkseen 
sillä vielä kerran ja kunnolla rakasta taistelukumppaniaan, 
taistolaisuutta päähän: 

”1970-luku oli vasemmiston valtavirtaa ja sen ohessa tais-
tolaisuuden nousua. Se tulva ei ainakaan minua vienyt. Kyllä 
lähetyssaarnaajia riitti. Joskus alkuun jaksoin väitelläkin, mut-
ta se astia täyttyi nopeasti. Pidin taistolaisuutta alun alkaen 
outona ilmiönä ja suurena typeryytenä ja historiallisena ereh-
dyksenä. Stalinismi oli jo sentään antanut historialliset näyt-
tönsä.” Osapuolielämä oli tiukkaan kirjoitettua näytelmää, 
jossa kukin tiesi roolinsa ja osasi jotenkuten vuorosanatkin 
Materon mukaan. 

Mutta miksi Matero lähti Moskovaan? Vakoilemaan? 
Saamaan pätevyyden tulevana korkean tason kommunisti-
na? Kyseessä oli enemmistöläiskiintiön täyttyminen. Matero 
tunnustaakin eräässä kohdassa kirjaa suuren osan enemmistö-
läisistä olleen paikalla lähinnä ”lippua näyttämässä”, olemassa 
paikalla, katsomassa mitä tapahtuu sekä pysymässä kuulolla, 
missä mennään. Materon taustajoukot, enemmistöläinen 
SKP:n Oulun piiri ja sen äänenkannattaja Kansan Tahto, eivät 
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halunneet jättää tätä sektoria kokonaan taistolaisten käsiin. 
Matero kertoo kirjassaan elämän sisäoppilaitoksessa olleen 

suojattua. Opiskelun saattoi ottaa niin vakavasti tai olla ot-
tamatta, kuin itse halusi. Materon kirja kertoo myös vaka-
vammasta asiasta eli, miten NKP:n puoluekoulussa Mosko-
vassa Neuvostoliitto yritti opettaa suomalaiskommunisteille 
oikeaoppista marxismi-leninismiä ja valvoi ja ohjaili muiden 
maiden kommunisteja haluamaansa suuntaan: 

”Suomen Kommunistinen Puolue on peruuttamattomasti 
hajalla. Moskova-mielisen taistolaisvähemmistö ja Neuvos-
toliiton holhouksesta eroon pyrkivän, paradoksaalisesti Suo-
men puolueryhmittymistä vähiten suomettuneisiin kuuluvan 
enemmistön edustajat istuu napottavat (ilmeisesti Oulun 
murretta ja tarkoittaa samaa kuin istua ”ulpuiivareissaan kusi 
sukassa kolmen ginipullon jälkeen”) koulun penkillä vieri vie-
ressä, mutta elävät eri maailmoissa.”

Matero väittää, ettei opiskelu ollut niin vaativaa ”Mosko-
van ideologiseksi rippikouluksi” kutsutussa puolueopistossa, 
etteikö siitä olisi selvinnyt joutumatta törmäyskurssille kou-
lutuksen tilaajien kanssa. 

Venäjän-kielen opiskelu ja NL mahtiasema sekä maailmal-
la että Suomen politiikassa ja erityisesti SKP:n lämpimät suh-
teet olivat yksi kannustin Materollekin, joka tiesi etukäteen, 
ettei sillä, että oli käynyt koulun, tehnyt Suomessa mitään eikä 
siitä kannattanut väärissä piireissä liikoja huudella. 

Ehkä juuri Materon kertoman perusteella voi hyvin uskoa, 
että koululla oli huono maine länsimaissa ja siitä valmistunei-
ta pidettiin oman aikansa yhtä vaarallisina viideskolonnalai-
sina. Suomalaiskommunisteille oli Moskovan koulutuksessa 
vankat perinteet, Matero muistuttaa. Joukossa on monenmoi-
sia ylempiä tai alempia toimihenkilöitä, jotka ovat olleet po-
liittisten, ammatillisten tai muiden järjestöjen palveluksessa. 

Myös toimittajia oli paljon erityisesti vielä tuohon aikaan 
melko merkittävästä kansandemokraattisesta lehdistöstä, ku-
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ten Matero itse ja myöhemmin Satakunnan päätoimittajana 
toiminut yhteiskuntatieteiden tohtori Aimo Ruusunen, jolle 
tein kulttuurijuttuja vuonna 2012. 

Kouluun tultiin kaikenlaisilla taustoilla. Taustat olivat 
Materon mukaan yhtä moninaiset kuin oli sekalaista sinne 
kokoontunut seurakuntakin. Oli huithapelia ja ahkeria puur-
tavia. totisia ja vähemmän totisia tovereita: 

”Oli siinä joukossa osa jokseenkin irtonaista joukkoa; kuka 
reaalielämää paossa, kuka välivuotta viettämässä, kuka joten-
kin outoa etsimässä tai jotain kummallista itselleen todista-
massa. mitä kaikkea se koulu lienee itse kullekin ollut, niin 
se oli oman tarkoituksensa ohessa monille yksi suuri ihmis-
suhteiden separaattori ja monien avioliittojen hautausmaa.” 

Suomalaisissa opiskelijaryhmissä oli Materon mukaan 
runsaasti ikähaitaria. Oli kirkassilmäisiä poliittiseen uraput-
keen tähtääviä nuoria, jotka olivat jatkamassa Sirola-opistossa 
aloitettua poliittista koulutusta. Periaatteessahan Sirola-opis-
ton poliittista kurssia haluttiin pitää pohjakoulutuksena, jol-
le Moskovan puoluekoulu olisi ollut jatkoa ja täydennystä. 
Käytännössä tällainen putki ei kuitenkaan enää siihen aikaan 
säännönmukaisesti toteutunut.

Matero oli ns. enemmistökommunisti, joista tiedämme hy-
vin vähän. Sen tiedämme, että enemmistöläiset elivät SKP:n 
vuoden 1969 enemmistöläisiin ja vähemmistöläisiin jakaneen 
riitaisan puoluekokouksen jälkeistä järjestöllistä ja poliittista 
traumaa. Pelätyt taistolaiset eivät olleet niin homogeeninen 
ryhmäkunta kuin tavallisesti luullaan. 

Yhdistävänä tekijänä oli ensi sijassa ”revarien” eli juuri Eero 
Materon tapaisten SKP:n vähemmistön oikeistolaisiksi kut-
sumien vastainen taistelu. Tuo oikeisto vei lopulta puolueen 
taloudelliseen tuhoon. SKP joutui konkurssiin ja kansande-
mokraattinen liike menetti ”kasinopeleissä” omaisuutensa, 
Kulttuuritalon, Sirola-opiston, miestenvaateliike Kuusisen ja 
paljon muuta. 
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SKP:n vähemmistö munasi kaikki mahdollisuutensa vai-
kuttaa sekä omaan puolueeseensa että Suomen politiikkaan. 
Uho oli kova ja näkyvyys suurempi kuin järjestöllinen voi-
ma. Siitä huolimatta on ollut vastenmielistä seurata sivusta, 
kun heitä nöyryytetään ja vaaditaan jatkuvasti tekemään tiliä 
menneisyytensä kansa kovimmalla mahdollisella tavalla, Aika 
oli toinen ja nuorilla oli kova halua muuttaa ympärillään nä-
kemiään vääryyksiä. 

Demarit ja porvarit symppasivat enemmistöläisiä, jotka 
kelpuutettiin mukaan hallituksiin 1970- ja 80-luvuilla apu-
puolueena. Ovelat porvarit maalittivat medioissa taistolaiset, 
joiden nuoremman polven poliittinen radikalisoituminen 
kytkeytyi vahvasti kansainväliseen näkökulmaan. 

Koulu eikä koti antanut tarpeeksi aineksia käsitellä näitä 
kysymyksiä. Kansainvälisen solidaarisuuden kautta Neuvos-
toliiton maailmanpoliittinen rooli tuli heille ymmärrettäväm-
mäksi eräänlaisena maailmaa pelastavana punaisena univer-
saalimessiaana. 

Siksi juuri Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli tais-
tolaisille ”sopiva” liittolainen Suomalainen taistolaiskritiikki 
on mennyt toisesta äärimmäisyydestä toiseen ja jokaista tais-
tolaiseksi tunnistettavaa vaanii vieläkin sama kysymys: miksi 
halusitte tehdä Suomesta mini-Neuvostoliiton. 

Ja taistolaisuudesta kirjoittaa myös Matero, joka kirjoittaa, 
että jos haluaa ymmärtää taistolaisuuden sillä tavalla, kuin hän 
on sen nähnyt, nykytaistolaisuuttakaan ei voi rajata SKP:n ja 
SKDL:n seuraajapuolueen piiriin. kaikilla puolueilla on hä-
nen mielestään ristinsä, useimmilla myös änkyränsä. 

Taistolaiset arvostelivat voimakkaasti Suomen porvariston 
politiikan tekoa ja talouden hoitoa sekä enemmistöläisten 
demareita ja porvareita myötäilevää linjaa. Kritiikki oli voi-
makasta, mutta ei siltikään tavoittanut koko todellisuutta, 
esimerkiksi joukkotyöttömyyden laajuutta. Suomen pank-
kikriisin kokonaistappio oli 8,4 miljardia euroa eli 110.000 
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työvuotta. 
Stora Enson Amerikan seikkailu vei 5,6 miljardia euroa 

(80.000 suomalaista olisi voinut olla töissä vuoden), Soneran 
uhkapeli Saksan ja Italian ilmatiloissa maksoi 4,3 miljardia 
euroa eli 70.000 työvuotta, Postipankki hassasi New Yorkin 
konttorissaan 80 miljoonaa euroa, Suomen kansantalous oli 
romahtamisen partaalla. 

Taistolaisten kritiikki ja varoitukset olivat liian lempeitä 
ja vähäpätöisiä myöhempien tosiasioiden valossa, vaikka he 
olivatkin 1970-luvulla suomalaisen yhteiskunnan aktiivisin 
etenkin nuorten poliittinen ryhmä. 

Taistolaiset varoittivat suomalaista yhteiskuntaa taloudel-
lisesta kytkeytymisestä länteen ja ”oikeistovaarasta”, joka on 
nykyisin kuin salaa toteutunutkin kaikessa hiljaisuudessa Suo-
men voidessa paremmin taloudellisesti kuin koskaan. 

Materon tekstissä on kovat ajat ja vastakkainasettelun ko-
keneen miehen katkeruutta. Kommunistinen puolue oli veli 
veljeä vastaan ja myrkkyä omille aatetovereille vähän samaan 
koulukiusaamismielessä, kuin mitä kristilliset yhteisötkin 
kautta maailman ovat aina olleet. 

Moskovan puoluekoulussa molemmilla linjoilla oli omat 
puolueorganisaattorinsa ”partonkansa” ja ryhmät elivät omis-
sa oloissaan erillään toisistaan. 

Neuvostoliittolaiset isännät eivät virallisesti tunnustaneet 
osapuolijakoa eivätkä olleet sitä Materon mukaan huomaa-
vinaankaan, vaikka kaikille kävi selväksi, että neukut kavee-
rasivat erityisellä tavalla juuri taistolaisia. Mutta mitä tekivät 
silloin enemmistöläiset? 

Koulussa oli puolet heidän edustajiaan ja monet joko sil-
loin hyvissä asemissa näkyville paikoille tulevaisuudessa tai jo 
ylimmillä porrasasteilla kuka itse puolueessa tai sen sisarjär-
jestöissä ja mahtavassa sekä raharikkaassa ay-liikkeessä, kuten 
enemmistöläiset Aitamurron johtamassa Rakennusliitossa ja 
vähemmistöläiset kumi- ja nahkatyöväenliitossa sekä Suomen 
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elintarviketyöntekijäinliitossa. 
Eivät enemmistöläiset jääneet taistelussa soittamaan vain 

toista viulua. Heillä oli puoluekoneisto käsissään ja he saivat 
ministerinposteja ja korkeita virkapaikkoja valtionhallinnosta 
ja lisäksi paljon vuosikymmenten saatossa jäseniltä lahjoituk-
sina ja testamentteina saatavaa varallisuutta. Silti kukaan ei 
tunnu muistavan enemmistöläisiä. 

Heistä puuttui monen mielestä hohto, innostus ja nuorek-
kuus. Asia ei ole ihan niin, mutta koska nuoriso- ja kulttuu-
riväki oli valinnut taistolaiset intellektuaalisen vaikuttamisen 
kanavaksi 1970-luvulla, jäi enemmistöläisille vuoden 1918 
Moskovassa perustetun ja monessa riidassa halvaantuneen ja 
katkeroituneen järjestökommunismin kuluneet kasvot. 

Vanhat kommunistit vaikuttivat jotenkin nukkavieruilta 
pula-ajan jäänteiltä. Kovin olivat enemmistöjohtajat Aarne 
Saarinen, Aarno Aitamurto ja Arvo Aalto raskassuotuisen 
oloisia ja kuin syvien metsien hakkuuseen tarkoitetulla kir-
veellä veistettyjä, kun heitä vertasi liehuvalettisiin helsinkiläi-
siin partaradikaaleihin, joista suuri osa asui isiensä omistamis-
sa keskustan kalliissa osoitteissa. 

Mutta ei se ole ainoa syy valita osapuoli. Aika oli toinen 
ja nuorison radikalisoituminen oli yleismaailmallinen ilmiö, 
mikä näkyi erityisen selvästi myös taiteessa ja erityisesti elo-
kuvassa mm. Ranskan Uudessa aallossa. 

Kirjassa on hauskoja yhteensattumia, kuten luvussa Puhdas 
oppi ja orgasmia, jossa kielitaidon puutteesta sana organismi 
saattoi kääntyä tulkin suussa kaikkien yhteiseksi iloksi orgas-
miksi.

Viinan kanssa läträttäessä sattui yhtä ja toista. Luennot 
olivat pitkiä ja tylsiä. Dogmaattisuus asioissa ja tulkinnoissa 
hiveli saivartelua. YYA-sopimus ja Suomen ja Neuvostoliiton 
välisten kahdenkeskisten mantrojen hokeminen oli sen ajan 
tapa. 

Kun kirjaa lukee nyt lähes viidenkymmenen vuoden jäl-
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keen, kun Neuvostoliiton romahtamisestakin on kulunut jo 
31-vuotta, alkaa ymmärtää miten paljon pahaa jähmettyneen 
Breznevin ja kivikasvoisten politbyroon muumioiden konser-
vatiivinen hallinto sai aikaan sekä maalle itselleen että myös 
sen naapurimaiden, kuten Suomen kommunisteille. 

Kun kirjaa lukee hieman edemmälle, huomaa Materon lu-
keneen selvät madonluvut kommunismille ja sen toimivuu-
delle jo ennen kuin oli päättänyt lähteä Moskovan puolue-
kouluun. Siinä mielessä häntä voi pitää tyypillisenä pohjoisen 
vakavailmeisenä enemmistöläisenä, joka ei uskonut, vaikka 
omin silmin näki, sillä tiesi sen vanhasta kokemuksesta jol-
lain tavalla näpelöidyksi ja valheelliseksi kuvaksi siitä, mitä 
todellisuus oikeasti oli.

Se on myös hyvin suomalainen ja kainuulainen tapa yrittää 
selvitä maailman valheellisesta viettelypuolesta. Mutta se on 
myös sekä epä-älyllinen että kavaltaa hänet itsensäkin muita 
syyttämässä varsinaiseksi änkyräksi ja vaikeaksi tapaukseksi 
heti kun liikutaan hänen kapean mukavuusalueensa ulkopuo-
lella. 

Kaiken lisäksi kirjan päättävässä luvussa Kaikki kissat ovat 
harmaita Matero sortuu tyypilliseen kommunistiseen haihat-
teluun jossittelemalla, entä jos sittenkin alikehittyneen Ve-
näjän sijasta kommunistinen valtiokokeilu olisi tapahtunut 
jossain Euroopan edistyneessä teollistuneessa suurvallassa, 
niin kuin on käsitetty Karl Marxin ensi sijassa olettaneen. 

Kyseessä on eräänlainen psykologisen puolustusmekanis-
min tuottama selitys omalle valheelle sietää asiaa, jonka sekä 
tietää valheeksi että samalla sitä häpeää, mutta ei voi tunnus-
taa sitä, koska leipä on kiinni siitä, olihan Matero itse ”Kenen 
leipää syöt, sen lauluja laulat”-työväenliikkeessä kiinni aikana 
jolloin ei ainoastaan kommunismi kokenut konkurssia va-
hanaamaisen Breznevin johdolla hengityskoneesta vaan koko 
1900-luvun merkittävimmäksi kansanliikkeeksi mainostettu 
länsimainen sosialidemokratia. 
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Kun kohtaat 
persun

Jussi Marttinen on kirjoittanut hyvän, ajankohtaisen ja tar-
peellisen kirjan Mikä perussuomalaisia vaivaa? (Vastapaino 
2021). Kirja keskittyy tarkastelemaan tutkitun tiedon avulla 
sitä, millaisia ihmisiä perussuomalaiset ovat. Kirjan lopussa 
Marttinen on laatinut laajan ja perusteellisen osion siitä, kuin-
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ka kohtaamme turvallisesti ilman sen suurempia hässäköitä 
perussuomalaisen. 

Se tulee tarpeeseen ja Marttisen kirjaa voidaankin pitää 
juuri siksi eräänlaisena ”Sudenpentujen käsikirjana” eli op-
paana persuismin psykologiaan sekä ymmärtämättömyyden 
ymmärtämisen saloihin. Perusideana on, että Suomi on kult-
tuurien sulatusuuni, missä miehestä otetaan mittaa sanojen 
kautta ja muuten rauhallisten ihmisten välillä ammottaa valta 
poliittinen kuilu; varmin tapa saada tappelu aikaan on laittaa 
perussuomalaisten kannattajia ja punavihreä kaupunkilainen 
samaan tilaan.

Siksi tarvitsemme oppaan, jotta välttyisimme niiltä ikä-
viltä seikoilta, joita tällainen kohtaaminen saa aikaan. Kirjan 
tavoitteena on kustantajan mukaan osoittaa, että perussuo-
malaisia todella vaivaa jokin, ja pohtia mikä se jokin voisi olla 
esittämällä keinoja, joilla Suomen poliittisten kuplien välistä 
konfliktia voisi hillitä. Persut ovat uusi maaseututaajamien 
mahtipuolue, missä on aitoa kansanliikettä ja eliitin vastaista 
uhoa, juuri sillä samalla tavalla, kuin kaikissa muutosta ha-
luavissa kansanliikkeissä. 

Pitää muistaa, ettei vielä EU-jäsenyys muuttanut takapa-
juista Suomea kertaheitolla moderniksi liberaaleihin arvoi-
hin vannovaksi länsieurooppalaiseksi sivistysvaltioksi - sitä-
hän Suomi ei ole vieläkään muuta kuin pinnalta koko muun 
sisuksen ollessa raakaa ja helposti muunlaisesta ärsyyntyvää 
perusimille altista uhittelua.

Vanhat rakenteet ja tavat pysyivät maassa persujen Jytkyyn 
2011 saakka, jolloin ensimmäistä kertaa sitten Punaisen vii-
van 1907 poliittinen maantiede muuttui ja suuret, kuten kepu 
ja sdp menettivät aiemmin automaattisesti kuin Manulle il-
lallinen langenneen johtoasemansa niillä ikuisiksi luulemil-
laan nautintoalueilla, joissa se oli vuosisadassa kannatuksensa 
vakiinnuttanut. 

Vanhat tavat ja rakenteet pysyvät edelleenkin maassa, joka 
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on sisäisellä sivistysmittarilla mitattuna Euroopan häntäpääs-
tä. Suomi on ollut aina jakaantunut kahtia. Persut ovat vain 
tuoneet äänen sille aiemmin kuulumattomalle äänekkäälle vä-
hemmistölle. Mutta mitä persuismi oikein on? Perussuoma-
laisten ajatusmaailmaan on Marttisen mukaan vaikea päästä 
sisälle, mutta maailmankuvan sisältö on sen jo omaksuneille 
itsestäänselvyys. 

Marttinen kertoo esimerkkinä vuonna 2016 kerätystä puo-
luejäsenaineistosta, mistä nousi esiin poikkeava piirre. Perus-
suomalaisten jäsenistä jopa 23 % ei kokenut mitään muuta 
eduskuntapuoluetta läheiseksi puolueeksi oman puolueen 
rinnalla: ”Tästä joukosta suurin osa koki vetoa nukkuvien 
puolueeseen, ja toiseksi suurin osa isänmaallisuuttaan koros-
tavaan tai selkeästi maahanmuuttovastaiseksi luokiteltavaan 
pienpuolueeseen tai puolueeksi pyrkivään kansanliikkeeseen.” 

Enempää ei varmasti edes tarvitse selvitellä sitä henkistä 
tyhjyyttä ja ahdistavuutta, mistä persuideologia selvästikin 
kumpuaa. Ja kun katsoo ja kuuntelee esimerkiksi persujen 
eduskuntaryhmää tulee samaan johtopäätökseen: tämän po-
rukan kanssa ei kannata puhua järkeä mutta ei myöskään 
joutua yksin hissiin. 

Kyseessä on maailman oloissa tyypillinen aggressiivinen 
oikeistopopulistinen ääriliike, joka ammentaa voimansa maa-
kuntien ummehtuneisuudesta ja ahdistuksesta oman roolinsa 
kaventumiseen koko ajan rajusti muuttuvassa yhteiskunnassa, 
missä äänen ja muodon saavat myös erilaiset, heistä rajustikin 
poikkeavat ihmisryhmät ja ajatukset, ja se, jos mikä, ahdistaa 
heitä ajaen samanmielisiä vaatimaan itselleen oikeuksia rajoit-
taa muiden ryhmien oikeuksia olla oma itsensä. 

Tosi kummallinen yhtälö ymmärtää. Miten minun vapau-
teni voi olla muilta pois ja miksi he sen sellaisena kokevat? 
Enhän minäkään koe heidän vapautensa olevan minulta pois? 
Tässä onkin selkeä fasismin minikaava: sinä et saa olla sellai-
nen kuin olet, vaan sellainen kuin minä haluan sinun olevan. 
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ja kun et ole, sinut täytyy ensin häväistä, sitten viedä ihmis-
oikeutesi ja lopulta tuhota ja hävittää.

Persusimi ei ole leikin asia. Ehkä juuri siksi persuista on 
tullut myös suomalaisten yksi inhokkipuolueista eikä kovin-
kaan moni yliopistokaupungin liberaali kosmopoliitti voisi 
kuvitella viihtyvänsä pierunhajuisissa ja taskulämmintä kossua 
pursuavassa Persulandiassa (lue: entinen Kepulandia) maaseu-
dun autiudessa. 

Siksi onkin hyvä, että Marttinen kirjansa lopussa tarjoaa 
eväitä kohdata umpimielisiksi ja sekä tahdittomiksi että myös 
suvaitsemattomiksi ylpeinä itsensä julistaneet maaseututaa-
jamien persuöykkärit, joiden kulttuurisesti tärkein ja ikävin 
piirre on erilaisten ihmisryhmien oikeuksien ja etujen vastus-
taminen. Persut ovat tulleet päivä päivältä yhä röyhkeimmiksi 
politiikassa. 

Marttinen on huomannut sen saman, mitä monet muut-
kin politiikan seuraajat ja esimerkiksi persujen vihalistan kär-
kipäässä komeileva vihreä akatemiatutkija Oula Jääskeläinen-
kin: konservatiiviset ja äärioikeistolaiset arvot ovat nousseet 
liikkeen aktiivisten uhoajien puheissa ja toiminnassa tärke-
ysjärjestyksessä isänmaallisuuden ohitse. Ja vaikka olemme 
tottuneet jo persuihin, voi se olla vaarallista, jos he pääsevät 
uudelleen hallitukseen. Heistä voi kasvaa Unkarin ja Puolan 
äärioikeiston tapaan iso ongelma sekä Suomelle että EU:lle.

Mutta on myös yksi ongelma ylitse muiden. Se on jär-
jenkäytön jättäminen narikkaan ja tutkitun tiedon halveksi-
minen kirjoittaa Marttinen: ”Epäluottamus instituutioihin ja 
muihin ihmisiin johtaa väistämättä ylikriittiseen asenteeseen 
uusia ilmiöitä ja uutta tietoa kohtaan.” Persut eivät ole mitään 
miellyttävää ja ystävällistä porukkaa muita kohtaan. Ymmär-
rys ja empatiakyky ovat alhaalla, samoin yleinen sivistys- ja 
koulutustaso, mitkä heijastuvat myös suoraan poliittiseen ym-
märryksen puutteeseen, toisten kiusaamiseen ja vihapuheen 
levittämiseen omille kannattajilleen ”täsmävaaliaseina”. 
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Ja vaikka joukkoon kuuluu muutama korkeasti koulutettu 
tohtorikin, ovat nekin lajissaan omien alojensa kyseenalaista 
maineitta niittäneitä änkyröitä, kuten Jukka Hankamäki tai 
Mikko Paunio. Tämän tosiasian kanssa joudumme elämään 
vielä pitkään. Persut ja persuismi ovat tulleet jäädäkseen suo-
malaiseen politiikkaan tavalla tai toisella. Pitää kuitenkin 
muistaa yksi opetus Urho Kekkoselta. 

Hänen mielestään ääriliikkeet eivät kukoista Suomessa sen 
takia, ettei suuri enemmistö kansasta ”metsämenninkiläis-
luonteensa takia” ole viehtynyt radikaaleista ääriajatuksista- 
tai toiminnoista. Niin oli sata vuotta sitten mutta entä nyt? 
Silloin kun Kekkonen kirjoitti Demokratian itsepuolustus 
-kirjansa (WSOY 1934) maassa oli kovin jännittynyt poliit-
tinen tilanne, joka muistutti etäisestä tämän päivän uhittelua.

”Demokratian itsepuolustus oli Urho Kekkosen vuonna 
1934 julkaisema pamfletti. Pamfletissa Kekkonen tarkaste-
li äärioikeiston ja äärivasemmiston liikkeiden demokratialle 
tuottamaa vaaraa. Kekkosen mukaan ääriliikkeet olivat ”de-
mokratian vastaisia ja turvautuivat demokraattiseen vapauteen 
vain sen tuhotakseen”. Demokratialla oli oikeus ja velvollisuus 
turvautua pakkokeinoihin, jos valtiossa esiintyi toimintaa, 
joka tähtäsi demokratian tuhoamiseen ja voimassa olevan 
valtiojärjestyksen kumoamiseen. Pakkotoimet olivat kuiten-
kin kaksiteräinen miekka eikä niitä tule käyttää yli todellisen 
tarpeen sillä muuten demokratia muuttuu itse hirmuhalli-
tukseksi. Ennen pakkotoimiin ryhtymistä oli myös koetetta-
va saada aikaan parannuksia ja korjauksia niihin epäkohtiin, 
jotka ovat myötävaikuttaneet ääriliikkeiden suosion kasvuun. 
Kekkonen arvosteli pamfletissa myös liberalismia, joka hänen 
mukaansa antoi vapaat toimintamahdollisuudet totalitaris-
miin pyrkiville liikkeille ja vaaransi siten demokraattisen val-
tion olemassaolon. Vahvaa valtiota kannattanut Kekkonen ei 
hyväksynyt liberalismin käsitystä valtiosta ”välttämättömänä 
pahana” ja hänen mukaansa 1930-luvun alussa vallinnut käsi-
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tys demokratioiden ”nahjusmaisuudesta” johtui nimenomaan 
liberalistisista opeista, jotka eivät antaneet demokratialle mah-
dollisuutta itsepuolustukseen. Näihin Kekkosen mielipiteisiin 
vaikuttivat hänen Saksassa oleskelunsa aikana vuosina 1931 ja 
1932 saamansa kokemukset.”

-Wikipedia
Olemmeko me liian suvaitsevaisia suvaitessamme suvait-

semattomuutta? Siihen antaa vastauksen professori Timo 
Airaksisen ja dosentti Heta Gyllingin kirja Suvaitsevaisuus 
(Arktinen banaani 2020): 

”Moderni yhteiskunta voidaan nähdä vapauden kerto-
muksina, jossa yhteiskunnan eri ryhmät ovat vuorotelleen 
luoneet itselleen toivoa antavan mielikuvituksen yhteisestä 
taistelusta ja matkasta vapauteen. Suvaitsevaisuus-suvaitse-
mattomuus-käsitepari on tavallaan yhteiskunnallisen vapaa-
mielisen ja vapauden barometri sekä eräänlainen hyvyysmar-
ginaali. Ongelmana hyvien ajatusten keskellä on vain se, että 
maailmassa ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan 
yhtään maata, missä olisi ollut täydellinen sanavapaus tai 
yhtään ihmistä, joka ei olisi koskaan valehdellut. Tärkeintä 
on muistaa, ettei luota mihinkään sellaiseen selitykseen, joka 
väittää tietävänsä ja tekevänsä asioita muiden puolesta parem-
min ja aukottomasti. On myös oltava huolissaan siitä, että 
nykytilanteessa maltillisuus ja harkinta eivät pärjää kiihkolle ja 
äärisuunnille. Siksi on tärkeää muistuttaa ja puhua koko ajan 
suvaitsevaisuudesta ja suvaitsemattomuudesta sekä historial-
lisina ilmiöinä että käytännön esimerkkeinä.”

Purnata maassa osataan edelleenkin Nuijasodan tyyliin ja 
puida nyrkkiä herroja sekä vääryyttä ja vääryydenkokemusta 
vastaan, mutta harvoin kukaan haluaa itse tarttua miekkaan, 
sillä tietää siihen itse hukkuvansa raamattua mukaillakseni. 
Tämä jälkinäytös puuttuu vielä persuyökkäröinnistä. En usko, 
että se olisi sieltä edes tulossa, mutta Kekkosen sanat mieles-
sä, saattaa olla niin, että olemme olleet liian lepsuja persujen 
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vihapuheen sallimisessa, ja sillä voi olla vielä kohtalokkaat 
seurauksensa poliittisen terrorin vielä kyntämättömillä ve-
renpunaisilla pelloilla. 

Marttisen kirja on tärkeä ja alansa ensimmäisenä tervetul-
lut lisä koko ajan kasvavaan persukirjallisuuteen, jonka erääksi 
aloittajaksi voisi kutsua toimittaja Lauri Nurmea. Marttisen 
kirja on myös syvällinen kurkistus ja punnittua puhetta siitä, 
millaisia persut ovat. Se on eräällä tavalla vastakirja eilen jul-
kaistulle tylsälle ja kolkolle Markku Jokisipilän tutkimuksek-
si naamioidulle ylistyslaululle persujen taustalla vaikuttavalle 
suomalaisjunttien ikiaikaiselle geopoliittiselle äärioikeistolai-
suudelle, joka on aina kummunnut folkloristisen perinteen 
mukaan Etelä-Pohjanmaalta ja sen lähinurkilta.

Miksi Mikä perusuomalaisia vaivaa-kirjaa pitäisi jokaisen 
persutraumasta kärsivän ja persuja pelkäävän tavallisen ihmi-
sen lukea? Ensiksi siksi, että persuja on kaikkialla ja persupro-
paganda leviää parhaiten suusta suuhun työpaikoilla ja tutta-
vien keskuudessa. Toiseksi siksi, että Nietzschen sanoin aave 
muuttuu näkymättömäksi, kun sitä tarpeeksi kauan katsoo; 
se ei kuitenkaan hälvene tai muutu tässä tapauksessa vaaratto-
maksi, mutta kun muistaa aatehistoriasta kaikkien aatteiden, 
ilmiöiden ja ajatusten omaavan aristoteelisen ruumiin; alun, 
keskiosan ja lopun, voi taktikoida persuja vastaan pelaamalla 
aikaa - eiköhän ajan myötä persuhuumakin häviä - eikä tur-
haan hysterisoitua persujen jatkuvasta ja yhä vastenmielisem-
mäksi käyvästä mediarummutuksesta. 

Ehkä tämä vaikuttaa idealistiselta höpötykseltä, mutta 
aina kannataa yrittää ja panna vastaan pahalle. Ajan myötä se 
tehoaa kuin aikoinaan Raid puutarhassa (ja samanniminen 
Harri Nykäsen rikossarja televisiossa pääosassa Juha Muje ja 
Oiva Lohtander). Persut ovat vastaan kaikkea vapaata ja ilois-
ta omaehtoisuutta, joka kiehtoo kaupungeissa asuvia nuoria, 
hyvin koulutettua keskiluokkaa ja itsensä kanssa sinut olevia 
tavallisia mattimeikäläisiä ruoskan ja vihapuheiden viljelyn 
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sijaan joitain ihmisryhmiä vastaan. Kenelle kirja sitten on 
varsinaisesti tarkoitettu? Marttinen tunnustaa avoimena, että 
kirjan loppuohjeet Kuinka kohtaan perussuomalaisen, on laa-
dittu ensisijaisesti punavihreän aatemaailman samaistuville, 
mutta sopii myös muidenkin puolueiden kannattajille. 

Turhaksi (lue: maailmoja syleileväksi kasvatusidealismiksi) 
lässytykseksi ja selväksi piruiluksi voi sen sijaan tulkita kirjoit-
tajan tokaisun: ”Jos sen sijaan oletkin perussuomalainen, nos-
tan hattua ja kiitän ajastasi, mikäli olet lukenut kaiken tähän 
asti. Voit silti ottaa neuvot itsetutkiskelun kannalta. Olisitko 
yhteistyöhaluisempi, jos sinua kohdeltaisiin näin?” En yhtään 
ihmettele, että pääosin amislaisista koostuva peruslauma är-
syyntyy tällaisesta alentavasta vittuilusta. Sehän on ylimieli-
sinä pidettyjen vihreiden helmasynti. Juuri sitä vastaanhan 
persut ovat ilmiönä syntyneet taistelemaan.

Suosittelen lämpimästi lukemaan kirjan. 
On hyvä, että se on kirjoitettu. 
Ja se on hyvin kirjoitettu.
Kuinka kohtaat perussuomalaisen oppaan tärkeimmät pe-

riaatteet ovat; ole hyvä kuuntelija, älä esitä tietäväsi kaikkea, 
löydä yhteiset linjat, hyödynnä jaloimpia vaikuttamia (?), älä 
sano hänen olevan väärässä, varo lähteisiin vetoamista, älä 
ajaudu väittelyyn, jätä asiat teidän välisiksi.

Kuinka kohtaat perussuomalaisen nuoren; puutu häiriköi-
miseen ja provosoimiseen, vältä kieltämistä ja moittimista, 
selitä miten propaganda toimii, vetoa itsenäisyyteen.

Kuinka kohtaat ääriperussuomalaisen; tunnista hänet, älä 
alistu tai nöyristele, älä jää niiden tunteiden valtaan, joita hän 
yrittää sinussa herättää, älä suostu syyllistymään, pane kova 
kovaa vastaan, suhtaudu varauksella hänen tietoonsa, joskus 
on parempi olla vain hiljaa, tarkkaile kehonkieltä, pysy rauhal-
lisena, älä yritä tyydyttää hänen huomionhaluaan lähtemällä 
hänen peliinsä mukaan, älä ruoki vihaasi tai haudo kostoa 
häntä kohtaan.
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Kissanpissi-
journalismia

”HEI,sinä lihaa syövä mies, söpö autoileva rasvanahkaduu-
nari! Turkulainen, hyvässä asemassa oleva nuorehko naishen-
kilö etsii sinua tositarkoituksella. Oletko valmis seikkailuun? 
Lähde kanssani hurmaamaan äänestäjiä ja ota mukaasi niin 
monta kaveria verstaalta kuin haluat. Kultaisen mersutähden 
saat pitää kaulallasi, mutta jätäthän homoläpät kantapubiin. 
Vastaukset vasemmistoliiton puoluetoimistoon nimimerkillä 
”Yhteinen tulevaisuus odottaa”.

-Toimittaja Pekka Ervasti Suomen Kuvalehdessä 4.11.2021
Viimeisessä Suomen Kuvalehdessä oli tunnetun poliittisen 

vääräleuan (ja verbin HAATAISU keksijä) toimittaja Pekka 
Ervasti kolumni otsikolla MIEHEN KAIPUU: ”Vassarien 
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puheenjohtaja Li Andersson on purkanut harmistustaan per-
sujen dominanssiin junttiäijämarkkinoilla. Tuossa asiakasse-
gmentissä nykyvasemmisto näyttäytyy yhtä houkuttelevana 
kuin kasvisravintola tai feministinen kirjakauppa.” 

En ymmärrä miksi vassarit ovat vasta nyt huolissaan ulkoi-
sesta habituksestaan. Julistautuminen feministiseksi sosialis-
tipuolueeksi ja naisvalta puolueessa, kukkamekot, pitkä pu-
naiset hiukset, lesbojen asioiden kärkäs ajaminen, ovat olleet 
näkyvällä tavalla puolueen prioriteettilistan kärjessä 1990 pe-
rustamiskokouksesta lähtien - taloudellisen tasa-arvon jäädes-
sä enemmänkin hallitusnälän kompromissiperseenuolennan 
jalkoihin. Miehiä, rasvanahkaisia perskarvanraaputtajia puo-
lueessa on yhtä vähän kuin demareissa älyä eli hyvin vähän.

Samoin vihervasemmiston toisessa pääpuolueessa vihreissä, 
joiden pehmeä tasa-arvoideologia veti ennen Eino Nurmiston 
(oli yksi osasyy vihreiden jättivaalitappioon Helsingissä sen 
lisäksi että pääkaupungin ykkösinhokiksi yli puoluerajojen 
noussut rasittava inisijä Anni Sinnemäki vähensi joka ininällä, 
mitä julkisuudessa suustaan päästi, vähintään 100 vittuuntu-
nutta äänestäjää puolueelta). Ongelma on tietenkin paljon 
vakavampi ja laajempi, kuin mitä ”kissanpissijournalismia” 
pahassa mielessä edustava entinen suuruus irvileuka-Ervas-
ti (on kai jo eläkkeellä tai saanut taas jostain potkut suuren 
suunsa ja tahdittomuutensa takia;) haluaa edes antaa ymmär-
tää. Zizek oivaltaa sen: meillä ei ole oikeutta jakaa maailmaa 
osallisiin ja ulkopuolisiin. 

On tiettyjen piirien etu, että vasemmisto ja vihreät ovat 
menneet metsään niin vahvasti alkuperäisestä tarkoitukses-
taan auttaa vähempiosaisia ja niitä, joiden ääni on heikko 
eivätkä he muuten saisi asiaansa edistettyä. Hyven koulutet-
tujen keskiluokkaisten hyvin koulutetut naispuoliset jälkeläi-
set ovat kaapanneet miespulaa kärsivät puolueet toisin kuin 
oikeistossa, jossa vallitsee vielä selkeä tasa-arvo miesten ja nais-
ten välillä, vaikka sitä on vaikea uskoa - onhan kokoomuksella 
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Paula Risikko, joka käy tarpeen niin vaatiessa myös omassa 
puolueessaan hyvästä jätkästä.

Tämä on tietenkin naurettavaa ja antaa esimakua siitä, mil-
lainen on näiden tasa-arvoon vannovien feministien haluama 
yhteiskunta, jossa naisia on 80 prosenttia johtopaikoilla. Heil-
lä ei ole pitäisi olla oikeutta jakaa maailmaa - vaikka houkutus 
on ylivoimainen - osallisiin ja ulkopuolisiin jo itsensäkin takia. 
Se kostautuu vastavoimana, joka pyyhkii heidät mukanaan. 
Minusta tuntuu kummalliselta, että nämä kaupunkien kes-
kustoissa asuvat hyvinvointikakarat luulevat tavallisen kansan 
ostavan tällaisen valheen ja nielevän sen sellaisenaan. Eihän 
se, että orjuuttaja vaihtuu munallisesta tissilliseen muuta alis-
tettujen ja köyhien kärsijöiden asemaa mihinkään. Tasa-arvo 
toteutuu vain tasaamalla etuoikeutettujen erioikeuksia niiden 
kanssa, joilla ei niitä ole, tai on vielä vähemmin; ei ole tietoa, 
taitoa tai edes tahtoa. 50-50 suhde mahdollisuuksien tasa-ar-
voon on toimiva eikä kuten nyt, 80-20. Ihan pimeetä!

Samalla tavalla nykyvasemmisto on täysin pihalla siitä, 
mitä maailmassa pinnan alla on menossa eli sitä samaa ros-
vomaisuutta kuin aina - rikkaat ryöväävät köyhiltä rahat ja 
hengen, ja nyt vielä yhteisen maapallon ja sen myötä tulevai-
suuden ilmastokriisin aiheuttajana ja kieltäjänä - ennenkin 
löperöllä suhtautumisellaan tavallisten ihmisten puolustami-
seksi. Moni muukin kuin Tommi Uschanov on kysynyt jo 
1980-luvun lopulta mikä vasemmistoa vaivaa? 

Uschanov on kirjoittanut aiheesta kirjan ”Mikä vasemmis-
toa vaivaa” (Teos 2008), joka on yhä edelleen tänään aiheesta 
parhain ja analyyttisin kirja ja ansaitsee siksi tulla esitellyksi 
kysymyksellä, miten vasemmisto omaksi turmiokseen, joka 
tahallisesti tai tyhmyyttään ymmärtää aatteensa ja tehtävänsä 
vapauttaa ihmiset - ei orjuuttaa, täysin väärin. Uschanovin 
perusteesiin vasemmiston epäuskottavuudesta ja vähän luotta-
musta herättävästä habituksesta on helppo edelleenkin allekir-
joittaa; vasemmistolta tuntuu puuttuvan psykologian taju ja 
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taktinen pelisilmä. Moni heidän touhujaan läheltä seurannut 
olisi valmis kutsumaan heitä kovemmillakin nimillä. Mutta 
annetaan 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.”

Uschanov, joka on pirullisen terävä ja analyyttinen an-
ti-Ervasti, on hyvin lukenut Zizekinsä, tuon marxilaisen 
superlahjakkuuden, joka on varoitellut maailman uinuvaa 
vasemmistoa jo 80-luvulta lähtien niistä seurauksista, joita se 
kantaa pitkään petettyään hyvinvoinnin rakentamisen nimis-
sä maailman tulevaisuuden, ja joka on sanonut vasemmiston 
suurimmaksi ongelmaksi suuren joukon sen itsensä luomia 
ja varjelemia tabuja, joista on päästävä eroon, jotta maailman 
voisi pelastaa.

Asioista on puhuttu jo niinkin pitkään kuin Saksan oi-
keistodemareiden junaileman Rosa Luxemburgin ja Karl 
Liebkindin murhien jälkeen 1919, jolloin eurooppalainen 
sosialidemokratia valitsi puolensa kapitalistisen yhteiskun-
nan kompromissihalukkaana tukipylväänä tuottamassa lisää 
niittiaivoisia pikkuporvareita välipaloiksi kafkalaiseen yhteis-
kuntakoneeseemme. 

Heti aluksi Zizek esittää mahdottoman yhtälön; meidän 
pitää jälleen nostaa esiin luokkataistelu - ja se on mahdollista 
vain riistettyjä ja alistettuja koskevan globaalin solidaarisuu-
den avulla.

Zizek piruilee, sillä juuri tämä välttämätön ehto on se, joka 
ei tule koskaan toteutumaan - se on nykyisen köyhiä riistävän 
kapitalismin perusehdoista, ellei sitten pakolais- ja ilmastoti-
lanne riistäydy käsistä ja synnytä uudenlaisen vallankumouk-
sellisen liikkeen, joka tähtää koko nykyisen maailmanjärjes-
tyksen muuttamiseen. 

Zizekin esittämä ehto, ettei se koskaan toteudu nykylääk-
keillä ja eripurassa, on myös varmin tae siitä, ettei mikään kos-
kaan muutu kuin vasta loppumetreillä pakolla, kun kokonai-
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nen maapallo on matkalla ensimmäisessä luokassa helvettiin. 
1968 Euroopan ja samalla koko maailman uusi hullu vuosi 
riisui stagnaation vuosikymmenellä 70-luvulla vasemmiston 
lopulta aseettomaksi omasta tahdostaan, ei siksi että se olisi 
niin halunnut tehdä vaan siksi, että se oli kykenemätön ja 
haluton luopumaan vaivalla hankkimistaan valtaeduista teol-
lisen Euroopan johtavana poliittisena voimana. Vasemmiston 
henkisen selkärangan katkeaminen oli mukavaa seurattavaa 
hiljaa asemissaan odottaneille kovan linjan oikeistolaisille voi-
mille, kuten Milton Freedmanille.

Hiljattain edesmennyt SDP:n yksi entisaikojen suurista 
ideologisista keskustelijoista, Pertti Hynynen, joka aikoinaan 
oli yksi terminologian ”marxilainen sosialidemokratia” kehit-
täjä ja ylläpitäjä (SILLEHÄN EI OLLUT KÄYTÄNNÖSSÄ 
MITÄÄN KATETTA yhdistää kaksi toisilleen vierasta ja vas-
takkaista termiä). Lisää Hynysen ajatuksista löytyy kirjassa 
SDP:n Aatteet ja rakenteet (TSL 1980), joka on sekavuudes-
taan huolimatta ainoa hyvä koskaan kirjoitettu kirja siitä seka-
metelisopasta, jota SDP on sisäänsä yrittänyt väkisin huonoin 
tuloksin kammeta.

SDP ja NKP järjestivät yhteisen aatepoliittisen seminaarin 
silloisen puoluesihteeri Ulpu Iivarin emännöimänä (Iivarin 
lempipaukku on Gambari jäillä ja mieluiten koko pullo) edus-
kuntatalossa 27.4.1989. Pertti Hynysen alustuksen otsikko oli 
”Mihin Eurooppa tarvitsee vasemmistoa?” 

Hynynen väitti puheessaan, että kun organisaatiot ovat ole-
massa niin ne täyttyvät uudella sisällöllä eli ”jos teollisuuden ja 
työväenliikkeen sisällöt menevät niin jotain kai tulee tilalle”.

Mutta mitä? Sitä hän ei osannut aavistaa, vaikka kysyikin, 
voiko tilalle sitten tulla mitä tahansa, jos nimittäin yhteys 
katkeaa em. materialistiseen perustaan eli työn maailmaan? 
Hynynen olisi yllättynyt, jos olisi nähnyt tämän päivän vi-
hervasemmiston ryhdikkyyden puutteen. Se mistä kukaan 
edellä mainitusta ei muista puhua, on Marxin jatkuva sekä 
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tahallinen että väärinymmärtäminen. 
Esimerkiksi vaikka Ervasti osaa nälviä hyvin, hän ei kos-

kaan kirjoita rakentavasti tai siteeraa Marxin ajatuksia siitä, 
miten Marx oli kiinnostunut ihmisen elämän parantamisesta 
ja miten ihmiset voisivat parhaiten toteuttaa itseään ja olla 
onnellisia. Se ei kiinnosta Ervastia. Hynynen muistutti, että 
ne ”moral narratives” eli suuret kertomukset, joista vasemmis-
topuolueet saivat identiteettinsä, olivat ehtyneet. 

Se kiinnostaa taas Ervastia. Onhan siinä ilkuttavaa, kun 
ihmiset menettävät unelmansa ja samalla mahdollisuutensa 
ihmisarvoiseen elämään. Yksi suuri kertomus oli Hynysestä 
antagonistinen, suhde kapitalismiin. Karl Marxin näkemyk-
seen yksityisomistuksesta tuli perisynnin vainua.

Enää ei kysymys kapitalismista määrity Hynysen mukaan 
yhtenä ja suurena perusvikana tai perusristiriitana. Tästä huo-
miosta on iloissaan Ervasti, jolle yhteiskunta on sitä, minkä 
hän näkee ja kokee itselleen ja kavereilleen (70+-ikäpolvelle) 
parhaaksi eli ahneuden ja itsekkyyden yhteiskunnan hautaan 
saakka. Mutta Marxille, sille oikealle ja oikein ymmärretylle, 
hyvä yhteiskunta oli ”elämän luovaa ilmaisua, joka kumpuaa 
koko henkilön kaikkien kykyjen kehittämistä (Marx, The 
German Ideology). 

Ervastille varmaan tulee yllätyksenä, ettei Marx määritellyt 
hyvää yhteiskuntaa velvollisuuksien tai seurausten ja oman 
edun tai moraaliaistin perusteella, vaan koko persoonan ke-
hittymisen perusteella. Marx oli siis vapauden apostoli eikä 
se väärinymmärretty ja tahallaan väärintulkittu keskusvallan 
ja kaiken keskittämisen symboli, mikä hänestä väistämättä 
tuli Neuvostoliiton kommunismin epäonnistumisen myötä.

Tässä kohden Marx on tuntematon jo siksikin, että jos 
hänen moraalioppejaan verrataan esimerkiksi Locken, Kantin 
tai Aristoteleen (jolle tärkeintä oli ajatella ihmisen hyvyyden 
maksimoinnin onnistuvan jossain tietyssä yhteiskunnassa) 
hyve-etiikkaan, hän kysyi: millainen yhteiskunta on välttä-
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mätön, jotta ihmiset voisivat kukoistaa? 
Tuntemattomassa Marxissa on mielenkiintoisinta se, että 

hän kieltäytyi käsittelemästä samoja perinteisiä moraaliky-
symyksiä, jotka kiinnostivat Kantia, Humea ja Milliä. Sen 
sijaan Marx hylkäsi moraalin olematta amoraalinen. Hän ei 
halunnut pakon vallitsevan ihmisissä ja heidän tekemisissään 
- ”sinun pitää” ja ”sinun ei pidä”, sillä ihmisenä oleminen oli 
Marxille sitä, että voi muuttaa ympärillä olevaa maailmaa ja 
pakko oli pahasta, alistamista ja joutumista jonkun anturan 
alle toteuttamaan jonkun ulkopuolisen unelmia maksaen sii-
tä omalla epäonnisella elämällään korkeimman mahdollisen 
hinnan.

Tämä on ollut aiemmin myös historiallisen vasemmiston 
yksi peruslähtökohta. Mutta ei enää: miksi sitten johtopää-
tökset ja toiminta on niin laimeaa ja epäeettistä? Miksi ny-
kyvasemmisto, pragmaattisesti ymmärrettynä Suomessa vi-
hervasemmisto (vaikka onkin aika hörhöinen ja sekava), ei 
toimi johdonmukaisesti yhdessä pahaa vastaan hyvän puolesta 
esimerkiksi ILMASTO- tai PAKOLAISKYSYMYKSESSÄ? 
Siksi etteivät he tiedä, mikä on tärkeintä. Tärkeintä on aina 
vapaus ja itsensä vapaa toteuttaminen. Rousseaun ja Hegelin 
tavoin myös Marxin lähtökohta radikaaleissa muutoksissa ja 
vallankumouksessa oli oman itsensä toteuttaminen.

Onko se myös pragmaattisen nykyvasemmiston? Ei taida 
olla. Jos Sanna Marinia ja hänen johtamiaan ”haisaappaisia 
suurtalouskokkeja ja toimistoapulaisia”, Katja Taimelasta ja 
Satu Taiveahosta sekä Tarja Filatovista koostuvia nykysosiaa-
lidemokraatteja voi kutsua vasemmistoksi, vastaus on ikävä 
kyllä ei (yksi edellisistä puheenjohtajista, Jutta Urpilainen 
lauloi naama kirkkaana mukaillen erästä työväenlaulua ”päin 
porvaria”, joka aluksi tulkittiin väärin ideologiakritiikkinä; 
myöhemmin valtiovarainministerinä, kun hän meni oikealta 
ohi kokoomuksen, ymmärrettiin mitä hän sillä tarkoitti). 

Zizek kirjoitti kirjansa Uusi luokkataistelua - terrorismin ja 
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pakolaisuuden todelliset syyt (INTO 2017) vuonna 2015 kes-
kellä nykyaikaisen Euroopan pahinta pakolaiskriisiä samaan 
aikaan, kun Riikka Purran matalamieliset äärioikeistohörhöt 
miettivät suut mutrussa ja osa kurtussa, miten parhaiten hyö-
dyntää poliittisesti parhaalla mahdollisella tavalla umpimieli-
sen ja syrjäisen laitamaan taikauskoon ja ennakkoluuloisuu-
teen taipuvaista kansaa. 

Zizek oli ”Euroopan ainoana” jäljelle jääneenä älyllisenä 
kulttuurimarxistina muita edellä pohtiessaan kirjassaan kriisin 
syitä ja ongelmia sen ratkaisemiseksi. Päähuomio kiinnittyy 
ihan samaan pragmaattisen nykyvasemmiston ikuisuuson-
gelmaan, kuin jo Marxin aikana 1880-luvun lopulla keskellä 
nousevan työväenluokan ideologisia kissanhännänvetoja.

Zizek menee suoraan asiaan ja puhuu niin epä-älyllisiä so-
siaalidemokraatteja kuin valheellisia vihreitäkin vastaan. Maa-
ilman ongelmia ei ratkaista panemalla päätä pupujen tapaan 
pensaaseen, vaan mätäpesäkkeisiin terävällä kädellä puuttu-
misella; todellinen uhka lännen sosiaaliselle rakenteelle on 
lähtöisin kapitalistisen järjestelmän yhtenä perusedellytyksenä 
olevasta epätasa-arvosta, joka tappaa ja tekee ihmisistä epäih-
misiä - ei pakolaisista - ja se epätasa-arvo on nimenomaan 
taloudellista. Marxin ihmisten luova vapaus on kaukana tästä. 

Miksi? Siksi että emme tiedä emmekä ymmärrä mitä ym-
pärillä olevat ajatuksemme oikein ovat ja kenen suusta ne on 
meihin istutettu. Zizek selittää psykologisen mallin mukaan, 
miksi meitä on helppo huijata toimimaan itseämme vastaan. 
Mallia hän kehottaa ottamaan viiden sairauden metodista, 
missä ensin kielletään tosiasiat, sitten raivotaan, ettei minulle 
voi käydä näin, sitten neuvotellaan, saisinko vielä nähdä lapse-
ni lakkiaiset yms, sitten masennutaan ja lopuksi asia hyväksy-
tään. Malli sopii sovellettavaksi myös politiikan psykologiaan 
pragmaattiselle nykyvasemmistolle: 

”Eivätkö julkiset mielipiteet ja valtionjohtajien kannan-
otot, jotka koskevat Afrikasta sekä Lounais- ja Etelä-Aasiasta 
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tulevaa pakolaisvirtaa, ole samanlainen sekoitus erisuuntaisia 
reaktioita? Voimme löytää niistä (tosin yhä harvemmin) halua 
olla näkemättä.”

Zizekin kirja on iskevä pamfletti selväjärkisyyden ja oikein 
johtopäätösten tekemisen puolesta. Kun tunnettu toimittaja 
Pekka Ervasti kirjoittaa irvokkaita häpäisykolumnejaan, ei 
hän halua parantaa maailmaa tai hänestä köyhempien asemaa 
antamalla riemulla kaikille samat mahdollisuudet toteuttaa 
vapautta ja luovuutta omassa elämässään. 

Ei tietenkään. Jos hän niin tekisi, hän kaventaisi omaa va-
pauttaan nauttia asioista etuoikeutettuna muiden kustannuk-
sella. Hän on itseensä tyytyväinen porvari, jolle riittää hyvä 
asema, palkka ja irvailu, ja joka tehokkaasti mustamaalaa nii-
tä, jotka sentään yrittävät olla hyviä ja tehdä yhteisesti hyvää 
niille, jotka sitä eivät ymmärrä, mutta tarvitsisivat kipeästi 
oman ahdingonsa helpottamiseksi. 

Tässä yksinkertaisesti Georg Henrik von Wrightin 
1980-luvulla lanseeraama valistuneen itsekkyyden kaava, 
jonka yksi ahkerimmista levittäjistä Ervasti on tyyliin ”sen 
lauluja laulat, jonka leipää syöt”. Sen lisäksi, että hän on aina 
etuoikeutettujen ja vallassaolijoiden puolella, hän nauraa ri-
vien välistä tyhminä pitämilleen köyhille. Mutta hän tietää ja 
on siksi hiljaa asiasta, että taloudellisen tasa-arvon saa aikaan 
vain sellainen vasemmistopopulistinen ryhmä, joka Norjan 
RÖDTIEN tapaan uskaltaa vaatia sitä asettaen sen kaiken 
toiminnan edelle ensimmäiseksi ehdoksi.

Ei tarvitse kuin katsoa hyvätuloisten eduksi 30-vuodes-
sa lipsahtanutta palkkakehitystä sekä Kehä III:sen takaista 
kurjistumista, kun ymmärtää miksi Ervasti aukoo jatkuvasti 
päätään: Ervastinkin palkkapussista lähtisi heti -20 prosenttia, 
jos ihme tapahtuisi ja köyhät eräänä aamuna heräisivät toimi-
maan yhdessä omien etujensa puolesta orjuuttavia ervastejaan 
vastaan, ja oikaisivat verotuksen oikeudenmukaisemmaksi ta-
sa-arvonäkökulmasta, nostaen sosiaalisia tukia, mm. Kelan 
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vähimmäiskorvauksen nykyisestä 520 eurosta sille oikeasti 
kuuluvaan 1200 euroon. Mutta se taitaa olla Suomessa mah-
dottomuus. 

VAI ONKO? Kukaan ei ole vain yrittänyt. Kenttä on siis 
vapaa. Tästä on kysymys ja siksi tästä ei haluta puhua oikeilla 
nimillä, vaan kaikki verhotaan yleiseen lässytykseen ja siitä 
kuka on ja millainen, ihan kuin sillä olisi merkitystä siinä 
millaisia asiat ovat. Ymmärrän ihmisiä, jotka eivät osallistua 
tähän uuvuttavaan kusetusleikkiin. Silti toivon, että jonain 
päivänä joku uskaltaisi olla tämän ajan SPARTACUS (EI SE 
KAMaLA HINTTAPULINEN VÄÄRENNYS, mikä Rou-
va Gambarin (jäillä!) hallinnoimassa kansallisessa röhinä-ja 
koikkelehtimisinstituutissa parhaillaan oksennetaan yleisön 
päälle).

Suomessa on hyvin tehokkaasti onnistuttu hyssyttelevien 
valtamedioiden yhdessä markkinavoimien (jonka härskiä 
valheellisuutta edustaa parahiten työntekijöiden pissitauoista 
voittonsa tekevän Hesburgerin plösö-Hessun naurettava mu-
kaväite ”Olemme hyvittäneet puolestanne hiilijalanjäljen”) 
kanssa häivyttämään se tosiasia, että kaikki maapallon ongel-
mat johtuvat kapitalistisen järjestelmän perushyvyydeksi kut-
sutusta ahneudesta ja omien voittojen takaamiseksi suuresta 
taloudellisesta epätasa-arvosta, joka ei häviä sillä että asias-
ta puhutaan ja ongelma tiedostetaan vaan sillä, että asialle 
tehdään jotain hyvinkin radikaalia, samoin kuin maapallon 
saasteille, jotka uhkaavat jo hyvinvoivaa Pohjoista-Euroop-
paakin Zizekin UUSI LUOKKATAISTELU - terrorismin ja 
pakolaisuuden todelliset syyt- kirjan takakannen sanoin:

”Pakolaisvirta ja islamilainen terrorismi ovat ajaneet län-
nen sotien jälkeisen ajan suurimpaan kriisiin. Sitä ei selätetä 
pelkällä myötätunnolla ja empatialla. Slavoj Zizekin mukaan 
todellinen uhka lännen sosiaaliselle rakenteelle on lähtöisin 
kapitalismin epätasa-arvosta - ei pakolaisista. Kyse on globaa-
lin kapitalismin dynamiikasta, joka on kulkenut käsi kädessä 
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maailmanlaajuisen fundamentalismin synnyn kanssa. Meillä 
on oikeus puolustaa läntisiä arvojamme ja elämäntapaamme, 
mutta meillä ei ole oikeutta jakaa maailmaa osallisiin ja ul-
kopuolisiin.”

Itse en usko TYHMÄN VASEMMISTON oppivan fik-
suksi. Porvarit ovat fiksuja ja osaavat taloudenhoidon. Siksi 
kokoomustakin, joka on ottanut itselleen 1970-luvun yleis-
puolueen leiman demareilta, äänestetään laajasti niin työvä-
en- kuin keskiluokassakin pragmaattisista ”saa aikaan pienintä 
mahdollisinta pahaa”-periaatteen mukaan. Uschanovin kirjaa 
on innostavaa lukea sen selkeän älyllisyyden ja hyvän pohja-
työn takia. Kirja ei ole analyysissään vanhennut tippaakaan 
osin siksi, että Uschanov lähestyy aihettaan kunnon tutkijan 
tavoin vertailemalla keskenään ristiriitaisia 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 haus-
koja ja osuvia. Kirjan melkein ahmaisee yhteen soittoon yöllä. 
Kyllä Uschanov on paikkansa ansainnut yhtenä tämän päivän 
terävimmistä yhteiskuntakriitikoistamme, kun hän tutkii oi-
vallisesti kirjassaan 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 
todellisuutensa, joka luo omaa todellisuuttaan, antaa vakava 
oire siitä, että älyllisen laiskasti ympäröivään maailmaan suh-
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tautuva vasemmisto kärsii poliittisesta anemiasta. 
Mutta mitä vanha kunnon Aristoteles olisi tähän sanonut? 

Aluksi olisi hänen mielestään todettava, mikä on tutkimuk-
semme aihepiiri ja mitä se koskee - eli sen aihe on todistami-
nen ja että se koskee todistavaa tiedettä. Uschanovin pamfletti 
ei ratkaise ongelmia, mutta tuo niitä uudessa valossa uudel-
leen esiin pohdittavammaksi ja palvelee siten myös vasem-
miston 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 am-
mus vielä pitkään halvaannuttaen koko poliittisen toimin-
nallisen ruumiin lähes toimintakyvyttömäksi. Uschanov ky-
syy kirjassaan, miksi vasemmisto, yksilön ulkoisista pakoista 
vapautumisen ja inhimillisen kukoistuksen puolesta puhuva 
aatesuunta, tuntuu itse koostuvan aivan liiaksi ihmisistä, joi-
den kanssa ei mielellään edes olisi missään tekemisissä? 

Valitettavan monet heistä ovat vastenmielisiä öykkäreitä 
ja moukkia, joita ajaa ihan samanlainen materialismin himo 
kuin haukkumiaan porvareitakin sillä erotuksella, että porva-
rit osaavat yleensä tehdä rahaa eivätkä ruikuta sitä tai varasta 
yhteisistä verorahoista. Harvoin olen tavannut niin tyhmiä, 
pikkusieluisia, julmia ja ahneita ihmisiä kuin demarit. Dema-
rit eivät ole mitään maailman mukavinta ja fiksuinta sakkia. 
Syyttä ei Uschanov hauku näitä valevasemmistolaisia luon-
nehäiriöisiksi. 
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Tien päällä
taivaassa

On erityisen hyvä, että Nomadlandin tapaisia elokuvia 
tehdään ja vielä palkitaan elokuvamaailman korkeimmilla 
kunnianosoituksilla. On myös hyvä asia se, että hyvinvoiva 
elokuvissa käyvä koulutettu keskiluokka näkee sekä erilaisis-
ta lähtökohdista kuvatun että erilaista elämäntapaa markki-
noivan elokuvan kuin suorana tajuntaansa kohdennettuna 
täsmäherätyspommina. 

Mutta entä sitten kun elokuva on ohitse? Herättikö se 
muuta kuin uinuvan omatunnon antamaan muutaman ro-
posen spektaakkeliyhteiskunnan huomenna mieliimme piir-
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tämiä uhkia vastaan, jotka ovat usein vain Greenpeacen ta-
voin ilmaan heitettyjä tehottomuuksia sekä yhtä tyhjän kanssa 
esiintymisiä ilman todellisia toimia paremman maailman 
puolesta? Näin ei ole tarkoituskaan. Mutta jotain elokuvasta 
puuttui, vaikka pääosanesittäjä onnistui elämään irallisena 
kaikista niistä pakkopaidoista, jotka vaanivat koko ajan hä-
nen ympärillään.

Nomadlandissa kuvataan suureksi irtautumiseksi kutsuttua 
prosessia tavallisen, asioihin voimattomana katsovan ihmisen 
näkökulmasta, jossa vanhat horisontit murtuvat ja luhistuvat 
teollistumisen, kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä. 
Kaiken tyhjyyden yllä lepää lohduttomuus, järjettömyys ja 
suurena pilana ihmisten yhteinen krapula siitä, mitä tulikaan 
tehtyä ja kenen laskuun kuin absurdi vitsi, johon kukaan ei 
osaa sanoa mitään järkytykseltään, koska siitä on tullut totta 
ihmisten hävittyä ja kadotessa kuka mihinkin näkymättömiin. 

Nomadlandia kuvaa turhauttavaa aikaa sen jälkeen kun 
suuri tarina ja selitysmallit unohdettiin. Entinen järjen ja 
rationaliteettien varaan rakentuva moderni yhteiskunta oli 
täynnä yhteisiä, - tai niin meille uskoteltiin - mielikuvituksia, 
jotka siitä huolimatta, että ne nojasivat vanhentuneeseen ro-
mantiikkaan takasivat ihmisille turvan ja sen tärkeän yhteisöl-
lisyyden, jossa ihmisyys maanpäällä täyttyi mallikkaasti: olla 
olemassa orjamaisesti Chaplinin Nykyaika-elokuvan tavoin 
hullussa maailmassa osana konetta, ja osin koneeksi muuttu-
neena kertomuksena sekä kertomassa siitä tarinoita toisilleen.

Näitä sosiaalisia mielikuvituksia hallitsivat yhteenkuulu-
vuuden tunteet, ajatukset yhteisestä kohtalosta, pitkä his-
torialliset jatkumot historian hämärästä nykypäivään sekä 
kokemukset aidosta ihmisen välisestä yhteydestä - ei enää. 
Kaikki on hävinnyt tuhkana tuuleen eikä kukaan tiedä miksi 
ja minne; ihmsistä on tullut turhia. 

Mutta mikä pahinta, kadoksissa on myös tavat käyttää 
sosiaalista mielikuvitusta sekä itsensä että taustaryhmänsä 
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hyväksi. Entisaikojen sosiaalisilla mielikuvituksilla oli yhteis-
tä paljon muutakin kuin vain pitää yhdessä kiinni yhteisistä 
unelmista; ne pitivät kasassa urheutta suurien kärsimysten 
keskellä jaksaa jatkaa ihmisyyden projektia. 

Pelissä oli kokonainen elämä ja kehittyvä sekä luova ih-
misyys, musiikki ja runous, omat ikoninsa, suurmiehensä ja 
-naisensa, sankarinsa ja vihollisensa. Yhtäkkiä kaikki tämä on 
poissa, kuten elokuvan kokoon lyhistynyt ja tyhjäksi tehtaan 
lopettamisen jälkeen jäänyt kaupunki, sen ihmiset, tarinat 
ja tulevaisuus kuin pyyhkäistynä yhdessä hetkessä noin vain 
muistin ja muistojen mustaan aukkoon. Nomadlandiassa 
köyhyyttä suvaitaan kuin parantumatonta tautia ja sen katse-
leminen tekee kipeää. Mutta elokuvan ansiot ovat muualla. 

Se yhdistää parhaimmillaan ihmisiä ja kertomuksia enem-
män kuin erottaa, ja on pahimmillaankin vain köyhien sekä 
osattomien ihmisten pahan olon ja surun peilinä heijastus 
amerikkalaisten takapihojen piilossa visusti punaisilta matoil-
ta pidettyyn varjotodellisuuteen.

Siihen elokuvan hyvät mainesanat loppuivat kriittisen tar-
kastelijan mielessä. Elokuva on tehty maailman heränneen so-
siaalisen yhteisvastuun omantunnon kolkuttamisen kunniaksi 
nuorille maailmanparannusidealisteille, sillä Nomadlandin 
humanistinen ja salasosiaalipornomaisesti realismin kaapuun 
itsensä piilottava säälittelevä jenkkivoyerismi ei ole mitään 
muuta, kuin englantilaisen salonkisosialisti näytelmäkirjailija 
Georg Bernard Shawn näytelmästä Majuri Barbara lainattua 
”aitoa epäitsekkyyttä, joka pystyy mihin tahansa”, sillä ihan 
samoin, kuin Shawn näytelmät keskittyivät yhteiskunnallis-
ten epäkohtien paljastamiseen ja osoittamaan taloudellisten 
vastakohtien synnyttämän vääryyden, elokuvassa näytetään 
ihmisten onnettomuuksien syiksi kaikenlainen eriarvo Shawn 
sanoin: ”Kun ihmiset ovat oikein köyhiä, heitä on mahdoton 
auttaa, tunsipa heitä kohtaan kuinka suurta myötätuntoa ta-
hansa.” 
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Se ei ole moite Nomadlandialle, vain toteamus. Nomad-
landia on ilman muuta merkkiteos jo siksi, että se jatkaa ame-
rikkalaisten indie-elokuvien ompäisyyttä ja omaperäisyyttä 
uskalttaa rohkeasti nähdä asiat vain ja ainoastaan omista läh-
tökohdistaan (mm. Cassavetes ja Coenin veljekset) eikä laskel-
moidusti, kuten muut amerikkalaiset elokuvat, jotka uskovat 
vieläkin psykologisointeihin ja juonen monimutkaisiin ke-
hittelyihin aina elokuvissa esiintyvään symboliikkaa myöten.

Shawn näytelmien köyhät henkilöt vertautuvat asunnotto-
miin Nomadlandian hahmoihin toisellakin tapaa. Heillä on 
herkkä ja voimakas sosiaalinen omatunto. Elokuvassa allevii-
vataan useaan kertaan vapauden aaveen ja pakkotylsistymisen 
aaveen välistä kisaa, kuin piru olisi liikkeellä esimerkiksi koh-
tauksessa, jossa käydään keskustelu siitä, miksi ihmisille pitää 
myydä kalliilla sellaisia unelmia, joihin heillä ei ole varaa. 

Kyseessä on siis eräänlainen vapauden unelman markki-
nointielokuva, jolla ei varsinaisesti ole pääosanesittäjiä, vaikka 
niin voisi luulla, vaan elokuvassa esiintyvät ihmiset toimivat, 
samoin kuin ohi vilahtavat maisemat, kuin yhtenä suurena 
antiikin draamojen kuorona toistamassa roviolla harhaoppise-
na poltetun demonisen saarnaaja Guillermo Savonarolan nä-
kyjä; ylemmyydentuntoinen ihminen, ei varsinkaan sellainen, 
joka kuvittelee itsestään liikoja, kun joku hänen onnettomassa 
historiallisessa perhehierarkiassaan on päässyt nousemaan 
toisten ihmisten niskaan ja pumpannut oman hyvän olonsa 
alempiensa kustannuksella ja pahana olona, ei ole ihmisyyden 
onneksi maailmankaikkeuden herra vaan alimmista alimmai-
nen orja (jota odottaa kohtalonjumala Nemesiksen hirmui-
nen kosto periaatteella, se mikä menee ylös, tulee aina myös 
jossain vaiheessa alas).

Tarina on matka. Mutta matkustajan osa on aina kiire ja 
kellon orjuuttaman ajan nöyrä palveleminen, kuten venäläi-
nen dissidenttirunoilija Joseph Brodsky kuvaa kirjassaan ”Ve-
den peili” (Tammi 1992): ”Jokainen matkailija tuntee tämän 
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pinteen, tämän uupumuksen ja levottomuuden sekoituksen. 
Silloin tuijottaa aikatauluja ja kellotauluja silmänsä kipeiksi, 
tutkailee suonikasta marmoria jalkojensa alla, hengittelee si-
sään ammoniakkia ja vetureiden valuradasta kylminä talvi-il-
toina uhkuvaa tympeää lemua.” 

Nomadlandiassa kello on pysähtynyt eikä muulla ajalla 
kuin menneillä suruilla - asia, mikä yhdistää herkkiä ja tun-
teellisia nomandlandilaisia - ole juuikaan merkitystä. Siitä 
tarinan verkkainen tunnelma ja outo viehätys, mikä siinä 
piilee. Nomadlandia on itsessään aikamatka läpi surujen mo-
nien kerrosten ihmisten kärsimysten kautta kuolemaan, missä 
näemme puhtautta löytyvän vain sekä taivaassa että helvetissä 
- ei missään keskikerroksessa tavallisten ihmisten kotkotusten 
keskellä tavoittelemassa sitä, mistä Nomadlandian henkilöt 
ovat joutuneet luopumaan tai olleet osattomia koko elämänsä.

On toinenkin tärkeä asia, mikä yhdistää Majuri Barbaraa 
ja Nomadlandia; molempien romanttisten fantasioiden kari-
seminen, joita he ovat tehneet herätäkseen näkemään kurjuu-
tensa, mutta myös selviytyäkseen kurjuuden keskeltä ihmisinä 
ihmisten maailmaan. Ihan kaikkea onneksi elokuva ei kerro 
eikä ole siis kronologinen tai täsmällisen tarkka liikkuessaan 
ihmisissään ja liikuttaessaan tunteita. 

Tunnelma on Nomadlandiassa tärkein sekä Shawn tapaan 
näyttää se, että kun ihmiset muuttuvat, ei syynä yleensä ole 
jokin uusi piirre heissä itsessään, vaan tajuaminen suhteensa 
ympäristöön aiemmin olleen väärä. Yleensä herääminen ta-
pahtuu liian myöhään ja edessä on vain lopun alku ja sen kau-
histelu. Nomadlandia kertoo näistä ylijäämäihmisistä, joilla ei 
ole paikkaa mihin mennä eikä olla ihmisiä siinä mielessä, kuin 
mihin heitä hylkinyt tai heidän hylkimänsä muovinmakuinen 
pepsodenthymyn kruunaama amerikkalainen (irvistys)unel-
ma on yrittänyt heitä koko elämänsä manipuloida.

Elokuva on hyvä ja tärkeä mutta ei mikään suuri mesta-
riteos. Tälle ajalle se on enemminkin uushumanistinen ma-
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nifesti ja yhteinen uni ihmisyydestä Herderin henkeen, kuin 
mitään muuta. Nomadlandiassa on kaksi ratkaisevaa huippu-
kohtaa, jossa se nostaa itsensä elokuvana elokuvana olemisen 
yläpuolelle toisiin sfääreihin niin pääosanesittäjän lausuman 
(Shakespeare mutta mistä kohtaa? Ei kai Henkrik IV:n Pupu 
Antavainen: 

”Valehtelet, oksakoukku, valehtelet! Hellitä, kuulitko, sinä 
kirottu kurrinaama, paskiainen, juokse mätkimään äitiäsi, 
mitä sanot, jos minulta menee lapsi kesken, mitäs sanot, sinä 
paperipärstäinen sika?” 

Siitä on loistava filmi Falstaff itsensä Orson Wellesin oh-
jaamana, ja muistaakseni esitettynä vanhoina hyvinä elo-
kuva-arkistoaikoina, ainakin keväällä 2007, ja itse Welles 
lihavimmillaan esittämässä pääosaa) vihkivalan lausuminen 
uraansa juuri nomadlandilaisena teiden kulkija aloittaneelle 
nuorelle miehelle, jonka hän kohtaa vielä kerran elokuvan 
lopussa kuullen tämän oman tarinan siitä, miten alamäki on 
jo alkanut eikä mitään ole tehtävissä, sekä vanhan miehen 
liikuttava muistelo itsemurhan tehneestä pojastaan, joka olisi 
sinä päivänä täyttänyt 33-vuotta. Juuri nämä kohdat takaavat 
sen, että tämän jutun otsikko ”Tavataan tien päällä taivaassa” 
saa täyttymyksensä nimenomaan sillä ymmärryksellä lisätty-
nä, että taivas ja helvetti ovat ihmisten itsensä keksimiä mutta 
tie on ikuinen.
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Katujyrä ja viulu
”Katujyrä ja viulu sisältää jo nimessään tyypillisen dialektii-
kan, ja jotkut ovat nähneet siinä omaelämänkerrallisia piir-
teitä. Elokuva kertoo poikkeavasta lapsesta Sashasta, joka 
mieluummin soittaa viulua kuin pelaa jalkapalloa, ja hänen 
lyhyestä ystävyydestään katujyrän kuljettajan Sergein kanssa. 
He sopivat menevänsä katsomaan Vasiljevien Tshapajev-elo-
kuvaa, mutta Sashan äiti panee poikansa kotiarestiin sopimat-
toman tuttavuussuhteen takia.”

-Venäläisen elokuvan erikoisasiantuntija ja Filmihullun 
toimituskunnan jäsen, ohjaaja Velipekka Makkonen.

20.7.2021 ja uudelleen 23.7 2021 Kino Reginassa esitetty 
Andrei Tarkovskin ”Katujyrä ja viulu”-elokuva on sekä tari-
nana että dramaturgialtaan poikkeuksellisen vetovoimainen 
elokuva huolimatta sen tietystä rosoisuudesta. Siksi sen pitäisi 
kuulua jokaisen elokuvasta kiinnostuneen toivelistalle. Eloku-
vassa näkyy jo se, mistä maailmasta ja ajatuksista Tarkovski 
ponnistaa elokuvakerronnassaan. Tarkovskin taito on maa-
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gisuuden löytäminen kaikkialta, minne hän vain kameran-
sa suuntaa. Erityisesti minua viehätti tarinan keskittyminen 
kuvaamaan ohikiitävää pikkulapsen ja satunnaisen työläisen 
ystävyyttä. Ja teemat sekä kuvallinen kerronta, maaginen ote, 
muistojen ja unien sekoittaminen, äiti, pikkulapsen näkökul-
ma, puuttuvan isän kaipuu ja ympärillä oleva ”bimmusta-
korvalainen” neuvostoyhteiskunta saavat tässä ensimmäisessä 
Tarkovskin ”tarkovskimaisessa työssä” jo heti alussa oman 
täyttymyksensä. 

Tarinasta muistuu mieleen ruotsalaisen runoilija Tomas 
Tranströmerin muistot siitä kun hän oli, hieman vanhempa-
na kylläkin, kyllästynyt maailmaan ja vanhempien ihmisten 
kylmäkiskoisuuteen, ja löysi eläinmuseosta, ilmeisesti vahti-
mestarin, niin hän muistelee, vanhemman miehen, joka en-
simmäisen kerran piti häntä järkevänä oliona ja tasavertaisena 
aikuisten maailman edessä puhuen hänelle kuin täyspäiväi-
selle. Se jätti itsemurhaa ja muita eksistentiaaliongelmia hau-
toneen nuoren miehen sieluun lähtemättömän vaikutuksen. 
Vieden hänet omaan hiljaiseen runon maailmaan (toki hän 
valmistui myös nuorisopsykologiksi). Mikä on mitä ei ole tä-
män elokuvan kuumaa sisintä. Tarkovski näyttää kyllä maail-
man, mutta peilien ja auringonheijastusten kautta monena eri 
mahdollisuutena, johon voi hypätä mukaan. Siitä tämänkin 
elokuvan viehätys ja ilo: kuuma sisin on lapsen maailman 
ja persoona aitous sekä viattomuuden lumo, mikä ei ole pa-
konomaista, suorittavaa tai seksuaalista, vaan aidoimmillaan 
sitä ihmettelevää ja oivaltavaa, josta kaikki hyvä ja kaunis saa 
oikein oivallettuna alkunsa. 

Minusta oli erityisen viehättävää se, ettei elokuva sortunut 
melodramaattiseen kaavaan, ja esimerkiksi muiden lapsien 
olisi ollut pakko rikkoa viulu, jotta elokuva olisi saanut draa-
mallisen lisäkierroksen, kuten olisi mitä todennäköisemmin 
tapahtunut sen ajan amerikkalaisissa psykologisissa draa-
moissa. Huomasin elokuvan olleen Neuvostoliitossa lasten 
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elokuvien kustantama ja levittämä, eli elokuva oli virallisesti 
lastenelokuva. Ajatella, että neuvostoviranomaiset halusivat 
lapsensa näkevän itsensä Sashan tavoin omina itsenään vapaa-
na ja uskaliaina vailla sen suurempaa dramatiikkaa. Neuvosto-
maassa oli pioneeri Pavlik ja kasvatusideologina Makarenko. 
Länsimaissa Summerhill ja (austromarxisteilla August Bebel) 
ja vapaan maailman kuriton anarkisti, Aku Ankka. 

Olen aina pitänyt venäläisen elokuvaohjaaja Tarkovskin 
Ei paluuta-teosta nuoren mestarin kympin käyntikorttina, 
mistä näkyy selvästi hänen elokuvallinen suuruuteensa ru-
nonomaisena muistutuksena siitä, että elämä on aina tarina, 
missä sielumme liikkuivat vain toisten varassa, sidottuina ja 
pakotettuna noudattamaan muiden mielijohteita, kahlehdit-
tuina heidän opetuksensa arvovalallaan orjuuteen. Meidät on 
siinä määrin alistettu talutushihnoihin, ettemme enää osaa 
liikkua vapaasti, ellemme riuhtaise ja tee jotain odottamatonta 
ja mitä ehdottomasti emme osaa, kuten Andrei Rublejevin 
nuori kellonvalaja. Kino Reginassa (aina kun viikonloppui-
sin käy kuuden jälkeen alakerran vessahotellissa kusella sinua 
kyylää tiukkailmeinen amisvartija, joka kysyy, mistä tulet, 
ihan kuin se hänelle kuuluisi, näkeehän hän mistä tulemme, 
ja minne olemme hädässämme menossa, vai onko se sokea 
vartija tai sellainen, jonka usko on niin heikko, ettei usko mitä 
näkee; vastaan niille aina: Mitäs luulet?) joka on vastenmie-
linen paikka eikä siellä pitäisi esittää Tarkovskin tasoisia hie-
noja laatuelokuvia vaan länkkäreitä, siirappisia Romy Schnei-
der-värirainoja ja piilopornoa, mitä Kino Regina jo jonkin 
verran kepulaisen demokraattisesti valitun tohtorijohtajansa 
märkänä päiväunena tarjoileekin, toisen, sosialidemokraat-
tisen umpimielisen tohtorisössön varmistaessa melkein yhtä 
huonolla elokuvamaullaan, että suurelta osalta yleisöä pitää 
kohta kysyä henkilöllisyyspaperit k-16 elokuvien paljouden ja 
pornokiinnostavuuden takia. Mutta näin toimii demokratia. 
Tämä porvarillinen ja edustuksellinen Pohjolassa ennen kuin 
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jotain muuta keksitään tai tulee vallankumous.
Paikka on kalsessa virastomaisessa etovuudessaan ja tym-

peydessään kuin suoraan SDP:n entisen diktaattorin pai-
kallisjunalla Eurooppaan-kirjan kirjoittajan, Kalevi Sorsan, 
Hakaniemen demarislummisuunnitelmista korruptoituneen 
punarakennusosuuskunta Hakan ajoilta. Viimeksi olin siel-
lä katsomassa viime vuonna Fellinin Rooma-elokuvaa, kun 
satuin myöhässä tulleena uusista säännöistä istumaan paik-
kaan, johon ei olisi saanut istua. Ei mennyt kuin se kuului-
sa sekunti, kun demari on onnistunut kahmaisemaan ison 
tukun yhteisistä varoista seteleitä käteensä ja sullomaan ne 
isoihin taskuihinsa (meillä Kotkassa satama- ja työläiskau-
pungissa oli sanonta: on niin kylmä, että demarillakin on 
kädet omissa taskuissaan), kun paikalle ilmaantui vihainen 
(demari?)-lipunmyyjä, joka huusi minulle päin naamaa, että 
enkö halua noudattaa yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä istu-
malla paikalle, johon ei saisi istua! Siellähän se juippi vieläkin 
näyttää olevan töissä huomasin tänään. Onneksi lymyili ko-
pissaan. Varmasti jommankumman puoluepoliittisesti teh-
tävään kyylämäisyytensä ja nipottamistaitonsa takia valitun 
elokuvatohtorin lahjaton amispoika tai vähintäänkin James 
Bondeista pitävä serkku, siinähän oli jo riittävästi meriittiä 
Kino Reginan lipunrepijäksi tai yhdistelmävirkaan Haka-
niemen sosiaalidemokraattien sihteeriksi. Yritän muutenkin 
vältellä koko paikkaa sen ankeuden takia. Helppoa se on, 
koska ohjelmisto on 90-prosentiisesti ala-arvoista sillisalaat-
tia tyydyttämään halvimman maun omaavien satunnaisten 
elokuvankävijöiden turmeltunuttua makua, jos sellaiseksi voi 
kutsua halua tuijottaa Austin Power-roskaleffoja, jotka ovat 
pierunhajuisina englantilainen vastine Pekko Aikamiespojan 
tylsyys(perä)aukkoon.

Paikka on kuin likaisen varaston eteinen. Tein nyt kui-
tenkin poikkeuksen Tarkovskin takia, sillä tänä kesänä siellä 
näytetään kaikki Tarkovskin elokuvat. Paikalla ovat, ainakin 
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olleet, myös sekä neuvostoelokuvan että erityisesti Tarkovs-
kin asiantuntijat, aiheista paljon Filmihulluun kirjoittaneet, 
Filmihullun toimituskunnan jäsenet, Velipekka Makkonen 
ja Mia Öhmän, mm. Filmihullun Tarkovski-erikoisnume-
roon 2/2020. Tarkovski on minulle yksi elokuvamaailman 
suurimmista nimistä Kieslowskin ja Pasolinin ohella. Pidän 
myös muista neuvostoelokuvista, sillä olen punaisen idän eli 
kotkalaisen taistelevan elokuvakerho Majakan kasvatti Kult-
tuurivihkojen ja kulttuurimarxismin kulta-ajalta. 

Näin ensimmäisenä elokuvana 15-vuotiaana neuvostoelo-
kuvan, Vasili Shuksinin (Tarkovskin kaveri) Punaisen Heisi-
puun, ja vasta sen jälkeen tsekkiläisen Jiri Mentzelin Tarkoin 
vartioudut junat, ja sen jälkeen kaiken mahdollisen mitä 
1970-luvun loppuun mennessä oli tuotettu laatuelokuvia, 
päätyen aina John Cassavetesin pitkästyttäviin aviodraamoi-
hin, missä ohjaaja näytteli miehen roolit (ehkä säästösyistä?) 
ja vaimo, Gena Rowlands, naisten roolit. Mutta minua kiin-
nostaa aivan erityisesti Tarkovski ja hänen poikkeuksellinen 
tapansa nähdä ja kertoa tarinaa sisäsyntyisesti irrottamalla 
katsomiskokemus siitä riivanneesta vuorosanojen, realismin 
ja naturalismin tyhmäksi (esimerkiksi Rauni Mollberg) te-
kevästä orjuudesta. Tarkovski asettaa meidät henkilöidensä 
keskelle tarkkailemaan tapahtumia. Vertailin Tarkovskin kah-
ta ensimmäistä elokuvaa toisiinsa löytääkseni sieltä jotain, 
ja löysinkin. Siksi olin niin haltioissani ja itku kurkussa sen 
kauneudesta, sen ihmeellisen taianomaisuuden, unen, peilien 
ja heijastusten maailman, jolla hän niin mestarillisesti pysäyt-
tää elokuvan mekaanisen koneiston, päästäen hengen sisään 
imemään katsojat omina tarinoinaan henkilöidensä sisälle. 

Samalla hän näyttää meille runollisen silmän, joka kat-
soo arvoituksellisesti meitä ja me sitä tietämättä, kumpi om 
kumpi; mestarillista työtä nähtynä ja ajateltuna kuin lintu, 
joka ei lennä fysikaalisessa (tässä olevaisessa realismissa) tilas-
sa, vaan eksistentiaalisen (meidän kuvitelmiemme ja toivei-
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demme) vuoroveden vaikutuksesta. Lintu on sidottu hänen 
olemassaolonsa pulssiin (elokuvan kuviin ja tunnelmaan), 
jonka kannattamana lintu lentää. Juuri niin avarasti liitele-
vät taivaalla katsojan ajatukset vapaina kuin kaikki muutkin 
taivaan linnut Tarkovskin ollessa vain se uni, jonka hän meil-
le auringonvälähdyksinä ja peilien kuvina tarjoilee omana 
unenamme. Katujyrän ja viulun tarina on epäsovinnainen 
ja täynnä monitulinnaisia jänniteitä. Velipekka Makkonen 
kirjoittaa ”kavin” (kukaan ei tiedä mikä on ”kav”, on vaikea 
sanoa mitä tämä lyhenne tarkoittaa, saattaa olla, että siitä on 
kepulaistolloilta unohtunut l keskeltä pois, jolloin se olisi på 
svenska kalv eli vasikka) elokuvasta kertovassa esitteessä vuo-
delta 1988 kysymyksessä tarinassa olevan hengen ja materian 
poikkeuksellinen liitto, jota kukaan ei katso hyvällä:  

”Voisi kuvitella, että Katujyrä ja viulu tarjoaisi jo ennak-
koaavistuksen merkittävän taiteilijan synnystä, sen verran 
merkityksellisiä sen tuntemukset yksilön ja massan, hengen 
ja materian välisistä suhteista tuntuvat. Nyt nähtyinä nämä 
rinnastukset näyttävät jonkin verran karkeilta, paikalleen 
jätetyiltä hiomattomilta kivipaaseilta, mutta toisaalta sen 
aihelmat viittaavat selvästi tulevaisuuteen, josta ne löytävät 
tarpeeksi monipuolisesti rinnastuskohtansa.” 

Tarkovskin elokuvat voi tulkita myös rukouksena, kuten 
Velipekka Makkosen Filmihullussa no 5/2020 kuuluu otsik-
ko, mikä käsittelee Tarkovskin elokuvia. Niiden musiikissa 
on samaa koraalisuutta kuin Kieslowskin elokuvissa ja ne 
pistävät meitä katsomaan ihmistä kokonaisuutena lintupers-
pektiivistä vapaana maan kahleista. 

Minua jaksaa hämmästyttää Tarkovskin ehtymätön kyky 
nostaa tavalliset arjen pienimmätkin hetket ohjaus- ja ennen 
kaikkea - leikkaustyylillään ”elämää suuremmiksi hetkiksi” 
niin, että niistä nousee potenssiin sata ylös runo taivaaseen 
kuin korkeaveisu, kuten tässäkin elokuvassa, joka on vain 
pientä alkusoittoa varsinaisen esikoisohjauksen, eli ”Ei pa-
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luu” - elokuvan hienolle runollisuudelle, muistoille ja aurin-
gonheijastuksille, jotka saavat myöhemmin täyttymyksensä 
Tarkovskin hienoimmassa elokuvassa Peili, jossa näkyy myös 
se sama ratkaisematon ongelma kuin kaikissa Tarkovskin elo-
kuvien tarinoissa; miten monet hyvät ja kauniit asiat mene-
vät pilalle tavasta, jolla käsittelemme niitä, ja meille jää vain 
muistot ja luulot jäljelle eivätkä nekään pitkiksi aikaa. 

Miksi sitten elämme ja mitä elämä oikeasti on muuta 
kuin sattuman ja pahan odottelua, sillä eihän meille täällä 
käy kenellekkään loppupeleissä hyvin? Mikä tarkoitus tällä 
kaikella häviävällä turhuudella meille ja maailmalle on? Ei 
mikään muu kuin lyhyt onni ja nautinto sekä se, opimmeko 
koskaan nauttimaan niistä pienistä hetkistä, joita suuri tari-
na on meille sattumanvaraisessa oikullisuudessaan suonut? 
Tarkovski on osaava. Katujyrä ja viulu-elokuvassa on hellää 
yksinkertaisuutta ja samalla lohduttavaa taikaa. Se on nautin-
nollinen henkinen kokemus. Piristys kuumaan kesäpäivään 
hengittää sisään raikasta kuvaa lapsuuden viattomuuden kes-
keltä muutoin niin barokkisesti paisutetussa ympäristöstä. 
Velipekka Makkonen näkee Tarkovskin jo tässä elokuvassa te-
kevän taikojaan katsojan mielissä; jos haluaa tavoittaa tietyn 
henkisyyden asteen, pitää ensin käydä käsiksi konkreettisesti 
näkyvään, jolloin elokuva muuttaa näkyvän näkymättömäk-
si, aineen hengeksi.

Toinen Filmihullun toimituskunnan jäsen ja neuvostoliit-
tolaisen elokuvan erikoisasiantuntija, Mia Öhman, kirjoittaa 
Filmihullun Tarkovski-erikoisnumerossa 2/2020 otsikolla 
”Tarkovski ja neuvostoelokuvan dilemma” Tarkovskin elo-
kuvakouluun yhdessä Andrei Kontsalovskin kanssa tekemäs-
tä käsikirjoituksesta Katujyrä ja viulu-elokuvaan. Öhmanin 
mukaan Andrei Tarkovski oli neuvostoelokuvan lahja maail-
malle. Siitä voi olla täydestä sydämestä samaa mieltä. 

Tarkovskin elokuvat olivat aikoinaan uutta neuvostoelo-
kuvaestetiikkaa edustavina enemminkin elokuvallisia kuin 



70

monet vanhaan tarinointiin turvautuneet; kuvat luovat si-
säisen dialogin katsojan kanssa ja antavat tilaa tunteen soljua 
sisään mieleen - ja mikä tärkeintä: sanat ovat silloin turhia, 
koska vievät harhaan ja viettelevät vastoin tahtoamme mei-
dät sellaiseen, mikä on meille itsellemme haitaksi. Mutta on 
siinä muutakin. Katsoja aistii mestarin kädenjäljen kaikessa. 
Hän antaa aikaa ja rauhaa ihmisilleen. Ei hätiköi eikä mene 
suoraan asiaan. Tapahtumien kehittely ja ihmisten moninai-
suuden näyttäminen kannattaa. Me näemmä draamallisia 
kaarteita, joita muiden elokuvissa on katsojan ja itse elokuvan 
harmiksi kovin vähän.

Kohtaukset ovat yhtä häilyvää ja vaihtelevaa kuin ihmis-
elämän oikullisuus, eikä aina voi olla varma Tarkovskia kat-
soessa, kummasta on kysymys – onneksi, sillä juuri siitä elä-
män ja itsensä oivaltamisessa Tarkovskin elokuvia katsoessa 
on kysymys; ei ole, eikä voi olla, mitään yleispätevää kaiken 
– myös pahan – pyhittävää ajatusrakennelmaa, vaan kaikki 
pitää aloittaa joka aamu uudelleen yhtä ällistyneenä ja äkkiä, 
kuin se olisi uutta, niin itsensä arvioiminen ja kaiken alusta 
tekeminen, kuin kaiken ihasteleminen ja kyseenalaistami-
nenkin. Tässä on hänen taikakalunsa paljastettuna alasto-
mimmillaan; hän luo odottavan tunnelman ja antaa katsojan 
itse ratkaista kuvien arvoituksen ja oman mielikuvituksensa 
löytää perille. Tarkovskia voi katsoa rauhassa ilman pelkoa 
riivaamisesta tai huijaamisesta. Hiljaisuudessa ja tauoissa kat-
soja ymmärtää sen, mitä ei ymmärtäisi sanallisesti, tai löytäi-
si tavallisesta kohinasta. Juuri siksi hän viehättää. Tarkovski 
on rehellinen tarinakertoja – tai siltä se ainakin tuntuu - ja 
riittävän fiksu uskoessaan katsojan käyttävän koko tunne-
rekisteriään istuessaan penkille elokuvan hurman vietäväksi 
jännitteen säilyessä korkealla alusta loppuun. Mestariteoksen 
resepti on tässä: Tämä kaikki on vain unta harhaa - harhau-
nta: Tarkovski näyttää meille runollisen silmän, joka katsoo 
meitä hellästi hymyillen ja lempeästi. 
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Uhattu
Priden kunniaksi Ylen Areena esittää taas joukon laadukkai-
ta homoelokuvia- ja dokumentteja ajasta, jolloin oli kirjai-
mellisesti tappavaa olla homo, kuten Uhattu-elokuva, mikä 
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on jännitysdraama piilohomolakimiehestä, joka joutuu ho-
moseksuaalisuutensa vuoksi kiristyksen kohteeksi. Pääosissa 
italialaisen aristokraattisen homoelokuvaohjaaja Luchino 
Viscontin ohjaaman, ja itsekin piilohomoksi myöhemmin 
paljastuneen saksalaisen nobelkirjailija, Thomas Mannin kir-
jaan perustuvan elokuvasovituksen ”Kuolema Venetsiassa” 
pääosanesittäjä, säveltäjä Aschenbachia näytellyt homonäyt-
telijä, Dirk Bogarde sekä Sylvia Sims ja Dennis Price. Ohjaus: 
Basil Dearden. (Victim, Iso-Britannia 1961). 

Itse elokuva ei ole kummoinenkaan. Mutta aihe on sitäkin 
tärkeämpi. Uhattu-elokuva on kuvattu mustavalkoiseksi luo-
maan silloin muodissa olevan Philip Marlowe-dekkarimaail-
man synkkää rosoisuutta ja vaarallisuuden sekä laittomuuden 
tuntua, siinä kuitenkaan sen kummemmin onnistumatta. 
Silti elokuvalla on oma viehätyksensä ja merkityksensä. Elo-
kuva kuvaakin enemminkin kokonaista homofoobista aikaa 
ja kulttuuria Isossa-Britanniassa ennen kuin homous pois-
tettiin rikosnimikkeistä samaan tapaan, kuin viime vuonna 
nähty hätkähdyttävä ”Skandaali perienglantilaiseen tapaan”, 
kuin pelkästään pääosanesittäjän henkilökohtaista uhkaa. 
Molemmat ohjelmat näyttävät raadollisesti viktoriaanisen 
kaksinaismoralismin jälkeisen ajan hiljaiseksi vaietun piilo-
homoseksuaalityypin piinaa kiristyksen pelossa. Miehet ovat 
yläluokkaisia hyvin menestyneitä homoja yhteiskunnan hui-
puilta, sellaisen, joilla on kaikki menetettävänä aikana, jol-
loin homous oli samaa luokkaa lain edessä kuin väkivaltainen 
ryöstö.

Molempia yhdistää myös manifestoiva suorapuheisuus ki-
ristyksen uhreiksi joutuvien miesten ahdingon syiden pois-
tamisesta vastaan näennäisliberaali sovinnaisuuskäsitys draa-
mallisena mottonaan Henrik Ibsenin sanat: ”Missä teokseni 
nostattavat tunteita, siellä kulkevat isänmaani rajat”. Uhattu 
on pelottava ikkuna siihen pelon ja kiristyksen maailmaan, 
minkä silloin laittomaksi julistetut homot kokivat kaikkialla 
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maailmassa. Briteissä se tuntui omituiselta jo siksikin, että 
homous, ja sen erilaiset muunnelmat, ovat kuuluneet aina 
oleellisena, joskin vaiettuna osana brittiläisten kulttuuria. 
Homoutta siedettiin ja josta tiedettiin, mutta mistä ei pu-
huttu julkisuudessa. Uhatussa siitä puhutaan ensimmäisiä 
kertoja avoimesti kuin hätähuutona viattomien puolesta 
ihmisoikeuskysymyksenä homoille, jotka olivat pakotettu 
kaappiin jonkun typerän aataminaikaisen (puritaanisen) mo-
raalikäsityksen takia. Siksi elokuva on katsomisen arvoinen. 
Ja myös siksi, että se on kuvattu ”homokivikautena vuonna 
1961”, milloin kaikki mitä miesten välisissä kahdenkeskisissä 
suhteissa tapahtui, tapahtui näkymättömissä rangaistuksen ja 
paljastumisen pelossa. Juuri tätä tunnelmaa Uhattu välittää 
tarkasti katsojalleen sortuen välillä’ liikaan melodramaatti-
suuteen alleviivatakseen saarnansa oikeutuksen humanisti-
sesta ja perienglantilaisesta common sense-lähtökohdasta. 
Uhatussa on löydetty piilossa kulttuurissa pysyttelevän ho-
mo-olemisen salainen kieli eikä se ole aina kaunis tai miel-
lyttävä.

Uhattu-elokuvan piilohomot tapaavat toisensa kapakassa, 
missä muullakaan. Heidän kanaemonaan eli faghagina toi-
miva elähtänyt vetyperoksiditypykkä johtaa baarissa omaa 
sekalaista seurakuntaansa, johon hyljeksityt piilohomot kuu-
luvat. Se millainen on tämän maailman karu todellisuus, pal-
jastuu kun piilohomot kääntävät selkänsä ja lähtevät kuka 
mihinkin omiin suuntiinsa. Fred-niminen heterobaarimes-
tari ei pidä homoista, vaikka saakin heiltä paljon tippejä. 
Nainen on hämmentynyt Fredin kylmäkiskoisuudesta, kun 
Fred ei aikaile haukkua kaikki homot: ”Sinä se sitten jaksat 
noita. Ovathan he nokkelia, huvittavia ja anteliaitakin. Ja 
vastenmielisiä. Aina löytyy tekosyitä. Lehdistäkin on mukana 
siinä. Liikaa rakkautta tai liian vähän lapsena. Osa luonnon 
moninaisuutta. Luonnon heikko ja mätä osa. Jos se joskus 
laillistetaan, sallikoot samalla kaikki muutkin perversiot.” 
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Valitettavan tuttua puhetta vielä tänäkin päivänä monen 
piilohomon todellisuudessa Kehä III:sen takaisessa kepulan-
diassa kuuluisassa tango- ja taantumusrajalla. Uhatun juoni 
on kutkuttava. Komea puppelipoika Boy Barret, jolla on ollut 
mukava elämä isäntiensä kustannuksella (jos jotain hyvää voi 
sanoa pojan puolesta niin tuolloin oli myyjän markkinat) on 
joutunut ahdinkoon kiristäjien kynsissä ja hirttäytyy selliinsä. 
Juttua alkaa selvittämään Boyn parhaan ystävän pyynnöstä 
Barretin salainen seksikumppani, joka toimii asianajajana, ja 
on juuri saanut Lordikanslerilta myönteisen vastauksen mah-
dollisesta nimityksestään asianajoneuvokseksi, mikä on väylä 
aina arvostettuun tuomarin virkaan asti. Se olisi hänen ural-
leen suuri harppaus ja kunnia, onhan hän vasta nelikymp-
pinen. Asianajaja menee tapaamaan yhtä kiristyksen uhriksi 
joutunutta parturia, joka on joutunut myymään liikkeensä ja 
aikoo muuttaa jonnekin kauas tuntemattomaan säästyäkseen 
häpeältä mahdollisen paljastumisen pelossa. Hän on varsi-
nainen uhri tuntiessaan itsensä koko ajan lainsuojattomaksi 
rikolliseksi. Parturi on pidätetty neljää kertaa homoudesta, 
eikä hän kestä häpeää enää omien sanojensa mukaan ”tässä 
iässä”: ”Omana itsenäni olen lain mukaan rikollinen”, hän 
tunnustaa katkerasti hermostuneena ja lopen uupuneena ai-
naiseen piilotteluun ja paljastumisen riskiin. 

Hän aikoo muuttaa Kanadaan ja viettää vankilalääkärin 
suositusten mukaista ”tervettä elämää”. ”Järkevää mutta myös 
yksinäistä”, hän tähdentää antaen ymmärtää luvanneensa pi-
dättäytymisestä seksistä muiden homojen kanssa, sillä hän ei 
jaksa enää hankaluuksia. Jo Jean Genet kysyi vuonna 1947 
ilmestyneessä QUERELLE LA BREST-kirjassaan millaisia 
arvoituksia ovatkaan homoja inhoavien miesten ja naisten 
silmissä niiden kauniiden poikien kasvot, joiden arvellaan 
makaavan miesten kanssa. Elokuva on järkyttävää katseltavaa 
nykypäivän liberaalin yhteiskunnan näkökulmasta ja pistää 
miettimään siitä korkeasta hinnasta, minkä homot ovat jou-
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tuneet maksamaan kiristyksenä ja piilottelemalla heteroavio-
liitossa omaa todellista homoseksuaalisuuttaan. Tulee vielä 
avuttomampi ja huono olo kun poliisi kutsuu kiristyksen 
uhreiksi joutuneita homoja ”vähäisiksi raukoiksi”, tarkoit-
taen sillä onnettomia ja omaan surkeuteensa alistuneita 
voimattomia sijaiskärsijöitä. Elokuva kärsii hieman tarinan 
täydellisyydestä. Se on sen ajan muodikas paljastuselokuva, 
joka etenee suoraan kuin luotijuna. 

Kyseessä on rakkaustarina, sillä Boy kuoli oman käden 
kautta puolustaakseen rakkaintaan. Elokuva antaa toivoa 
ja se sisältää opettajamaisen, mutta myös oivaltavan neljän 
kiristyksen uhrin kesken käydyn modernin homokeskuste-
lun, sekä paljastuksen asianajajan edellisen rakastetun itse-
murhasta. Se miksi elokuva on nautinnollista katsottavaa, 
on Dick Bogarden esittämä asianajaja, joka ei ole nynny tai 
alistuja taistellessaan oman homo-olemassaolonsa unohdusta 
vastaan rohkeasti ja esimerkillisesti aikana, joka oli homoille 
nöyryyttävää, ja monelle myös elokuvan kertomusten tavoin 
vaarallisen tappavaa. Uhatun, ja yleensäkin homoelokuvan, 
yksi tärkeä merkitys ja oikeutus on taistella filosofi Heideg-
gerin tarkoittamaa olemassaolon unohdusta vastaan myös 
uhattuna vaikeuksien keskellä, sillä jos homo on menettänyt 
kykynsä hämmästellä suureksi lahjaksi saamaansa hurjasti 
ohikiitävää hetkellistä elämäänsä, on hän samalla menettä-
nyt myös kykynsä hämmästellä suurenmoista ja oivalluksia 
täynnä olevaa, etsijän ja epäilijän tehtäväänsä, sekä sitä ul-
kopuolisen seikkailija mahdollisuuttaan löytää, uskaltaa, ja 
irrotella itsensä pois heterototunnaisuuksien tavanomaisista 
tylsyyksistä, ettei vajoaisi elämässään pelkäksi tarkkailijaksi 
ja sivustakatsojaksi kykenemättä realistisesti hallitsemaan to-
dellisuuttaan, jolloin oma merkitys omassa elämässä supistuu 
juuri niin pieneksi ja merkityksettömäksi, kuin se valtaosalla 
länsimaisista homomiehistä oman elämänsä vaikeiden kamp-
pailujen keskellä nykyisin on.
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Toinen sisällissota?
Yhdysvaltojen politiikassa on alkanut taas tapahtua paljon 
odotettua ikävää. Trump on palannut poliittiselle näyttämöl-
le, samoin häntä tukevan äärioikeiston puolisotilaalliset ryh-
mät. Puoli vuotta on ollut riittävän pitkä aika hioa suunnitel-
mia samalla, kun on nuoltu haavoja, joita Bidenin vaalivoitto 
senaatissa ja edustajainhuoneessa sekä Trumpissa että häntä 
tukevassa äärioikeistossa saivat aikaan. 

Yhdysvalloissa kertovissa televisio-ohjelmissa vallankaap-
pauksen uhka on tullut yhä todellisemmaksi - viimeksi Ylen 
Areenalta tulleessa ohjelmassa ”USA:n äärioikeiston kapina” 
(USA 2021 Frontline: American Insurrection), mikä kertoo 
järkyttävää tarinaa äärioikeiston kapinasta, joka alkoi väki-
valtaisina levottomuuksina vuonna 2017 Trumpin astuttua 
valtaan ja kieltäydyttyä tuomitsemasta Charlottenvillessa rie-
huneiden äärioikeistolaisten väkivallantekoja, ja päättyi tam-
mikuiseen kongressin valtausyritykseen.

Se mikä dokumentissa on ikävintä, on sen esittämä kylmä 
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fakta siitä, ettei äärioikeiston kapina ole mihinkään kadonnut 
tai päättynyt. Se vain kytee pinnan alla odottaen taas oikeaa 
johtajan antamaa sopivaa merkkiä astua eturintamaan riehu-
maan ja häiriköimään valkoisen vallan nimissä. Televisiodo-
kumentissa haastatellaan Trumpin hallinnon aikaista maan 
kotimaan turvallisuusasioiden apulaisministerinä vuosina 
2017-2020 toiminutta Elisabeth Neumannia, joka kertoo 
Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen yksikön yrittäneen saada 
Trumpin tajuamaan äärioikeiston todellisen uhkan ja anta-
maan virastolle resursseja sen torjumiseksi.

Trump ei tietenkään tehnyt niin, vaan vähätteli ongelmaa. 
Ongelmaksi presidentti näki, kuten olemme televisiosta näh-
neet, vain BLM-liikkeen ja antifan. Neumann kuitenkin 
muistuttaa, ettei antifa ole järjestö vaan liike, joka muodos-
tuu ryhmästä ihmisiä, jotka osallistuvat mielenosoituksiin. 
Syyttämällä antifaa siitä, mitä se ei ole, Trump yritti viedä 
huomion toisaalle niistä äärioikeiston väkivaltaisista järjes-
töistä, joita hän itse avoimesti tukee ja tarvitsee kentälle kiu-
saamaan ja häiriköimään rauhallisia kansalaisoikeusjärjestöjen 
toteuttamia mielenosituksia. Antifa ei siis ole - päinvastoin 
kuin äärioikeiston sekava mutta äänekäs ja laajalle levinneet 
väkivaltaiset järjestöt - salaliitto, joka haluaa tappaa ja kaataa 
demokraattisen hallinnon maassa, vaan tavallisten ihmisten 
rauhallinen mielenosoitusten sarja. 

Neumann osoittaa selvästi televisiodokumentissa Yhdys-
valtojen todellisen uhkan ja sisäisen rauhan vaaran tulevan 
äärioikealta. Salaliitto on hänen mukaansa valkoisen ylivallan 
keskuudessa hallinnon vastaisen militian ja Boogaloo Boisien 
riveissä, ei siis antifasistien riveissä. Nemann oli järkyttynyt 
Trumpin toimista ja erosi myöhemmin turhautuneena. Sen 
sijaan että istuva presidentti olisi toiminut maan etua ajatellen 
kaikkien yhteiseksi parhaaksi ja huolestunut tilanteesta, hän 
yllytti äärioikeistoa puheillaan haukkumalla Michiganin ja 
Virginian kuvernöörit pandemian hoidosta. 
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Trumpin kylmä viesti oli - se sama mikä toistui myöhem-
min Capitol-kukkulan valtausyrityksessä, että osavaltio on 
otettava takaisin - on vastustettava ”pahoja ja kansaa harhaan 
johtavia kuvernöörejä” samaan aikaan, kun valkoisen ylivallan 
ääriliikkeet - uusnatsit ja Boogaloo Boisit - etsivät presidentin 
rohkaisemina keinoja iskeä koko maata vastaan. 

Pian alkoikin tapahtua Trumpin toiveiden mukaisesti ja 
yllyttämänä. Poliisi pidätti 13 henkilöä, jotka olivat suunni-
telleet nuoren demokraatteja edustaneen Michiganin naisku-
vernöörin sieppaamista ja teloittamista. FBI tunnisti hank-
keen takana olleen järjestön Wolverine Watchmeniksi. Eräs 
järjestön vankilassa oleva jäsen tunnustaa ohjelmassa, etteivät 
he pidä demokratiaa missään arvossa eikä puheellakaan ole 
heille enää mitään merkitystä. He ovat saaneet tarpeekseen 
kaikesta ja haluvat kostaa verisesti niille, joiden luulevat vie-
neen heiltä demokratian. Haastattelu on järkyttävä todistus 
ympäristölleen vaaraksi olevasta hullusta äärimmäisyysihmi-
sestä, johon järkipuhe ei tehoa. Miehen mielestä heille ei jää 
enää mitään muuta valinnanvaraa kuin turvautua väkivaltaan 
ja vallankaappaukseen. Eikä hän ole ainoa. Toisen haastatellun 
mielestä rauhan aika on ohitse ja tappaminen laitonta perus-
tuslakia puolustavia vastaan voi alkaa.

Ketkä sitten ovat vastassa Yhdysvaltojen toisessa sisällis-
sodassa, jos asiat pääsevät monimutkaistumaan lisää uudel-
leen julkisuuteen tulleen Trumpin uhkailujen ja valheiden 
seurauksena? Edellisessä sisällissodassa se oli vauras ja demo-
kraattinen itärannikko vastaan takapajuinen ja umpimielinen 
etelä. Kysymyksessä oli taistelu vapaudesta olla ihminen ilman 
kahleita. Linja on kutakuinkin sama ja kulkee akselilla demo-
kraatit-republikaanit. 

Toinen sisällissota jatkaa siitä, mihin edellisesä jäätiin. 
Etelän rasistiset rakenteet säilyivät maassa aina 1970-luvulle 
tultaessa eikä niitä ole valkoisten keskuudessa vieläkään täy-
sin unohdettu, kuten mustien huonosta kohtelusta Yhdysval-
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lloissa, joka murhaa edelleenkin surutta väkivaltakoneistonsa 
avulla avuttomia ja köyhiä kansalaisiaan, olemme saaneet 
medioista seurata. 

Tästä toisessa sisällissodassa on kysymys, jos sellainen ai-
koinaan syyttyy. Hävinnyt Etelä kostaa. Etelävaltioiden ken-
raali Robet Leen patsaan kaataminen oli sille viimeinen pisa-
ra. Yhtäkkiä entinen klaanijohtaja ilmestyy medioiden eteen 
vakuuttamaan uskollisuuttaan Trumpille, joka jatkaa etelän 
keskenjäännyttä projektia valkoisen ylivallan säilyttämiseksi. 
Vapaus on jäänyt Yhdysvalloissa itsenäisyysjulistuksen tyh-
jäksi fraasiksi. 

Maa on jo nyt huonossa jamassa mitä tulee kansalaisyh-
teiskunnan toimimiseen puhumattakaan siitä, ettei maassa ole 
vapautta kuin niillä, joilla on siihen riittävästi rahaa; kansa-
laisoikeudet ovat rempallaan ja demokratia on jo sananakin 
vähintään kyseenalaista, kun kaikki kysymykset on politisoitu 
ja maata hallitsee valtavan poliittisen korruption keskellä rau-
taisin ottein kaksi toisilleen vihamielistä puolueryhmittymää 
antamatta periksi missään asiassa periaatteesta tuumaakaan. 

Nämä ovat kysymyksiä, jotka tikittävät aikapommina sii-
hen asti, kun Trump on päässyt taas kunnolla vauhtiin syk-
syllä 2021 aloittaessaan uudelleen demokratian häiriköintin-
sä ja rohkaisemalla puheissaan Yhdysvaltojen vaarallista sekä 
hampaisiin saakka aseistautunutta äärioikeistoa murentamaan 
uskoa maan muutenkin hauraaseen demokratiaan. Hyvä ky-
symys on se, onnistuuko Trump luomaan samanlaisen kaoot-
tisen tunnelman ympärilleen kuin omalla presidenttikaudel-
laan, jolloin maa jakautui kahtia ja ajatutui lähes sisällissodan 
partaalle? On vaikea uskoa että näin kävisi. Mahdollinen 
tuleva sisällissota tässä tapauksessa tarkoittaisi äärioikeiston 
pitkää terroria ja sissisotaa liittovaltiota vastaan. Miten tässä 
käy riippuu paljon siitä, onnistuvatko sitä ennen maan turval-
lisuuselimet eliminoimaan äärioikeiston aseellisten järjestöjen 
kaappaussuunnitelmat.
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Poliittinen petos 
brittiläiseen tapaan

Petos on parasta bisnestä ja politiikka se ala, josta saa parhaat 
voitot, kuten kuvaa kovasta Brexitistä kertova dokumentti 
”Power, Profit And Populism: The Battle For Hard Brexit” 
(BBC 2021; ohjaus Tom Costello), jonka mukaan kovassa 
Brexitissä oli kysymys kulissien takana isolla rahalla pitkään 
suunnitellusta vallankaappauksesta muutenkin ”sumean eng-
lantilaisen totuuskäsityksen” keskellä, joka ei ole yksinkertai-
nen tai helposti selitetty ja ymmärretty, tai tarjoa milloinkaan 
mitään selkeää ja puhdasta ratkaisua, kuten Brexit-keskuste-
lusta ja kampanjoinnista puolesta tai vastaan saimme huo-
mata. 

Dokumentissa tutkivat toimittajat näyttävät miten raha 
on vaikuttanut Britannian politiikkaan ja erityisesti Brexitiin. 
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Entinen pörssimeklari Nigel Farage ja Boris Johnson voittivat 
vuoden 2016 EU-äänestyksen äänestyksen lupaamalla kan-
salle suuria. Kansanäänestyksen aikaan kukaan ei halunnut 
kovaa Brexitiä. Kaava on poliittisesta huijaamisesta tuttu: 
äänestäjiksi tarvittiin helposti höynäytettäviä ja tunnetasolla 
toimivia alempien sosiaaliryhmien järjestelmään pettyneitä 
massoja. 

Alun perin EU-erosta ei ajateltu liian rajua. Yhtäkkiä ääni 
muuttui kellossa, vaikka asiantuntijoiden mukaan kumpikin 
osapuoli kärsisi siitä kovasti. Rikkaat taustavaikuttajat näkivät 
erossa mahdollisuutensa ajaa kovaa politiikkaa, vaikka Briteis-
sä on jo taloudellinen taantuma, mikä pahenee koko ajan. 

Brexitin jälkeinen maailma unohti työläiset ja tavalliset 
ihmiset, joiden äänet ratkaisu voiton kielteiselle kannalle. 
Britannia muuttui kuin taikaiskusta muutamassa kuukaudes-
sa. Tuotteet kallistuvat, osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla, 
maailmankauppa ei vedä samaan tahtiin kuin aikaisemmin. 
Mutta mikä pahinta: perinteikäs maailman talouden päämaja, 
Lontoon City ei ole enää kauaa finanssi- ja vakuutusmaail-
man keskus jo siitä syystä, ettei sinne saada enää yhtä helposti 
työvoimaa. 

Korruptoituneeksi epäilty Boris Johnson lupasi vaalipu-
heissaan, että jos kansa äänestää eron puolesta, maa saa ta-
kaisin miljoonia puntia sille kuuluvaa sen omaa rahaa. Eron 
puolesta kampanjoineet lupasivat eron jälkeen lisää rahaa 
julkiseen terveydenhuoltoon, mikä vetosi moneen epäilevään 
brittiäänestäjään, vaikka luvattu kakku alkoi tässä vaiheessa 
äänestäjien silmissä vaikuttaa turhan imelältä ollakseen totta. 

Maahanmuuttoa luvattiin vähentää ja fish and ship-annok-
siaan rakastavien brittien kalansaaliita kasvattaa. kampanja 
on malliesimerkki siitä, miten ihmiset saadaan tietämättään 
toimimaan itseään vastaan. heti voiton jälkeen tunnelma oli 
innostunut ja odottavan myönteinen. EU oli odottanut lähes 
kaksi vuotta Britannian esilletuloa asian johdosta. 
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David Cameron erosi ensin pääministerin paikalta. Uusi 
pääministeri Theresa May, joka oli pääministerinä vuosina 
2016-2019, uskoi sinisilmäisesti, että hänen johdollaan kan-
san tahto voitiin toteuttaa ns. pehmeällä Brexitillä yhdessä 
EU:n kanssa EU:n lakeja ja sääntöjä kunnioittaen. 

”Brexit tarkoitti Brexitiä ja me tulemme onnistumaan 
tässä”, hän uhkui voitonvarmuuttaan esitellessään uutta hal-
litustaan medioille samaan aikaan, kun hänen hallitukensa 
ulkoministeriksi valittu Boris Johnson vehkeili jo avoimesti 
häntä ja pehmeää Brexitiä vastaan yhdessä Nigel Faragen ja 
Brexitin rikkaiden rahoittajien kanssa. 

EU piti May ehdotuksia rakentavina mutta konservatiivi-
puolueen sisällä nousi valtava kapina kovanlinjan konservatii-
veissa istuvaa pääministeriä vastaan, mikä lopulta johti hänen 
eroonsa, Boris Johnsonin nousuun pääministeriksi ja kovaan 
Brexitiin, jollaista äänestäjät eivät olisi halunneet.

Mayn hallitus oli riitainen heti alusta lähtien perusperiaat-
teista pehmeän Brexitin toteuttamisessa. Se asetti tavoitteek-
seen säilyttää pääsyn Euroopan sisämarkkinoille sekä saada 
myös lainsäädännön omiin käsiinsä. Tärkeintä oli äänestäjien 
suuntaan toimet ulkomaalaisten maahanmuuton rajoittami-
seksi. 

Kansa luuli vielä tässä vaiheessa Brexitin tarkoittavan hy-
vää. Niin olisi käynytkin, jos May pehmeä Brexit olisi toteutu-
nut. Kun riidoista alkoi tihku tietoja julkisuuteen, moni alkoi 
kysellä, halusi tätä eroa ja ketkä rahoittivat kampanjaa? Boris 
Johnsonin lähellä olevat rikkaat liikemiehet. 

Se alkoi selvitä Mayllekin vasta kesällä 2018 kun hänen 
hallituksensa ajautui ilmiriitaan Brexitistä. Boris Johnsonin 
ympärille keskittyneet oikean laidan konservatiivit alkoivat 
riidellä julkisesti ja vesittää May kompromissiehdotuksia. 

Kaiken takana oli muutama rikas suuryrityksen omistaja. 
Vasta nyt on voitu tutkimusten osoittaneen erokampanjan 
saaneen näiltä konservatiivipuoluetta taskussaan pitäneiltä 
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rikkailta lahjoittajilta yli 18 miljoonaa puntaa. Kyseessä on 
epädemokraattinen ja ulkoparlamentaarinen vallankaappaus 
sekä tyypillinen petos.

Lisää vettä myllyyn saatiin, kun paljastui kompromisseja 
vastustavan European Research Gruopin eli ERG:n vaikutus 
puolueen sisällä. Se oli voimakas ja äänekäs joukko, puolue 
puolueen sisällä, jonka mielestä May oli antanut periksi EU:l-
le tärkeissä kysymyksissä. Retoriikka oli nationalistista ”ala-
huone ei ole koskaan antautunut” yms. tunteisiin vetoavaa ja 
medioissa paljon näkyvyyttä saanutta asioiden yksinkertaista-
mista poliittisiksi iskulauseiksi mennä medioiden välityksellä 
tavallisen kansan ajatuksiin iltauutisten aikaan. Heidän mie-
lestään ero EU:sta oli mahdollinen vain, jos Britannia sai taas 
vuosien tauon jälkeen itse säätää lakinsa. 

May puolustautui sanomalla sekä liike-elämän että ta-
vallisen kansan haluavan joustavan ja sopuisan eron EU:sta. 
Ryhmää johti pahamaineinen äärioikeistolainen radikaali uus-
liberaali Steve Baker, jolla oli läheiset suhteet aseteollisuuteen, 
ja joka oli aiemmin saanut kyseenalaista julkisuutta tukemalla 
syöpää aiheuttavan asbestin vapauttamista säännöstelystä. 

Toinen ryhmän nokkamies oli varakas aristokraatti ja in-
vestointipankkiiri Jacob Rees-Mogg. Dokumentti kysyy tär-
keän kysymyksen. Miksi nämä miehet vaativat ehdottomasti 
kovaa Brexitiä? Mayn tehtävä oli käytännössä mahdoton eikä 
hänellä ollut onnistumisen mahdollisuuksia toteuttaa ehdo-
tuksiaan pehmeästä Brexitistä.

Kyseessä on parlamentarismin isänmaaksi kutsutussa Isos-
sa-Britanniassa rikollinen operaatio maan lakeja vastaan. Ikä-
väksi Brexitin englantilaisille itselleen tekee se, että se on myös 
kuin historiallinen vastavallankumous demokratiaa vastaan 
nimenomaan ajatellen kansalaisoikeuksia, mitkä liittyivät to-
ryjen ja whigien väliseen konfliktiin, jonka jälkeen uusi ku-
ningas Vilhelm Oranialainen (1650-1702) allekirjoitti siihen 
aikaan poikkeuksellisen laajan ja vapauksia kansalaisilleen 
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sallineen englantilaisen kansalaisoikeuksien julistuksen (Bill 
of Rights) vuonna 1689. 

Ongelman alkujuuren voi katsoa alkaneen niinkin kauan 
sitten, kuin Englannin uskonpuhdistuksesta, jolloin paavi ja 
paavillisuus saivat kyytiä, mutta tilalle syntyi kova ja tiukka 
(paavillinen) protestantismi. Samoihin aikoihin sosiaalinen 
todellisuus (social imaginary) alettiin ymmärtää joukoksi in-
himillisiä tapoja ymmärtää yhteisöllisyyttä. Samalla alettiin 
poliittisesti hyväksikäyttää myös jokaisessa yhteisössä löyty-
vän luonnollista retoriikkaa: puhuja käyttää kieltä tietoisesti 
suostuttelun ja taivuttelun välineenä, eli joukossa tyhmyys voi 
tiivistyä tappavaksi aseeksi, jos on joku, joka osaa sen sellai-
seksi puheillaan virittää. 

Yhdysvalloissa ymmärrettiin ensimmäisten joukossa, mi-
ten modernin mielen voi lastata menneen ajan umpimieli-
syyksillä ja käskyillä kristinuskon uusien tulkintojen nimissä 
ilman, että ihmismieli olisi herännyt sisäiseen varoitusääneen. 
Näin retoriikasta ja estetiikasta tuli tärkeä poliittinen väline 
ihmisten orjuuttamisessa ja ihmisten hämäämisessä toimi-
maan omia etujaan vastaan hyvässä luulossa toimivansa oikein 
oikean asian puolesta, ihan kuten kovan Brexitin kampan-
joinnista näimme. 

Britit ovat aina olleet tavalla tai toisella saarivaltakuntaansa 
eristäytyneinä eurooppavastaisia. Alun perin idean taustalla 
irtautua EU:sta oli viattoman idealistinen tarkoitus saada 
maa takaisin Brysselin määräysvallassa omille kansalaisilleen 
erityisesti raja- ja kalastuskysymyksissä. Tapahtumat muutti-
vat luonnettaan ja idea kaapattiin. Mutta kuka kovaa Brexitiä 
halusi ja siitä oikein hyötyy? 

Taustalla on ohjelmassa haastateltujen asiantuntijoiden 
mukaan ideologinen pyrkimys luoda matalan verotuksen ja 
vähäisen säätelyn talous Isoon-Britanniaan. Moni EU-eron 
puolesta äänestänyt ei sitä kuitenkaan olisi halunnut. Doku-
mentissa kerrotaan karmaisevalla tavalla, miten härskisti hui-
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jaamalla pieni joukko yhteiskunnallisen eliitin jäseniä valjasti 
Brexitin oman radikaalin suunnitelmansa ajamiseen ja miten 
se onnistui.

Poliittisen huijaamisen psykologian tärkeä avain kuvatta-
van kohteen mentaaliseen maailmaan ovat uskomukset, joita 
Quentin Skinner kuvaa Kari Palosen kirjassa ”Parlamentaris-
mi retorisena politiikkana” (Vastapaino 2012). Lähtökohtana 
on Skinnerin ”käännä vika eduksesi” retoriikkaa (jota hän itse 
kutsuu ”renessanssin retoriseksi kulttuuriksi”) koskevien kir-
joitusten tunnetuksi tekemä ajatuskuvio, ”paradiastole”, jo 
antiikin ja etenkin renessanssin retoriikassa laajasti käytetty 
menettely.

Tällä voi Palosen mukaan devalvoida hyveitä ja revalvoida 
paheita; toisin sanoen osoittaa, että hyvänä pidetty ei vält-
tämättä sitä olekaan, kun taas pahana pidettyäkin voi joil-
takin kannoilta puolustaa)”toisessa säännössään” tähdentää 
uskomusten identifioinnin ja niiden selityksen tarpeellisuutta, 
sekä sitä samaa, mitä uskomusten ja tarkoitusten loogisen yh-
teyden selvittämisen välttämättömyyttä Markku Hyrkkänen 
kuvaa kirjassaan ”Aatehistorian mieli” (Vastapaino 2002):

”Vain uskomuksiin paneutumalla pystymme arvioimaan 
mitä tarkoitukset todella tai todennäköisesti olivat. Skinne-
rin ensimmäistä sääntöä noudattamalla on mahdollista saada 
selville, mitä tarkoitukset saattoivat olla. Tämä ei ole yksin-
kertaista kuten olemme nähneet: väärinkäsitykset väijyvät 
tulkinnan joka askeleella. Skinnerin toinen sääntö kuuluu: 
kiinnitä huomio kirjoittajan mentaaliseen maailmaan, hänen 
empiiristen uskomustensa maailmaan.”

Brexit dokumentista huomaa yhden asian räikeästi. Po-
litiikka on rikollista puuhaa ja aivan erityisesti Brexitin hä-
määmässä Isossa-Britanniassa. Kovan Brexitin takana olevien 
ihmisten mentaalinen maailma on häiriintynyt. Se on ison 
rahan revanssia demokratiasta akselilla totuus-valhe, missä 
raha määrää sen, mikä on totta ja mikä ei. 
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Mutta miten kova Brexit oli mahdollista maassa, jota pi-
detään yhtenä Euroopan järkevimmistä? Sitä ihmettelevät 
monet maassa, jota 1700-luvulta on valloittanut ”common 
sense”-ajattelu ymmärryksenä elämää ohjaavana periaatteena 
Brexitiin saakka, jonka jälkeen Brexitin sumentaman järjen 
järjettömiin sokkeloihin koko kansakunta on hukkumassa. 

Äänestystulos oli täpärä Brexitin kannattajien viedessä 
voiton vain 52 prosentilla kaikista äänistä. BBC:n tuottama 
dokumentti kertoo syyn, miksi se oli mahdollista ja keiden 
etua se palveli. Dokumentti on harvinaisen suorapuheinen: 
romanttiset mielikuvat rakentuvat nostalgialle ja katsovat 
taaksepäin brittien vanhaan Eurooppa-kammon ja saarival-
tion eristäytymiseen muusta Euroopasta, jota britit ovat aina 
pelänneet ja pitäneet uhkana omalle olemassaololleen. 

Brexitin kannattajien valheiden pohjalla on se sama ilmiö, 
josta Eric Hobsbawn ja Terence Ranger (1983) puhuivat kek-
sityistä traditiosta. Kaikkea näitä yhdistää se, että samalla he 
kertovat nojaavansa pitkiin perinteisiin oikeuttaakseen sen 
hetkiset valheensa. 

BBC:n dokumentissa saamme nähdä miten älykkäät yh-
teiskunnan hyväosaiset kaappaavat vallan valehtelun avulla 
massoja harhauttaen, yrittäen muuttaa Britannian halpatyö-
voimanmaaksi vapaan kilpailun nimissä. Boris Johnsonin joh-
tamat konservatiivipuolueen eurokapinalliset ovat korruptoi-
tuneita ison rahan juoksupoikina älykkäitä hyväksikäyttäjiä ja 
kansanvillitsijöitä. 

Tällaisen hyvistä olosuhteista tulevan ja hienostokoulut 
käyneen charmantin psykopaatin määritelmään kuuluu pin-
nallinen charmi, lipevyys, sujuvuus ja manipulointi, jotka 
ovat keskeinen osa niin sanottua valkokauluspsykologiaa; 
psykopaatti ei välttämättä koskaan paljasta tekoaan, vaikka 
häntä vastaan olisikin lukuisia todisteita. 

Hyvin usein asianomainen ei koskaan myöskään myönnä 
yhtään mitään itselleen epäedullista mutta ilmeistä suuntaan 
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tai toiseen. Ei ollut mikään yllätys, että tietyt kansalaisten 
samanarvoisuutta ja kaikkien oikeutta arvostukseen koskevat 
luovat ideat-vaikkakaan ei vielä noita käsitteitä-voidaan löy-
tää Rousseaun tuotannosta, joka on yksi ”modernin autent-
tisuuskeskustelun” lähtökohdista. Rousseau arvosteli terävästi 
tällaista hierarkkista kunniaa, ”etuoikeuksia”. 

Yhdessä ”Tutkielma eriarvoisuudesta”-teoksensa kohdassa 
hän osoittaa tarkasti kohtalokkaan hetken, jolloin yhteiskun-
ta alkaa rappeutua ja ihmiset alkavat haluta etuoikeutetuille 
kuuluvaa arvostusta. Juuri tämä kohta näkyy karmealla tavalla 
BBC:n kovasta Brexitistä kertovassa dokumentissa. Hierarki-
an vastakohdaksi ja terveen yhteisöelämän lähteeksi Rousseau 
nimeää tasavaltalaisen yhteiskunnan, jossa kaikki saavat tasa-
vertaisen osuuden julkisesta huomiosta.

Rousseaun lähtökohtana oli Thomas Hobbesin tavoin 
yhteiskuntasopimus, mutta kun Hobbesin suvereeni on yksi 
henkilö, niin Rousseaulla se on yhteistahto, joka on kaikki-
valtias yhteiskunnassa, missä kaikki ihmiset hallitsevat itseään. 
Vuonna 1775 julkaistussa ”Tutkielmia eriarvoisuudesta”-kir-
jassaan hän kuvaa ihmistä pohjimmiltaan hyväksi, jonka vasta 
kulttuuri turmelee. Rousseau, joka esitti ensimmäisen kerran 
teorian yksilön vapauden ja hallintojärjestelmän välisestä suh-
teesta ”Yhteiskuntasopimus”-kirjassaan, luoden ajatuksillaan 
(jalo villi) valheellisen ja tekopyhän pohjan suurten vallanku-
mousten perusvaatimuksille vapaudesta veljeydestä ja tasa-ar-
vosta, valehteli myös tekopyhästi valheesta: 

”En ole koskaan valehdellut omien etujeni tähden, mut-
ta olen usein häpeällisesti valehdellut välttyäkseni hämilleen 
joutumiselta mitättömissä asioissa, kuten halutessani jatkaa 
keskustelua. Ideoitteni hitaus ja keskusteluni tylsyys pakot-
tavat minut turvautumaan kuvitteellisiin asioihin sanoakseni 
jotakin.” 

Rousseaun tekopyhyydestä kumpuaa nykypäivän valehte-
lu ja vallanpitäjien harjoittama poliittisen huijaamisen psy-
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kologia, mikä on mahdollista, koska olemme yhä enemmän 
siirtymässä individualismiin ja itseensä käpertymisen aikaan, 
jossa ei ole enää sijaa vahvoille näkemyksille yhteiskunnasta ja 
politiikasta. BBC:n dokumentissa kuvataan maailmoja, missä 
se mitä puhutaan, ei ole sitä, miten ajatellaan tai toimitaan. 

Niiden välissä on olemassa näiden kahden asian keskellä 
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. 

Dokumentissa kuvattava kovan Brexitin ajajien valhe taas, 
joka sitoo kaiken muun yhteen ja ohjaa yleistä mielipidettä, 
lehdistöä ja moraalia, on isolla rahalla hyvin organisoitu valhe, 
jossa asioista päättävät vallanpitäjät voivat mielensä mukaan 
määrätä miten ja missä yhteyksissä asioista saa puhua sekä 
menneisyydestä että nykyisyydessä. 

Dokumentti osaa ja uskaltaa tutkia ja kysyä Brexitiin lii-
tettyjen valheellisten uskomusten identifioinnin ja niiden 
selityksen tarpeellisuutta, sekä sitä samaa, mitä uskomusten 
ja tarkoitusten loogisen yhteyden selvittämisen välttämättö-
myyttä voi vain uskomuksiin paneutumalla arvioida tarkasti: 
mitä tarkoitukset kovan Brexitin taustalla todella tai todennä-
köisesti olivat? Näin on mahdollista saada selville, mitä nämä 
tarkoitukset saattoivat ehkä olla. 

Mutta ensin varakkaaseen konservatiiviperheeseen kuulu-
vaan Etonin ja Oxfordin kasvatti David Cameroniin - Boris 
Jonsonin ystävään, joka tulee jäämään kautta aikojen Bri-
tannian huonoimmaksi pääministeriksi, joka vei maan sekä 
kurjaan alennustilaan että antoi avaimet maan sisäisen järjes-
tyksen murenemiseksi ja yhteisen Britannian hajoamiseksi. 

Cameron teki konservatiiveille saman kuin mitä Tony 
Blair työväenpuolueelle: mädätti puolueen ja vesitti sen arvot 
myyden ne Rupert Murdochille, joka käänsi tukensa työvä-
enpuolueelta Cameroniin saadessaan Cameronilta lupauksen 
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irrottaa Britannia EU:sta. 
Cameronin syntilista yhtenäisen Britannian murentami-

seksi on pitkä. Hän oli tärkeä osa valtiovarainministeri Nor-
man Lamontin tiimiä, kun Englannin punta saatiin pidet-
tyä ulkona Euroopan valuuttakurssimekanismeista. Carlton 
Communications-yhtiössä toimiessaan hän yritti vaikuttaa 
mediasäännöstelyn purkamiseen markkinarahoitteisen me-
dian hyödyksi. 

Pääministerinä Cameron aloitti mittavan säästökuurin, 
jonka tarkoituksena on leikata Britannian valtavaksi paisunut-
ta alijäämää. Cameronin hallituksen valtionmenojen leikkaa-
mista on kuvailtu suurimmiksi sitten toisen maailmansodan 
Wikipedian mukaan: 

”Esimerkiksi sisäministeriön budjettia leikattiin 25 pro-
senttia, oikeusministeriön ja vankiloiden työpaikkoja vähen-
nettiin 20 prosenttia, ja paikallishallintojen vuosittaista tukea 
keskushallinnolta vähennettiin 7 prosenttia vuoteen 2014 
mennessä. Puolustus ministeriön budjettia puolestaan leikat-
tiin 8 prosenttia, ja BBC menetti kuudeksi vuodeksi hallin-
non televisioluparahoituksen. Valtiovarainministeriön omaa 
budjettia leikattiin 33 prosenttia, ja ulkoministeriön budjettia 
leikattiin 24 prosenttia. Myös liikenneministeriön budjettia 
leikattiin 15 prosenttia. Vuoden 2011 alussa ympäri Britan-
niaa järjestettiin mielenosoituksia Cameronin laajoja julkisen 
sektorin leikkauksia vastaan. Ammattiliittojen mielestä suurin 
osa leikkauksista kohdistui työläisiin, kun taas suuria yrityksiä 
tai finanssialan yrityksiä ei rankaistu ollenkaan, vaikka am-
mattiliittojen mielestä jälkimmäinen oli pääsyyllinen finans-
sikriisiin ja sen jälkeiseen taantumaan.” 

Cameronin taustaa tutkiessa, huomaa hänen toimineen 
estoitta ja täysillä ison rahan edustajana muuttamassa maa-
ta juuri sellaiseksi kuin hänen rahoittajansa toivoivat. Samaa 
linjaa on jatkanut vielä härskimmin nykyinen pääministeri 
Boris Johnson. Jako rikkaisiin ja köyhiin on kasvanut Bri-
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tanniassa ja konservatiivien asenne muuttunut jyrkemmäksi 
köyhiä kohtaan. 

Richard Hofstadterin psykopatologiaolettamuksen mu-
kaan konservatiivit kärsivät jonkinasteisesta mielenvikai-
suudesta ja suhtautuvat siksi vainoharhaisesti ympäristöön-
sä-määritelmä sopii kuvaamaan hyvin nykykonservatiivien 
taustalla vaikuttavaa huijaamisen psykologiaa. 

Martin Lipset puhui konservatiivisuudesta statusahdistuk-
sena niille, jotka kokivat nopeiden muutosten keskellä omat 
saavutetut etunsa ja kulttuurisen asemansa uhatuiksi-mää-
ritelmä sopii kuvaamaan taas englantilaista konservatiivien 
äänestäjää, siis sitä, miksi maaperä on niin otollinen. BBC:n 
kovasta Brexististä kertovassa dokumentissa kuvataan paljas-
tavalla tavalla kaikki se, mikä johti kovaan Brexitiin. 

Dokumentin mukaan kansanäänestys ja sen jälkeiset ta-
pahtuvat osoittavat, että vaalilakien väärinkäyttö ja nimettö-
mät vaalilahjoitukset voivat muuttaa poliittista kenttää hyvin 
rajusti. Politiikan ja rahan yhteys toimii Briteissä samalla 
tavalla kuin Yhdysvalloissakin. Mutta kun Yhdysvalloissa se 
vaatii miljoonia dollareita, Briteissä riittivät pienemmät sum-
mat muuttamaan poliittisia voimasuhteita ja äänestyskäyttäy-
tymistä.

Kovan Brexitin vallankaappaus muutti koko brittiläistä 
politiikkaa, ja aivan erityisesti itse konservatiivipuoluetta, 
kohti yksinäisen eristäytyjän maailmaa, josta on kovin vai-
kea enää palata yhteismarkkinoille muun Euroopan kanssa. 
Konservatiiveista tuli Faragen pelosta populisteja ja politiikan 
tekemisestä halpahintaista kikkailua ja yleisön kosiskelua val-
heellisilla teemoilla. 

Johnsonista tuli omalla surullisella tavallaan Britannian 
Trump, kun hän otti hallitukseensa ison rahan edustajat 
päättämään pienten ihmisten asioista heidän omien etujensa 
vastaisesti. Johnson palautti toryt kauas siihen aikaan, kun 
yläluokka teki alaluokalla mitä itse parhaaksi näki maksat-
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taen sillä kaikki maan ongelmat panematta itse tikkua ristiin 
ongelmien ratkaisemiseksi. 

Medioista olemme saaneet seurata korruptioepäilyjä liit-
tyen Johnsoniin. Tässä dokumentissa kuva mädästä ja raha-
nahneesta opportunistipoliitikosta vain vahvistuu lisää ikäväl-
lä tavalla. Dokumentissa kerrotaan myös brittiläisestä valheen 
pesemisestä isolla rahalla totuudeksi. Esimerkki on karmaiseva 
pila demokratian kustannuksella. Oikeistolaiset ajatushauto-
mot tehtailevat oikeistopolitiikkojen tueksi raportteja, jotka 
tukevat heidän politiikkaansa vailla minkäänlaista puoluee-
tonta tutkimusta. 

Siksi tämä televisiodokumentti on katsomisen arvoinen. 
Se on myös hyvä esimerkki laadukkaasta tutkivasta toimitus-
työstä, jossa ei kumarrella muita totuuksia kuin journalistisia. 
Opiksi ja muistutukseksi meillekin, kun seuraavien vaalien 
jälkeen uusi kansallismielinen konservatiivihallitus alkaa suit-
sea YLEä kepulaisten maakuntamedioiden ja Sanoma OY:n 
toivomalla tavalla munattomaksi sananvapauden museoksi.
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Naismiehet ja 
miesnaiset

Tokion Oylympialaisten aikaan 2021 kesällä somessa levisi 
kuvat maailman ensimmäisestä ”transnaisesta” Laurel Hub-
bardista, joka osallistuu kesän Olympialaisiin painonnosta-
jana. Hän vei olympiapaikan 21-vuotiaalta oikealta naiselta. 
Biologisesti hän on mies- penis ja kaikki, mutta kokee ole-
vansa nainen - transnainen, ja pääsi miehenä naisten painon-
nostokisoihin. 

Hämmennystä on herättänyt myös hänen omituinen ja 
vastenmielinen ulkonäkönsä. Ja kun tarkemmin alkaa etsiä 
netistä kuvia näistä ”transmieheiksi- tai naisiksi” kutsutuista 
ihmisistä, huomaa heidän muistuttavan yllättävän usein toi-
siaan; heiltä näyttää puuttuvan kokonaan sukupuoli ja sen 
myötä seksuaalisuus. 
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Silloin on väärin kutsua heitä seksuaalisiin vähemmistöihin 
kuuluviksi. Kuvan henkilö ei näytä seksuaalisesti haluttavalta 
kummankaan sukupuolen silmissä vaan frigidiltä, seksuaali-
sesti kylmältä mies-naiselta, joka haluaa kieltää olevansa se 
mikä on ja todistaa olevansa sellainen kuin haluaisi olla (tässä 
tapauksessa kyse on myös SUURESTA kunniasta, maineesta 
ja mammonasta). 

Miten tällainen tapaus voisi muka kuulua seksuaaliseen 
vähemmistöön? Eivätkö vähän puhutut ja paljon parjatut pe-
dofiilit, asia, josta halutaan vaieta, kuulu enemminkin seksu-
aalisiin vähemmistöihin kuin tämä tapaus? Heillä on ainakin 
enemmistöstä poikkeava halu. 

Transfobia on päivän sana ja natsikortti, jota voitaisiin 
nostaa minua vastaan edellä kirjoittamani jälkeen, sillä min-
käänlaista toisenlaista keskustelua ja epäilyä transsukupuo-
lisuuden ympärillä käyvään keskusteluun ei nykyisin sallita 
julkisuudessa. Saati sitten tällaista mustan huumorin tyyp-
piesimerkkiä. Kukaan ei uskalla puhua asioista enää niiden 
oikeilla nimillä. 

Tuntuu kuin koko käsite seksuaaliset vähemmistöt olisi 
kaapattu – kuten onkin - sellaisten ulkopuolisten toimesta, 
joille se ei edes kuulu edistämään omia vieraita tarkoituksia. Jo 
aikoinaan itse homoseksuaalisuus-sana oli heteroiden keksimä 
ja siksi sekä keinotekoinen että huonosti kohdettaan kuvaava. 

Sanahirviö LGBTQ: (lesbian, gay, bi, trans, queer) on vielä 
keinotekoisempi yritys kuvata sellaista yhtenäistä vähemmis-
töryhmää, jota ei ole edes olemassa siinä mielessä kuin asian 
niputtaminen tämän lyhyen kirjainyhdistelmän sisälle yrittää 
valheellisesti antaa ymmärtää olevan. Sateenkaari-ideologia ja 
LGBTQ-sanahirviö ovat tökeröitä ja alistavia ulkopuolisten 
luomia karsinointiyrityksiä pehmeän despotian markkinave-
toisen sopeuttamisajattelun mukaan. 

Tästä johtuvat nyt julkisuuteen pulpahtaneet riidat seksu-
aalivähemmistöjen kesken, joten antakaa heidän puhua suun-
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sa puhtaaksi. Homot ja lesbot ovat olleet näihin päiviin saakka 
keskenään kuin kissat ja koirat, eivätkä ole nähneet omassa 
erilaisuudessaan mitään yhteistä toistensa erilaisuuteen tai sii-
nä mitään kaunista ja tavoiteltavaa, puhumattakaan yhteistä 
rintamaa, kuten nykyisin on erheellisesti julkisuudessa annet-
tu ymmärtää sateenkaaren väreissä, että olisi muka olemassa 
joku hyvään uskova ja hyvää lopputulosta edellyttävä univer-
saali tahto, joka yhdistää seksuaalisia vähemmistöjä toisiinsa. 

Nyt tilanne on muuttumassa ja homot ja lesbot ovat löy-
tämässä toisensa huomatessaan, miten härskisti transihmiset 
ovat kaapanneet seksuaalisten vähemmistöjen järjestöt ja al-
kaneet tuputtaa yksipuolisesti omaa propagandaansa niiden 
avulla maailmalle ainoana totuutena. 

Professori Timo Airaksinen kirjoittaa uutuuskirjassaan 
”Himon ilot - ajatuksia seksuaalisuudesta” (Bazar 2021) siitä, 
miten Ihminen on seksuaalinen olento, mille ei kukaan voi 
mitään, ja miten seksi on arkielämän groteski parodia. Ihmi-
sen on hänen mukaansa aivan pakko panna. Aikoinaan kauan 
sitten ei ollut arkielämää, oli vain elämää. 

Alkeellinen ihminen söi, nai ja tappeli sen kun ehti, ihan 
apinoiden tapaan, mutta se aika on ollutta ja mennyttä, hän 
kirjoittaa. Nyt me elämme sivistynyttä arkielämää, jolloin sek-
si on arkielämän groteski parodia, sen käänteiskuva ja eräässä 
oudossa mielessä myös totuus. Entä jos sitä ei ole lainkaan? 
Onko sellainen edes ihminen? Millainen on hänen arkensa 
totuus sukupuolen ja seksin kieltäjänä? Miksi tällaisen ihmi-
sen vaatimuksista. 

Airaksisen mukaan seksin ja seksuaalisen halun ja sen 
ohjaaman toiminnan moninaisuus on valtava. Seksihalu on 
spesifiä tai erikoistunutta kovin erikoisella tavalla: kiihottu-
miseen vaikuttavat yksityiskohdat ovat tarkkarajaisia ja hyvin 
määriteltyjä. Halut ovat moninaiset, oudot, kummalliset ja 
hämmentävät. Kaikelle on tilaa, kun kukaan ei tiedä mitä 
muut tekevät, hän kirjoittaa. 
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Seksi ja seksuaalisuus muodostavat oudon tyhjiön, jossa 
jokainen on omillaan toteuttamassa omia halujaan tietämättä, 
mitä muut haluavat ja tekevät. Mutta entä kun itseltä puut-
tuvat kokonaan seksuaaliset halut, ei ole haluttavan näköinen 
kummankaan sukupuolen silmissä ja haluaa vielä kieltää sekä 
itseltään että muilta seksin kiehtovan maailman? Näistäkään 
asioista ei uskalla vieläkään kukaan puhua suunsa puhtaaksi 
julkisuudessa.

Professori Timo Airaksisen mukaan seksi on aina onnen 
lähde, kunhan vain on seksiä. Turun Sanomissa oli tänään 
23.6. Setaan ja Helsinki Priden yksipuoliseen transnäkemyk-
seen kyllästyneiden ja nuoria, uudella tavalla ajattelevia homo-
ja, lesboja sekä biseksuaaleja kokoavan HLB-liikkeen edusta-
jan, Anna Pakkalan, yleisönosastokirjoitus otsikolla Miten käy 
naisten turvallisuuden, jos translaki uudistuu? Eräs nimetön 
lukija kehui tuoreeltaan TS:n sivuilla Pakkalan jutun:

”Todella hyvä kirjoitus. Tämä pitäisi saada kansanedusta-
jille jakoon heti syyskauden alkaessa. Samoihin aikoihin olisi 
syytä TS:n ja muun median tehdä tästä toimituksellisia jut-
tuja. Jo tässä kirjoituksessa löytyy viitteet mitä kannattaisi sel-
vittää ja mistä kirjoittaa. Missään tapauksessa ei sukupuolen 
vaihtamista saa tehdä näin helpoksi. Tirkistelijät, kourijat ja 
pedofiilit käyttävät sitä heti hyväkseen - ja nauravat partaansa. 
Tätäkö haluamme? Jo nyt saa lukea oikeusjuttujen selostuksia, 
joissa nainen on salaa kuvannut naisten suihkutiloissa miehel-
le ja miehen toimeksiannosta, myös pikkutyttöjä. Lainsäätä-
jän ei pidä olla naiivi. Kaikki ihmiset eivät ole automaattisesti 
kilttejä, hyväntahtoisia, oikeamielisesti käyttäytyviä, puhtain 
vaikuttimin toimivia. Jos olisivat, ei lakia tarvittaisi.” 

Pakkala painottaa keskustelun ja kompromissien tärkeyttä. 
Aiheesta on kirjoitettu vielä valitettavan vähän. Paras kirja 
lienee Petri Sipilän väitöskirja Sukupuolitettu ihminen (1998) 
sekä Sexpon johtajan Tommi Paalasen väitöskirja Vapaus ja 
seksuaalisuus: Tutkielmia liberaalista etiikasta (2015). Siksi 
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Pakkalan puheenvuoro on tärkeä jo pelkästään rakentavuu-
tensa takia. Se on harvinaista herkkua sekä älylliseltä tyyney-
deltään että asialinjaltaan. 

Nykyisessä transkeskustelussa on harvoin nähty tällaista 
kiihkotonta ja asiaa kolikon toiseltakin puolen tarkastele-
vaa keskustelua, joka jo itsessään herättää kysymyksiä siitä, 
voiko sukupuoli sittenkään olla ilmoitusasia, ja mitä haittaa 
siitä saattaa olla esimerkiksi edelleenkin sorretussa asemassa 
suhteessa miehiin oleville naisille? Ongelma keskustelussa ei 
suinkaan ole ollut valtaväestön passiivisuus, vaan hysteerises-
ti omaa asiaansa ajava ja muita transfoobisuudesta syyttävät 
transjärjestöt sekä heidän ”transnatsistinen pää-äänenkannat-
tajansa Kehrääjä”. 

Kehrääjän periaate on kummallinen, jos ajatellaan tie-
donvälitystä, sillä eihän tarvitse olla lehmä tietääkseen mis-
tä maito tulee. Kehrääjä mainostaa olevansa Suomen ainoa 
LGBTQ-media, joka on julkisen Sanan Neuvoston jäsen, 
mutta Kehrääjä ei ole LGTBQ-media alkuunsakaan. Kyseessä 
on nykyiseen tyypilliseen mediakusetustapaan petos eli hä-
mäysyritys. Kysyin tänään asiaa vielä JSN:n puheenjohtaja 
Eero Hyvöseltä, joka vastasi ammattilaisena juuri niin kuin 
odotinkin hänen vastaavan: 

”Kiitos viestistäsi. Julkisen sanan neuvostossa on kahden-
laisia jäseniä. Useimmat ovat jäseniä jonkin JSN:n jäsenyhtei-
sön kautta, kuten myös Kehrääjä, joka on Kulttuuri-, mieli-
pide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. Kultti puolestaan 
on JSN:n kannatusyhdistyksen jäsen. JSN valvoo yleensä kan-
telujen kautta sitä, että sen jäsenmediat noudattavat hyvää 
journalistista tapaa. Kuka tahansa voi kannella meille, kun 
kokee, että jokin jäsenmedioistamme on loukannut hyvää 
journalistista tapaa. Tässä ohjeet kantelun tekemiseen.” 

Ja kun katsoo tarkemmin Kehrääjän juttuja, huomaa miksi 
he haluavat itselleen suojaa väittämällä olevansa ensinnäkin 
LGBTQ-media ja sitten vielä muka JSN:n jäseniniä, ihan 
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kuin takeeksi juttujen oikeellisuudesta. MUTTA HE TA-
HALLISESTI UNOHTAVAT, ETTÄ JSN:N JÄSENYYS 
TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ HEIDÄN JUTUISTAAN 
VOI VALITTAA (muistakaa katsoa JSN:n sivuilta ohjeet ja 
valittaa näistä yksipuolisista propagandajutuista. Se vie aikaa 
vain muutaman minuutin). 

Kyseessä on selkeästi epäeettisin lähtökohdin toteutettua 
propagandaa, missä valheen puolustaminen on tärkeämpää 
kuin etsiä kadonnutta totuutta, jos nyt sellaisesta on edes kiin-
nostunut. 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-kansalaiset saivat 
viime vuosina tottua. 

Sain minäkin osani tästä, kun nimetön kirjoittaja nimi-
merkillä ”huolestunut sateenkaarikansalainen” valitti Qx:fihin 
2019 LGBTQ-elokuvafestivaali Vinokinon esittelyn yhtey-
dessä kirjoittamastani artikkelista, jossa esittelin laajemmin-
kin gay-kulttuuria mm. siteeraamalla erästä tunnettua alku-
peräistä 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 
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natsikirjallisuuden pariin.” 
Tämä on ollut tätä koko ajan ja hysteerisen transkeskus-

telun pahin puoli; Jatkuvat natsikortin heiluttaminen ja val-
heiden levittäminen sekä kyvyttömyys oikeaan keskusteluun 
huutamisen ja propagandan keskeltä. Syytös on naurettava, 
mutta kertoo paljon nimettömänä raukkamaisesti pysyttele-
vän kirjoittajan vinoutuneesta ajattelusta sekä harjoittamansa 
mielipideterrorin alhaisesta tasosta. Ja jo se, ettei hän uskalla 
esiintyä nimellään, kertoo paljon (teksti on tyyliltään saman-
laista kuin Kehrääjän kirjoitukset). 

Mutta mikä pahinta, missään ei enää käydä mitään muuta 
keskustelua kuin transoikeuksista ja siitä on tullut jo haitta. 
Mediat eivät anna tilaa muille mielipiteille ja itse homou-
desta ei olla enää kiinnostuneita. Esimerkiksi Jack Donova-
nin vuonna 2007 ilmestynyt pamfletti Androphilia - A Ma-
nifestoa, joka on avoimesti homoseksuaalin miehen jyrkkä 
kritiikki homokulttuuria vastaan, ei siteerata muualla kuin 
ulkomaisissa julkaisuissa. 

Kirjoitus olisi tärkeä lukea myös Suomessa. Heti pamflet-
tinsa alussa Donovan ilmoittaa kutsuvansa itseään ’androfii-
liksi’, siis miehiä haluavaksi mieheksi, sillä sana ’gay’ sisältää 
hänelle niin vierasta painolastia: Gay on alakulttuuri, hauk-
kumasana, joukko eleitä, tyyli, poseeraus, paraati, sateenkaa-
rilippu, elokuvagenre, musiikkimaku, kampaus, markkinoin-
tikohderyhmä, poliittinen agenda ja filosofinen näkemys. Gay 
on esipakattu, pinnallinen rooli-elämäntyyli. 

Se on seksuaalinen identiteetti, jolla ei ole juuri mitään 
tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Donovan hylkää hieman 
yllättäen vanhan ajatuksen, että seksuaalisen halun pitäisi mä-
ritellä ihmisen identiteetti. Sateenkariväki on hänen mieles-
tään sekalainen seurakunta, jota yhdistää viime kädessä vain 
valtavirrasta poikkeava seksuaalisuus. 

Sellainen ei ole mikään oikea yhteisö, vaan pikemminkin 
löyhä korvikeperhe niille, jotka syystä tai toisesta tuntevat it-
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sensä ulkopuoliseksi heteroiden keskuudessa. Donovan kysyy, 
miksi hänen pitäisi samaistua enemmän lesbolaiseen folklau-
lajaan kuin sellaisiin heteromiehiin, joiden kanssa hän jakaa 
samat arvot ja kiinnostuksen kohteet? Hän pitää sukupuolta 
sinänsä paljon merkittävämpänä identifioitumisen kohteena. 

Miehet ovat hänen väkeään. Hän viihtyy parhaiten klassis-
ta maskuliinisuutta edustavien miesten seurassa. Häntä kiin-
nostavat miehiset hyveet: kunnia, aggressiivisuus, vastuuntun-
to, sisäinen ja keskinäinen kilvoittelu, itsenäisyys. 

Tämä on vieraannuttanut hänet feminiinisyyttä palvovasta 
homoyhteisöstä, jolle maskuliinisuus on paha, joka patistaa-
jokaista jäsentään pitämään itsensä alistetun vähemmistön 
edustajana, menipä hänellä miten hyvin tahansa. Androfilia 
ei ole hyökkäys luonnostaan feminiinisiä miehiä vastaan Do-
novan toteaa. 

Hänen mielestään suurin osa miehistä tuntee seksuaalisuu-
destaan riippumatta maskuliinisen identiteetin läheisemmäk-
si. Heille homokulttuuri tarjoaa vain popmusiikkia, sisustus-
ohjelmia, muotivaatteita ja yleistä prameilua, parhaimmillaan 
kenties karhumies-lookia ja muita miehekkyyden simulaati-
oita. Se sulkee heidät hermeettiseen homokuplaan, josta kä-
sin on mahdoton muodostaa luontevia ystävyyssuhteita he-
teromiesten kanssa, ja jossa kuuluu asiaan riemuita Conchita 
Wurstin euroviisuvoitosta vaikkei ymmärtäisi miksi. 

Donovanin mielestä homojen oikeuksia puolustava liike ja 
gaykulttuuri ovat tehneet suunnattoman virheen hyväksyes-
sään homomiehille ammoisista ajoista varatun sukupuolisen 
väliinputoajan roolin. Näin ne ovat pikemminkin uusintaneet 
vanhoja homostereotypioita sen sijaan että olisivat pyrkineet 
vapautumaan niistä. Homokuplasta katsottuna heteromiehet 
ovat oikeita miehiä, homot jotain muuta. Homokulttuurin 
idolit ja roolimallit ovat usein naisia: Marlene Dietrichin kal-
taisia diivoja, Judy Garlandin kaltaisia menestyneitä mutta 
haavoittuvaisia ja itsetuhoisia naistähtiä. Vahvat ja sankarilli-
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set miehet loistavat poissaolollaan Gay-Pantheoneissa. Mutta 
naisia ihaillessaan ja jäljitellessään homomiehet pysyvät silti 
miehinä, joilla on miehen vaistot. 

”Huolestuneen sateenkaarikansalaisen” heiluttama Fasis-
mi-kortti on typerää hysteriaa, sillä kaikkihan tietävät, että 
olen boheemiradikaalina sitoutumaton kaikkiin typeryksiin 
ja latteuksiin, puolustaen kiihkeästi länsimaista vapautta ja 
saavutettuja liberaaleja kansalaisoikeuksia, myös sukupuolet-
tomien halua korjata sukupuolensa sellaiseksi kuin he halua-
vat ilman, että olisin heidän kanssaan samaa mieltä tai hyväk-
syisin heidän vastenmielisiä tapojaan toimia toisinajattelijoita 
vastaan, puolustaen kiihkeästi länsimaista vapautta ja saavu-
tettuja liberaaleja kansalaisoikeuksia, myös sukupuolettomien 
halua korjata sukupuolensa sellaiseksi kuin he kokevat ilman, 
että olisin heidän kanssaan samaa mieltä tai hyväksyisin hei-
dän vastenmielisiä tapojaan toimia toisinajattelijoita vastaan. 

Tällaisia nimettömiä vihaviestejä ovat muutkin näkyvät 
LGBTQ-kansalaiset saaneet. Ehkä siksi maailmalla, kuten 
nyt myös Suomessa, on alettu perustaa homoille, lesboille ja 
biseksuaaleille omia järjestöjä. Olen silti edelleenkin Voltairen 
kanssa samaa mieltä siitä kuuluisasta sananvapauden periaat-
teesta, että olen eri mieltä kanssasi mutta puolustan henkeni 
uhalla oikeuttasi sanoa 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 sanavapaudes-
ta, jota sukupuolettomat vaativat kovaäänisesti vain itselleen 
ja samalla olisivat kieltämässä sen muilta, jos mahdollista. 

Medioiden tulisi olla tasapuolisia ja hillitä nykyistä yksi-
puolista transkeskustelua. Tähän mennessä transaatteen puo-
lestapuhujat ovat saaneet medianäkyvyyttä liiaksikin. He ovat 
voitolla 6-0 samalla, kun oikeita seksuaalivähemmistöjä on 
nyöryytetty ja alistettu. 
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Mitään kunnon keskustelua asiasta ei ole voitu käydä, vaik-
ka juuri sen kautta erilaiset näkökohdat voisivat rakentavasti 
törmätä toisiinsa eikä kuten nykyisin lähes vihamielisestesti 
toisiaan syyttäen. Aikaa kunnon keskustelulle on vähän, sillä 
pääministeri Sanna Marinin hallitus on viikolla 51 tuomassa 
translain uudistamisen tueksi perustetun Oikeus olla -kansa-
laisaloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. 

Tuntuu kuin lakia ajettaisiin pakolla kiireen keskellä kuin 
jänistä piippuun, tutkimatta riittävästi kaikkia sen vaikutuk-
sia. Pakkala kirjoittaa uuden translain sisältävän itseidenti-
fikaation, jolloin juridisen sukupuolensa voisi kuka tahansa 
muuttaa omalla ilmoituksella, ilman tähän asti vaadittuja 
tutkimuksia, diagnoosia, kehoa muokkaavia hoitoja tai ”tosi-
elämän koetta” vastakkaisen sukupuolen sosiaalisessa roolissa: 

”Lain halutaan koskevan myös alaikäisiä. Julkisuudessa 
aloitetta ovat kannattaneet lukuisat tahot. Kuitenkin keskus-
telu lain konkreettisista seurauksista puuttuu kokonaan. Laki 
ei tällä hetkellä ota kantaa siihen, mikä on sukupuoli, vaikka 
sukupuolesta laissa puhutaankin.” 

Pakkala ei tyydy toistamaan vanhoja kliseitä keskustelun 
ympärillä, vaan kysyy suoraan, mihin juridinen sukupuoli nyt 
ja jatkossa vaikuttaa? Esimerkiksi naisten ja miesten pukuhuo-
neisiin ja vessoihin, urheilusarjoihin, sukupuolikiintiöihin, 
terveydenhoitoon, vankiloihin...: Millä perusteella biologi-
nen mies, joka on juridisesti nainen, valitsee pukuhuoneen 
uimahallissa? Mihin vankilaan hänet laitetaan, jos hän tekee 
rikoksen? Kuuluuko hän tasa-arvolain mukaiseen naiskiin-
tiöön? Mille koulun liikuntatunnille ja mihin suihkutiloihin 
alaikäiset juridisen sukupuolensa vaihtaneet lapset menevät?” 

Kirjoitus on lajissaan ehdottoman tärkeä, mainio ja lajis-
saan ensimmäinen - ei toivottavasti viimeinen, vaan oikean 
keskustelun kiihkoton ja rakentava avaus. Pakkala muistut-
taa, että maissa, joissa itseidentifikaatio on voimassa, kuten 
esimerkiksi Kanadassa, Britanniassa ja Australiassa naiset ovat 
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menettäneet omat tilansa käytännössä kokonaan. Kaikki nais-
ten tilat - vessat, pukuhuoneet, sovituskopit - ovat nykyään 
unisex-tiloja: 

”Itseidentifikaation myötä itsensä naiseksi mieltävät mie-
het ovat vieneet biologisille naisille varattuja kiintiöitä, he ovat 
päässeet kilpailemaan naisten urheilusarjoihin ja joukkueisiin, 
joissa he muun muassa moukaroivat hengenvaarallisesti it-
seään fyysisesti heikompia kilpakumppaneitaan ja murskaavat 
ennätyksiä. Naisiin kohdistuneista väkivaltarikoksista tuomi-
tut miesvangit ovat päässeet naisvankiloihin, ja naisvankien 
kimppuun on hyökätty.” 

Pakkala jatkaa ihmettelyään ja kysyy, entä jos juridisen 
sukupuolen vaihtaminen omalla ilmoituksella tehdään näin 
helpoksi ja jos juridisen sukupuolen muutos vaikuttaa edellä 
mainittuihin asioihin kuten hän pelkää, kuka tahansa pahan-
tahtoinen mies voi hiiren klikkauksella muuttaa itsensä nai-
seksi ja sen jälkeen kävellä naisten pukuhuoneeseen ja muihin 
naisten tiloihin, asettaen naiset vaaraan: 

”Kun vessojen ja pukuhuoneiden ovet avataan kelle tahan-
sa miehelle, joka uskoo tai tuntee olevansa nainen, silloin ovet 
avataan kenelle tahansa miehelle, joka haluaa sisään. Luvassa 
on itsensäpaljastajien kulta-aika; vapaata paljastelua ilman 
seurauksia. Pelkään, ettei se jää tähän.” 

Pakkalan mukaan Britanniassa kerätty data kertoo, kuinka 
julkisissa uimahalleissa ja urheilukeskuksissa naisiin kohdis-
tuneista seksuaalisista hyökkäyksistä 90 prosenttia tapahtui 
unisex-pukuhuoneissa. Australialaiset vapaaehtoiset puoles-
taan ovat keränneet No conflict they said -sivulle tarinoita 
itseidentifikaation vaikutuksista biologisten naisten elämään. 

Tarinoissa toistuvat Pakkalan mielestä samat teemat: tur-
vattomuus, häirintä ja naisten omien tilojen häviäminen. 
Keskustelu lain mahdollistamasta väärinkäytöstä ja potenti-
aalisista ongelmista on ollut Pakkalan mukaan olematonta, 
mutta sitä tarvitaan kipeästi: 
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”Transsukupuoliset ihmiset ansaitsevat kaiken tuen ja 
avun, mutta ei naisten turvallisuuden ja yksityisyyden kus-
tannuksella. Hallituksen tulee lain valmistelussa muistaa ja 
turvata myös naisten oikeudet koskemattomuuteen ja tur-
vallisuuteen.” 

Pakkalan kirjoitus on tärkeä myös siksi, että se on nuoren 
kiihkottomasti ylikuumennutta keskustelua sivusta seuran-
neen järkevän, kompromissihaluisen ja avoimeen keskuste-
luun kannustavan lesbonaisen kirjoitus. 

Se antaa toivoa uudesta tulemisesta tulehtuneen kiistaky-
symyksen ympärillä sekä sitä ratkovasta ratkaisukykyisestä 
HLB-sukupolvesta, mihin eivät enää ikäväksi koetun pak-
koavioliiton tapaan kuulu muita seksuaalisia vähemmistöjä 
sortavat ja alentuvasti heitä kohtaan käyttäytyneet hajonneen 
sateenkaaren loput kirjaimet kakanväriseltä näyttävän oman 
progressiivisen sateenkaarilippunsa kanssa. 

Homoista ei kukaan ole puhunut vuosikymmeneen tarns-
vyörytyksen keskellä kun ei ole saanut puhua. Se olisi loukan-
nut heidän mukaansa sukupuolettomia. Ehkä siksi homoilla 
ei ole kaikki hyvin. Sosiaalisia, mielenterveydellisiä ja ihmis-
oikeudellisia ongelmia on paljon. 

Esimerkiksi homomiehet jäävät vangiksi eräänlaiseen Peter 
Pan maailmaan, jossa he pysyvät ikuisesti keskenkasvuisina 
poikina vailla käsitystä siitä mitä miehuus tarkoittaa, kuten 
natsiksi leimattu Donovan kirjoitti. Ei ihme, että homoyhtei-
söjen yleisiin vitsauksiin kuuluvat mielialalääkkeiden syönti ja 
itsemurhat, nuo elämän tyhjyyden indikaattorit. 

Donovanin tarjoaman Androfilian resepti homoseksualisti-
sen miesten vaivoihin on selkeä: murtautukaa ulos sosiaalisista 
ghetoista, kasvattakaa luonnettanne alakulttuurisen uskotta-
vuuden sijaan, etsikää maskuliinisia ihanteita ja roolimalle-
ja, luokaa merkityksellisiä suhteita myös heteroseksuaalisiin 
miehiin. 

Donovan jopa väittää, että suurimmat syyt homoseksuaa-
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lien halveksuntaan heteromiesten keskuudessa ovat eristäyty-
minen, uhriutuminen ja maskuliinisten ideaalien hylkäämi-
nen, ei seksuaalinen poikkeavuus sinänsä. 

Donovan kirjoittaa myös siitä, miten monen homomie-
hen levykokoelma koostuu pääosin naislaulajista. Hän sukoo 
siihen, että ajan myötä se muokkaa perusteellisesti heidän 
psykologiaansa. Naisten äänet kirjaimellisesti soivat heidän 
päässään. 

Todellinen homomies istuu pikkukaupungin lähiöravin-
tolassa työkavereiden kanssa kaljaa kittaamassa ja puhumassa 
urheilusta, ennen kuin illan päätteeksi palaa perheensä pariin. 

Onko hän siis homo? 
Ei, sillä homoja ei ole olemassa sillä tavalla, kun miesten 

välisestä rakkaudesta ja sielunveljeydestä huolestuneet heterot 
sen aikoinaan pilkkanimenä keksivät. 

Kyllä, hän on juuri kuin se oikea markiisi de Saden lansee-
raama bi-mies, joka ei tunne itseään homoksi eikä homokult-
tuuria itselleen tutuksi. 

Pitäisi siis alkaa puhua oikeilla sanoilla naismiehistä ja 
miesnaisista.
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Persuvallan-
vaihdosko muka?

Ensiksi pitää sanoa YÖK! Että joutuu jatkuvasti pohtimaan 
sitä, mitä vastenmielinen ja väkivaltainen äärioikeisto ja sen 
tympeät kivikasvot meille laskevat pokkana luikuria työmies 
Matti Putkosen epä-älylliseen junttatyyliin. Mutta se kuuluu 
tähän päivään ja on tärkeä osa demokratian itsepuolustusta. 

Persupomo Jussi Halla-Aho oli oikeassa aikoinaan hauk-
kuessaan toimittajia tyhmiksi, ovathan he karvoineen kaik-
kineen nielleet aiemminkin kaikki persuvalheet, niin miksei 
nyt viimeisintä ja ehkä mojovinta. Olen tänään seurannut 
digivallilan lomalta Halla-Ahon ovelaa ero-operaatiota. Eikä 
kukaan osaa muka epäillä motiiveja. Ilmoitus tulee sopivasti 
juhannuksen alla. Onneksi olkoon. Toimittajat nielivät taas 
syötin ja syöttävät sitä disinformaatiota suomalaisille, jota 
persut haluavatkin. 

Draamaa kehiin ovat olleet laatimassa taustajoukoissa 
toimittaja Sanna Ukkolan mies, persumedian päätoimittaja 
Matias Turkkila sekä se kuuluisa työmies, ex-demari ja toi-
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mittajien juottotuttava Matti Putkonen, joka oli SNK:n eli 
Sosialidemokraattisten nuorten keskusliiton varapuheenjoh-
taja 1975-1977 ja täyttää heinäkuun alussa jo 71-vuotta. Ei 
olisi uskonut, ettei kukaan osannut nähdä tämä pelin sisälle. 

Tuoreessa muistissa on yli vuoden takainen persujen aja-
tuspajan, Suomen Perustan moka päästää sekopäinen filoso-
fi Jukka Hankamäki näyttämään sairasta vihaansa julkisesti 
ajatuspajan kustantamalla tekeleellä. Persuja itseään tekeleen 
sisältämä uskomaton mättö ei häirinnyt. Ajatuspajan pomo, 
entinen Suomen Kuvalehden tiedetoimittaja, Marko Hamilo 
sanoi seisovansa ”pääosin” Hankamäen tekeleessään esittä-
mien väitteiden takana. 

Eivät persut kirjoja lue ja kaikki, mitä julkisuudessa teh-
dään, vahvistaa persufanilauman joukossa koulukisaajamaista 
sädekehää, mutta mahdollisille yhteistyökumppaneille Han-
kamäen kirja oli liikaa. Siksi koko istuva persujohto, jotka 
istuivat myös ajatuspaja Suomen Perustan hallituksessa, ir-
tisanoutuivat hankamäen väitteistä. Hankamäki suivaantui 
jäätyään yksin kuin nalli kalliolle ja purki iltapäivälehdissä 
tyytymättömyyttään väittäen koko persujohdon tukeneen 
häntä yksimielisesti ennen julkista kohua. 

Uhrattiinko Hankamäki koepallona julkisuusalttarille? 
Siinä hyvä kysymys. Mutta jos kyse oli mokasta, persut oppi-
vat virheestään enemmin ja siksi tämä operaatio ”EN JATKA 
PUOLUEJOHDOSSA (koska johdan puoluetta ja muuta-
man vuoden jälkeen Suomea presidenttinä) Kukaan normaa-
lina itseään pitävä ihminen ja puolue ei haluaisi näyttäytyä 
tällaisten ääri-ihmisten- ja ajatusten edustajien kanssa. Mutta 
persut osaavat julkisuuspelin ja ennen kaikkea täsmätiedotta-
misen omille potentiaalisille äänestäjilleen. 

Siksi he tarvitsevat marttyyrejä: Ihanaa kun oli Helvetin 
Portit taas auki ja sinne ilmeisen halukkaasti itseään julki-
suuden perusteella tyrkyttävä filosofi Jukka Hankamäki oli 
ristillä. Näin yhteiskunnallinen keskustelu toimii parhaimmil-
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laan. Mutta ensin on löydettävä joku typerys, joka on valmis 
marttyyriksi ja sitten lisää typeryksiä, jotka muka puolustivat 
marttyyria. Hankamäki ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja saikin 
mitä halusi. Oikeudenmukainen yhteiskunta antaa jokaiselle 
mitä hän haluaa, ja aina joku haluaa ristille. 

Mutta mitä jos Hankamäkiä ei olisi? Naiset olisivat niin 
alistettuja, ettei kukaan edes huomaisi. On maita, joissa huo-
not naiset kivitetään kuoliaaksi. Me kivitämme hankamäet, 
kun he kertovat miten asiat ovat. Se, että he sanovat, että niin 
pitää ollakin, vain rikastaa heidän kriittistä vaikutustaan: he 
ovat kriitikkoja vasten tahtoaan ja marttyyrejä siinä ohessa. 
Heidän traagisuutensa on siinä, että he tekevät hyvää teke-
mällä pahaa ja kärsivät teoistaan. 

Heidät pitäisi palkita, mutta eihän sekään ole mahdollis-
ta. Hankamäki tekee palveluksen meille kaikille, koska hän 
näyttää miten on. Siis näyttää miten on, ja se on eri asia kuin 
sanominen. Mistä ei voi puhua, se pitää näyttää. Hankamäen 
merkitys on ikoninen. Jukka Hankamäki on armottomien 
kirjoitustensa perusteella mitä todennäköisemmin jonkin sor-
tin fasisti ja siksi Hankamäki-ongelma on moninainen, kun 
pahnanpohjimmainen nousee ylös sikolätistä itsensä parem-
miksi kokevien ihmisten seuraan. 

On siis hyvä, että joku puhuu suunsa puhtaaksi ja kes-
kustelu syntyy. Toisaalta se oli tässä tapauksessa pahasta, sillä 
Hankamäki ei keskustellut vaan huusi (mutta niin tekevät 
kentällä muutkin äänestäjäpersut), ei ärsyttääkseen vaan saa-
dakseen valtaa muiden mielissä ja viedäkseen ilon kaikilta 
niiltä, joista ei pidä, ja se lista on pitkä, pitkä… On kaksi 
eri tapaa tiedottaa yhteiskunnan ongelmista: kehua asioita ja 
kritisoida asioita. 

Harvoin huomataan edellinen mahdollisuus: kun kehuu 
tai kirjoittaa myönteiseen sävyyn, nostaa esiin ongelman ai-
van yhtä selvästi kuin kriitikkokin, tämä sopii Hankamäkeen. 
Siksi hän on marttyyri siinä kuin jumalainen Markiisikin. Pa-
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hojen puheiden sensurointi estää meitä näkemästä pahuutta, 
ja mitä ei näe, sitä vastaan ei voi tsempata.

Uskokoot siis se, joka on niin lapsellinen tai hyväuskoinen 
tämän päivän toiseen (se ensimmäinen oli Ruotsin hallituksen 
saama epäluottamuslause valtiopäivillä vasemmistopuolueen 
äänestettyä ”epäpyhässä allianssissa” ruotsidemokraattien epä-
luottamuslauseen puolesta) jymyuutiseen: Jussi Halla-Aho ei 
hae jatkokautta puolueen puheenjohtajaksi. 

Kyseessä on pelkästään ovela taktinen veto sen puolesta pu-
huu myös se, että seuraavana päivänä puoluejohtoon kuuluva 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ”kehotti Purraa 
hakemaan puoluejohtoon. ”Kehotti”-sana kavaltaa kaiken. 
Ilta-Sanomien julkaiseman uutisen mukaan ”Taviotakin oli 
kyselty tehtävään”. Ei varmasti oltu. Halla-Ahon kymmenen 
vuoden päästä julkistettavassa poliittisessa testamantissa lu-
kee, jos nyt lukee mitään, ÄHÄKUTIT siitäs saitte! 

Eihän Halla-Ahon tarvitse puoluettaan enää johtaa, kun 
se on täysin hänen hengenheimolaistensa, Suomen sisulaisten 
käsissä, ja jokainen puoluejohdon halla-aholainen hengittää 
samaan tahtiin tavoitteenaan voittaa kaikki mahdolliset seu-
raavat vaalit, joita on edessä. Halla-Aho on pitkään valmis-
tellut varapuheenjohtaja Riikka Purran kanssa vallansiirtoa 
taktisista syistä, mutta mikään ei muutu tai vaihdu. Kyseessä 
on sama ”vallansiirto” kun Putinilla siirtäessään pääministeri 
Medjevedin yhdeksi kaudeksi muka presidentiksi. 

Purra, joka näyttää siltä, kun voisi saada joka hetki valtavan 
raivokohtauksen ja hymy on kuin Vietkongin sissitappajien, 
ei pieraisekaan ilman Halla-Ahon kanssa asiasta sopimista ja 
käskyä, varsinkin jos on kyseessä julkinen operaatio äänestäjiä 
varten, kuten koko persuroskassa vaikuttaa olevan kysymys 
(kamala ajatus: mitä he sitten tekevät kun saavat vallan?). Tun-
teeko kukaan todella hänet? Mitä kamalaa hänestä paljastuu 
kun toimittajat alkavat penkoa hänen yksityiselämäänsä ja 
menneisyyttään? 
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Purran lobbaaminen persujen puheenjohtajaksi on alkanut 
jo monta vuotta sitten, jolloin hän tuli ensi kerran näkyvil-
le Halla-Ahon selän takaa. Medioille alettiin syöttää ajatusta 
Purrasta. A-lehtien Image-lehti on haksahtanut pahiten. Se on 
syönyt persujen syötin kokonaan Laura Myllymäen 26.1. otsi-
kolla ”Perussuomalaisten nouseva tähti Riikka Purra esiintyy 
hillitysti mutta puhuu väestönvaihdosta eikä usko empatian 
ohjaamaan politiikkaan” tekemässä jutussa, jota on vaikea us-
koa journalistiseksi. 

Tämä siis lähes puoli vuotta sitten. Ei mene Halla-Aho 
tämäkään läpi ajattelevissa nupeissa, kuten ei mennyt lepakot 
ja tuulivoimalskeidakaan. Mutta se ei olekaan tarkoitus. Purra 
on ennakkovaroitus sään heikkenemisestä koko maassa Turkin 
Ergdoganin tapaan. Luvassa on turbulenssia kaikille suvakeil-
le, jotka suvaitsevat ajatella myönteisesti naapuristaan, joka on 
erilainen. Se on persuperussanoman kuuma ydin: Lupa vihata 
kaikkia tasapuolisesti yhtä paljon ja tarvittaessa tappavasti, 
jotta makkaransyönti, suvivirsi ja Kainuun upottavat hilla-
suot saadaan pidettyä kohta vähemmistöksi maassaan jääville 
viimeisille aidoille suomalaisilla. 

Purra ei pieraisekaan ilman Halla-Ahon kanssa asiasta 
sopimista ja käskyä, varsinkin jos on kyseessä julkinen ope-
raatio äänestäjiä varten, kuten koko persuroskassa vaikuttaa 
olevan kysymys (kamala ajatus: mitä he sitten tekevät, kun 
saavat vallan?). Kun persut tulevat kokoomuksen vanavedes-
sä toiseksi eduskuntavaaleissa kahden vuoden päästä 2023 
Purran varmistamilla naisäänillä, puhemiehen paikka aukeaa 
Halla-Aholle, kuin Manulle aikoinaan se kuuluisa illallinen 
vuoden päästä, 2024 pidettäviä presidentinvaaleja varten. 

Silloin saattaa olla myös Ruotsissa persujen veljespuolue, 
ruotsidemokraatit maan hallituksessa. Millainen on Pohjola 
sen jälkeen? Ei ehkä pahempi kuin se nyt on, sillä muutoksen 
tuulet vievät kauan ja muuttuvat koko ajan kuten merenkä-
vijät tietävät käyvän ulapalla kaukana turvallisesta rannasta. 
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Persumaailma on vastaan holhoamista ja sääntöjä, silloin kun 
se tarkoittaa oman elämän rajoittamista, koska sen idea on 
estää heidän tekojaan, jotka muiden kuin heidän mielestään 
ovat vääränlaisia, mutta täysillä vaatimassa sitä silloin, kun se 
tarkoittaa sellaisten elämänpiirin kaventamista ja toiminnan 
rajoittamista, joista he eivät itse pidä. ”Uudella” puheenjoh-
tajalla on ”ollako vai eikö olla- ongelma”. 

Heidän on vaikea tehdä valintaa tehdäkö oikeaa valintaa 
elämänsä suunnasta vai tulla oikeanlaisiksi ihmisiksi itse; vai 
pitäisikö valtion puuttua asioihin auttaakseen heitä siinä esi-
merkiksi estämällä muita, niitä, esimerkiksi ELOKAPINAL-
LISIA, joista he eivät pidä, ihmisiä tekemästä asioita, jotka 
joko olisivat heidän tavoitteitaan vastaan tai jopa saattaisi-
vat vahingoittaa sitä vapautta, jonka edestä he ovat valmiita 
yhteiskunnassa riehumaan. Muutama päivä ”eron jälkeen” 
Halla-Aho poseeraa hyväntuulisena jäätelötuutti kädessään 
Senaatintorilla elokapinallisten eli verivihollistensa puna-
vihreiden keskellä sateenkaarilippu taustalla hulmuten. Eikö 
tämä kerro jo epäileville tuomaille presidentinvaalin alkaneen?
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Taukoja
Ingmar Bergman kirjoitti muistelmissaan Laterna Magica 
(Otava 1987) näkevänsä toistuvasti unia, jotka liittyvät hä-
nen ammattiinsa ohjaajana. Hän seisoo elokuvastudiossa oh-
jaamassa jotain kohtausta. Kaikki ovat paikalla, näyttelijät, 
kameramiehet, studiomiehet, sähkömiehet ja avustajat. Ber-
gman ei muista jostain kumman syystä päivän tekstiä. Hänen 
on tarkistettava koko ajan mitä tapahtuisi seuraavaksi ohjaus-
vihkostaan. Hän on hämillään. Vihko on täynnä hänelle kä-
sittämättömiä vuorosanoja, ihan kuin joku toinen haluaisi 
ohjata vastoin hänen tahtoaan hänen elokuvaansa. Hän palaa 
näyttelijöiden luo hämäten heitä piilottaakseen epävarmuu-
tensa ja sen ettei tiedä mistä on kysymys: ”Pitkitä tuota tau-
koa ja käänny kameraan pain, sitten vasta sanot vuorosanat, 
sano se hiljaa.” Näyttelijä katsoo häntä takaisin epäuskoisesti, 
mutta noudattaa Bergmanin ohjetta täsmällisesti. Bergman 
katselee häntä kameran läpi ja saa näkyviin puolet hänen 



112

kasvoistaan sekä tuijottavan silmän. Tämä ei voi olla hänen 
mielestään oikein, hän ajattelee. Jotain on pielessä mutta 
mitä? Studiossa on hiljaista. Kaikki odottavat mitä tapahtuisi 
seuraavaksi kärsivällisesti ja nääntyneinä. Bergman tuijottaa 
epätoivoisesti etsimeen ja ajattelee tästä tulevan merkillisyys, 
jota arvostelijat ihailevat ja kuvailevat kautta mailman, mutta 
sitten hän hylkää ajatuksen. Hän aikoo pitää puheen itsestään 
ja omista aikomuksistaan sekä kyvyistään, mutta tajuaa, ettei 
puhetta kannata pitää.

Mistä Bergman näkee unta ja miten hän sen näkee? Hän 
näkee unta elokuvallisena kokemuksena, joka on hänen mie-
lensä ja sielunsa juuri sellaisena kuin elokuva aikoinaan syntyi: 
mykkäelokuvana. Bergmanista tulee mieleen saksalaiskirjailija 
Heinrih Böllin Tohtori Murken kootut tauot ja muita satiireja 
(Otava 1962) muistutukseksi sen saman kuin, mitä Bergman 
unessaan tajuaa; tarvitaan myös merkitysten ja tarkoitusten 
väliin tipahtavia taukoja. Bergman on ymmärtänyt mailman 
olevan sanojen vanki ja hänen tehtävänsä on rimpuilla irti val-
miiksi annetuista merkityksistä näkemällä uniaan. Hänen kas-
vatuksensa on perustunut suurimmaksi osaksi käsitteistöön, 
johon kuuluvat sanat synti, tunnustus, rangaistus, anteeksi-
antamus ja armo. Elokuva on hänen pakotiensä ja unelmansa. 
Hän näkee unena elämänsä ilman ääniä, kuin mykkäeloku-
vassa. Se on hänen vapautensa kielellisestä rakennelmasta, jo-
hon sisältyi looginen järjestys, jonka hän hyväksyi kokemat-
tomuuttaan ja lapsellisuuttaan ja uskoi vielä ymmärtävänsä 
muiden häneen istuttamina merkityksinä:” Tämä seikka ehkä 
vaikutti siihen, että me omaksuimme natsismin mitään miet-
timättä. Me emme olleet koskaan kuulleet puhuttavankaan 
vapaudesta, saati että olisimme tienneet, miltä se maistuu. 
Hierarkkisessa järjestelmässä ovat kaikki kiinni.”

Kun Bergman näkee puhdistavaa ja hänet natsismin aa-
veesta vapauttavaa untaan, elokuvan maailma on muuttunut 
samaan aikaan yhtä kovaa vauhtia mykkäelokuvien ajasta kuin 
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maailma itse, jolle ääni on antanut oman uudenalaisen mer-
kityksensä - eikä se ole se sama käskevä ja tuhoava kuin siitä 
oli tullut ennen II maailmansotaa, vaan jotain ihan muuta, 
kuten Bergmanin mestariteokset 1950-luvulta todistavat. 
Äänisuunnittelija Päivi Takala esitti väitöskirjassaan Äänen 
tunto (Aalto ARTs books 2014) ajatuksen, ettei perinteinen 
tapa kuvata ääntä tunteisiin vetoavana tai alitajuisena ele-
menttinä tee oikeutta tavalle, jolla elokuvan ääni osallistuu 
merkitysten muodostumiseen elokuvakokemuksessa. Takala 
tuo mukaan keskusteluun ”tuntoisuuden”-käsitteen, jonka 
mukaan ihmisen perusymmärrys on pohjimmiltaan tuntois-
ta, ja merkitysten maailma syntyy johonkin siihen ruumiin ja 
tuntojen kautta. Se kuvaa tapaa, jolla rakennamme sanallisen 
diskurssin ulkopuolella merkityksiä ja ymmärrämme maail-
maa juuri samalla tavalla, kuin mitä Bergman teki unessaan 
ja elokuvissaan ohjaajana.

Puhuttu äänimaailma on mykkäelokuvan jälkeen ollut 
keskeinen osa elokuvaa vähän samaan tapaan kuin, mitä 
1950-luvun amerikkalaisen elokuvan suora dramaturgia, 
missä mentiin muutamassa sekunnissa itse asiaan, ja synny-
tettiin herkulliset lähtöasetelmat kovaa vauhtia eteneville ta-
pahtumille. Jos emme mieti pelkästään scorea (joka koostuu 
elokuvaa varten sävelletystä instrumentaalisesta musiikista ja 
kuulostaa usein klassiselta musiikilta) tai soundtrackia, (joka 
koostuu elokuvaan valikoituneista lyyrisistä kappaleista) vaan 
myös itse näyttelijöiden puhetta ja puheen äänenpainoja, niin 
huomaamme että nämä rakentavat elokuvaa useammalla ta-
valla, joista mainitsen vain juonen kuljettamisen eteenpäin, 
sekä hahmojen välisen dialogin. Koska tässä puhutaan ääni-
elokuvasta, elokuvassa on ääniä. Niitä ovat luonnon äänet, 
ihmisäänet ja taustamusiikki. Aallot kohisevat, myrsky huo-
kailee ja tuuli ulvoo. Tai puu kaatuu ryskyen. Mutta näitä 
ääniä ei ole olemassa ilman kuulijaa; kun puu kaatuu aivan 
yksinään isossa metsässä, mitään ääntä ei synny. Ääni on 
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olemassa vain kuulijan päässä, kyseessä kun on toissijainen 
fyysinen ominaisuus. Puun massa on taas olemassa kuulijasta 
riippumatta, koska se määrää kaatuvasta puusta koituvat vai-
kutukset lähiympäristölle.

Jos ääni kuuluu katsomoon ilman filmin kuvaamaa kat-
sojaa, tilanne on siis yhtä luonnoton kuin se mahdotonkin, 
aivan yhtä mahdoton kuin avaruusaluksen päästämä ääni: 
ilmattomassa tilassa ei ole ääntä. Jos siis puu kaatuu ryskyen 
metsän uumenissa ja elokuvan katsoja kuulee sen, hänen voi 
ajatella olevan mukana tilanteessa, jossa puu kaatuu. Tässä on 
jotakin outoa ja ristiriitaista, koska puun piti olla metsän uu-
menissa, mutta sitten katsoja onkin siellä läsnä. Tuskin yleisö 
tätä pientä petosta pahakseen panee, onhan ison puun kaatu-
minen vailla ääntä kummallinen kokemus. Vai onko? Katso 
kaukoputkella kaatuvaa puuta, eikä siitä mitään ääntä lähde. 

Elokuva vie aina mukaan tilanteeseen, pakottaa katsomaan 
ikään kuin olisi siinä läsnä. Ja pakottaa aistimaan juuri niin 
tarkasti kuin ohjaaja tahtoo - siis pakottaa olemaan läsnä ja 
näkemään tarkasti. Tämäkin on luonnotonta, koska ihminen 
ei näe tai kuule mitään tarkasti ollessaan kovin innoissaan tai 
järkyttynyt. Todistajien raportit todistavat tämän: kukin on 
nähnyt ja kuullut mitä sattuu, kunhan tapaus on tarpeeksi 
kamala. Elokuvassa voi vain panna silmät kiinni ja sormet 
korviin, ettei tarvitse nähdä kaameita yksityiskohtia. Luon-
to säästää meitä kamaluuksilta, toisin kuin liikkuvat kuvan 
tarkkuus. 

Luonto on siis itsessään äänetön. Siksi päälle liimataan mu-
siikkia, mitä tahansa: jatsia, poppia, rokkia tai sinfoniaa. Vii-
meksi mainitusta tehdään dramaattisia ja paisuttelevia jäljitel-
miä. Lehmipaimenet ratsastavat yli vuorten sinfoniaplagiaatin 
hehkutellessa taustalla yhdessä lumisten vuorenhuippujen 
kanssa. Miehet ovat likaisia ja väsyneitä koniensa selässä, mut-
ta pian he ovat jo kapakassa ammuskelemassa. Hiljaisuus, Jane 
Russell astuu kuvaan. En ole itse ollut USA:n Kalliovuorilla, 
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joten en osaa sanoa kuuluuko siellä useinkin sinfonista taus-
tamusiikkia, kun alkaa tapahtua - suvaitsen epäillä. Tyynenä 
päivänä siellä ei varmasti kuulu yhtään mitään. Sama on tie-
tysti pimeyden kanssa, joka on elokuvassa iso ongelma: miten 
kuvat tapahtumia pimeään aikaan, pimeydessä? Murha hiljaa 
pimeässä? Ei hyvä. Ratkaisu: elokuvassa ei ole pimeää. Mutta 
hiljaista on, ainakin silloin kun jännitystä tiivistetään äärim-
milleen, hiljaisuus ahdistaa kuulijaa. Hiljaisuus ihan huutaa 
pelko ja kauhua.

Elokuvan äänimaailma on keinokoinen, siis sekä keinolla 
tehty että epäaito. Haulikon pamaus, kun pyssy laukaistaan 
kerrostalon rapussa, ei kuulu asuntoihin - menkää itse ja ko-
keilkaa. Pistoolit napsuvat kummasti, miksi laukauksen ve-
renhimoista haukahdusta ei saada kuulumaan teatteriin asti, 
outoa. Tuskanhuudot eivät vakuuta, eikä ihmekään. Ammut-
tu huokaa kerran ja kuolee. Olen kerran kuullut lentoken-
tällä äidin huutavan kauhusta, kun luuli lapsensa joutuvan 
liukuhihnan murjomaksi. En koskaan unohda sen huudon 
vimmaa, voimaa ja sävyä, vaikka haluankin. Se huuto kum-
mittelee edelleenkin vahvasti mielessäni. Miten joku osaisi 
näytellä sellaista? Ei sellaista ääntä olekaan, eihän se ole enää 
mikään ääni vaan kauhu itse. Illuusiot ovat sitten erikseen. 
Varovaisuus äänen kanssa on paikallaan.

Elokuvan äänistä kauneimmat, mitä ne ovat? Ne ovat nii-
den näyttelijöiden äänet, joilla on oma ääni, tuo ainutlaa-
tuinen instrumentti. John Wayne, Jimmy Stewart, Marilyn 
Monroe ja Barbara Stanwyck. Suomessa Tauno Palo, Elina 
Salo ja Jussi Jurkka ja moni muu. Miehistä Jussi on paras ääni. 
Ovatko Elina ja Barbara toistensa täydelliset vastakohdat? 
Kysy tuo kysymys saksalaiselta, jonka sallitaan katsella vain 
dubattuja rainoja. Ei minua kiinnosta miten Saksassa pilataan 
filmejä, minua kiinnostaa vain dubbauksen estetiikka. Jos ei 
pysty vertaamaan Elinaa ja Barbaraa, ei filmien katsomisessa 
ole mitään järkeä. Noiden kahden katse ja puhe, siis olemus, 
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on kokonaisuus, josta ei mitään voi ottaa pois ja erottaa pi-
laamatta illuusiota - ja leffa on kuitenkin pelkkää puhdasta 
illuusiota. Nuori Elina nauramassa yllättyneenä ja sanomassa 
”Minullako muka noin ruma vartalo”, miten tuon äänen ma-
giikan pystyisi kukaan vangitsemaan - tai unohtamaan? Tai 
Leo Jokela laulamassa Tummat silmät. Kuka muu sen laulai-
si juuri sillä tavalla, kuka matkisi sitä? Silmät kiinni ja vain 
ääni jää. Puolassa yksi ääni lukee kaikki repliikit alkuperäisten 
melkein kuuluessa taustalla. Mitä siitä sitten sanoisi? Marilyn 
kähisee, love me baby, love me, ja miesääni lukee saman puo-
laksi uus-asialliseen tapaan. Siinä tapahtuu rikos silmiemme 
alla, paras poistua paikalta vähin äänin. John Wayne osoittaa 
pyssyllä pahaa miestä: Hände hoch! 

Seuraavaksi hieman hahmojen välisestä dialogista; mitä 
pidempään olemme katsoneet esimerkiksi homoelokuvaa, 
olemme nähneet pääparin välillä korostettavan erilaisia val-
taeroja; pääparin toisen osapuolen ääni voi olla käskevämpi, 
matalampi ja/tai maskuliinisempi, toisen taas feminiinisempi, 
korkeampi ja/tai alistuvaisempii. Näillä tietenkin uusinnetaan 
määrättyjä kulttuurisen kuvaston tuotteita, jotka voivat olla 
roisin näkyviä kuten Stephen Frearsin klassikkofilmissä My 
Beautiful Launderette (1985), tai sitten vähemmän allevii-
vattuja mutta silti näkyvillä, kuten uudemmassa hollantilai-
sessa Just Friends (2018) elokuvassa. Äänimaailma tietenkin 
yhdistyy visuaaliseen, eikä äänimaailmaa voi koskaan irrottaa 
visuaalisesta maailmasta. Homoelokuvan pääparin kohdalla 
nämä dynamiikat voivat korostua esimerkiksi hius- tai pukeu-
tumistyylien kohdalla. Niinkin hupsulta kuin tämä saattaa-
kin tuntua, niin raskaat Tom of Finland tyyliset nahkatakit ja 
kireät farkut elävät yhä uudestaan vuosikymmenestä toiseen 
ruudulla, vaikkei niitä olisi tyylitelty enää vastaavalla tavalla 
kuin Touko Laaksosen aikoihin. 

Vaikka näiden dynamiikkojen olemassaolo ei kenties ole 
ilmiselvää tai päälle liimattua, ne ovat kuitenkin olemassa. 
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Näiden olemassaoloa on toisinaan haluttu kiistää tai sitten 
niitä on haluttu käsitellä vähemmän näkyviksi esimerkiksi 
androgynian keinoin tai sukupuolirooleilla leikittelyn myötä. 
Tähän on päädytty siksi, koska näitä dynamiikkoja on pidet-
ty vahingollisina valtasuhteiden korostamisena tai haitallisi-
na kulttuurisina piirteinä (engl. harmfull cultural practices), 
mutta kiistämisestä huolimatta ne ovat kuitenkin olemassa. 
Kauan sitten edesmennyt sosiologi Martin P. Levine on do-
kumentoinut näitä homokulttuurin stereotypioita, ja etenkin 
sen übermaskuliinista puolta klassisessa etnografiassaan Gay 
Macho: The Life and Death of Homosexual Clone.

Jos vielä havainnollistan tätä, niin nämä stereotyypit (jotka 
löytyvät myös todellisesta elämästä), voidaan hahmottaa vas-
taavalla tavalla: yhtä lailla kuin Blade Runnerin (1982) Harri-
son Fordin esittämä kovaksi parkittu etsivä Deckard karhealla 
äänellään ja Sean Youngin esittämä hentoinen naisandroidi 
Rachael vienolla sirityksellään ovat karrikoituja stereotyyppe-
jä, niin nämä vastaavat stereotyypit ovat löydettävissä myös 
homoelokuvasta. Jokaisella homoelokuvalla on oma Deckar-
dinsa ja oma Rachaelinsa. Karrikoituja kenties tosielämään 
nähden, mutta elokuvat ovat todellisuuden peili, heijastaen 
todellisuudesta jonkinlaisia virvatulia.

Kielen mieli on niin tulkinnanvarainen. Samoin elokuvan. 
Kieli on aina itsensä parodia. Elokuvassa se on ääni, joskus 
äärimmilleen vietynä tärkein elementti. Äänen ongelma on 
sama tietämättömyys asioista kuin asioista, kuin ihmisten 
ymmärryksen puutteessa. Me puhumme koko ajan tietämät-
tä mihin viitataan, ilman että heräisi kysymys mistä olikaan 
kysymys. Miten ihmeessä ihmiset kommunikoivat ja menes-
tyvät maailmassa, kun eivät edes tiedä mistä puhuvat? Puhu 
viisaudesta, oikeudenmukaisuudesta, historiasta ja barokista 
eikä kuulijallesi koskaan selviä mistä puhut - vastaa hän sil-
ti sinulle aivan kuin tietäisi. Siksi me menestymme, kunhan 
vain yhdessä puhumme. Mutta tarvitaan myös merkitysten 
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ja tarkoitusten väliin tipahtavia taukoja, jotka eivät edes yritä 
välittää mitään merkityksiä.

Elokuvasta, äänestä ja salaperäisestä hiljaisuudesta tulee 
mieleen pelottavasti kirjailija G.W. Sebaldin ohje: 

”On päästävä eroon turhasta painolastista, kaikesta mitä 
voisi muistella, on tyystin unohdettava nuoruus, lapsuus, syn-
typerä, esi-isät ja sukulaiset.” 

Sama riippumattomuuden saavuttaminen äänten kakofo-
nisesta kuristusotteesta on kysymys myös. Kysymys on siitä 
toisesta tulkinnasta, miksi hiljaisuus ilmentää sen lisäksi, että 
se on portti vapauteen ja oman minän äärelle, se on vastaan 
kaikkea sitä ympärillä hyörivää ja meitä orjuuttavaa, mitä tu-
tut äänet saavat meissä valheellisena turvallisuudentunteena 
aikaan, jolloin meistä tulee varomattomia, laiskoja ja turtu-
neita. Äänen tai sen puutteen voi tulkita myös siksi samaksi 
tapahtumaksi, kun Sebaldille lähetti joku vanhan mustaval-
kopiirroksen portista ja häntä pyydettiin ystävällisesti, että 
hän kirjoittaisi siitä jotain, mutta kuva jäikin viikkokaupalla 
lojumaan hänen kirjoituspöydälleen, ja mitä pidempänä se 
siinä oli ja mitä useammin hän sitä katseli, sitä sulkeutuneem-
malta ja salaperäisemmältä se hänestä vaikutti. 

Ja yhtäkkiä Sebaldille aiemmin tuskin mainitsemisen ar-
voinen tehtävä alkoi tuntua aivan ylivoimaiselta. Miksi? Mitä 
hän näki siinä, mitä hän ei nähnyt kuin juuri sen, mitä siinä ei 
ollut? Se oli hänestä enemmän kuin pelottavaa. Hän näki läpi 
harmaan ja suttuisen kuvan mitäänsanomattoman tyhjyyden, 
joka häntä vaivasi. Juuri se sama olemisen mahdottomuus ja 
elämisen vaarallinen viettelevyys paljastuu, kun napsauttaa 
elokuvasta äänen pois. Kun kohina on vain omassa päässä ja 
alkaa nähdä jatkuvien kuvien tyhjyyden, se on pelottavaa, sillä 
niiden kuolettavaan hiljaisuuteen kuuluu aina jotain draaman 
lakien mukaan ikävää tapahtuvaksi seuraavan kulman takana, 
kuten kahden naisen peloista kertovassa David Lynchin Mul-
holland Drive-elokuvassa vuodelta 2001.
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Hyvä Ronaldo
Koko urheileva ja mainosten voimalla elävä maailma puhuu 
tänään Portugalin maajoukkueen kapteenin ja yhden maa-
ilman parhaimmin palkatun jalkapalloilija Christiano Ro-
naldon muutaman päivän takaisesta tempusta lehdistötilai-
suudessa, jonka aluksi hän poisti edessään olleet Cocis-pullo 
näkyvistä, vaikka Coca-Cola on yksi jalkapallon EM-kisojen 
pääsponsoreista. Seuraavana päivänä Coca-Colan osakkeista 
suli markkinoilla 4 miljardia dollaria pois.

Coca-Colan johdolla tuli kiire selittämään asiaa yhti-
ön kannalta edullisemmin, onhan Ronaldo yksi maailman 
seuratuimmista ja samalla myös pidetyimmistä julkisuuden-
henkilöistä oman luonnollisen karismansa ja viattomuutensa 
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ansiosta. Ronaldon näkyvä cocisboikotti voi aiheuttaa yhtiöl-
le pysyviä harmeja ja markkinaosuuksien vähentymistä koko 
ajan kovenevassa kilpailussa muiden virvoitusjuomajättien 
ykköstuotteiden kanssa, kuten Pepsi-Colan suosittujen Pep-
si-juomien kanssa.

Oli Ronaldon syy mikä tahansa, on se lajissaan samaa kun-
nioitettavaa protestointia meille valmiiksi tarjoiltuun yhden 
ilmeen- ja totuuden maailmaan, kuin mitä Jesse Owens har-
joitti Berliinin Olympialaissa tai Mexicon Olympialaisten yh-
dysvaltalaisen kolmen mustan miehen protestointi valkoista 
valtaa vastaan palkintopallilla koko maailman katsellessa ja 
pidätellessä henkeään, tai Matti Nykäsen sekoilut ja haistatte-
lut hiihtoliiton kepulaistollopomoille aikoinaan 1980-luvulla 
Keski-Euroopan mäkiviikoilla.

Cocis on yliarvostettu ja täysin turha elintarvike, jolla ei 
jano sammu ja joka ei sisällä mitään terveellistä, ei ravintoar-
voja vaan päinvastoin, on liikaa juotuna vaaraksi hampaille, 
mielelle ja sen sokerittomat versiot tutkitusti jopa tappavia. 
kamalinta on se, että puhtaan veden puutteesta kärsivissä ali-
kehittyneissä maissa on tarjolla aina cocista vaikka juomave-
den laatu on mitä on.

1980-luvun alussa cocista boikotoitiin viimeksi laajan kan-
sainvälisen rintaman turvin, kun maailman vasemmistolaiset 
puolueet ja ammattiyhdistysliike alkoivat boikotoida cocista, 
sen yhteistyökumppanien suorittamien väkivaltaisuuksien ja 
laittomuuksien jälkeen Keski-Amerikan Quetemalassa. Kam-
panjan nimi oli: Älä juo Coca-Colaa se on työläisten verta.

Suomessakin vasemmistopuolueet ja ammattiyhdistysliike 
osallistuivat näkyvästi kampanjaan levittämällä sen ajan tyy-
pillisiä propagandamateriaaleja, kuten tarroja, lentolehtisiä ja 
pieniä julisteita kansan keskuuteen. Ehkä siksi järkytyin, kun 
näin kerran änkyräkommunistien Taisto Sinisalon istuvan 
Carrolsissa juomassa Quetemalan työläisten vereksi mainos-
tettua cocista.



121

Asummeko 
umpikujassa?

Junassa matkalla pois Pariisista ystävä sanoo kahdenkeskisessä 
terrorismikeskustelussa kanssamatkustajalleen, joka on ihan 
kuin Marxin ja Bahtinin kirjeenvaihto, tai hieman myöhem-
min, Sartre ja Camus ennen riitaantumistaan keskenään kiis-
telisivät sanojen merkityksistä ja asioiden olemuksesta jossain 
älykköjen suosimassa pariisilaiskahvilassa: ”Jos olisin rohkea, 
räjäyttäisin Sorbonnen!”, sillä amerikkalaiset imperialistisiat 
elävät yhä. Näin ystävä tulee samalla todistaneeksi ajatuksen 
ihmisestä turhana ja turtana modernin aikakauden ideana, 
joka voidaan yhtä helposti unohtaa ja hylätä kuin tappaa ja 
hävittää maailmasta. Mutta toinen ei olekaan eilisen teeren-
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poikia kysyessään vallankumouksien äidin, Ranskan Suuren 
Vallankumouksen 1789 jakobiinijohtajia vaivanneen kysy-
myksen: ”Mitä hyötyä on tappaa ihmisiä, jos ei sen jälkeen 
tiedä mitä tekisi?”. Kiinatar tekee toisen mielestä päätelmiä 
hirvittävän abstraktilla tavalla. Hänen mielestään opetuksia ei 
saada aikaan pakottamalla tosiasioita. Onko hän luisumasta 
kohti umpikujaa, kuten hänen kanssamatkustajansa väittää?

Siinäpä se. Nuorilla romantikoilla ei ole kylliksi malttia 
varmistaa unelmiensa selusta. Tämän kohtauksen sisältämät 
Godardin jykevät sanat aidosta kokeesta, missä ovat sekä sie-
lu, ruumis että itse fyysisesti läsnä mitään muuttamatta, ovat 
tulleet tosiksi ainakin tanskalaisen Lars von Trierin kavereiden 
alkuaikojen hauskoissa Dogma 95-elokuvista, joista minäkin 
olen ammentanut erään roolihahmoistani Idioottien-eloku-
van tavoin Kööpenhaminan keskusrautatieasemalla ”Jag skal 
till Hilleröd”-performanssiini, jonka tosin tein dogma-sääntö-
jen vastaisesti tuhdissa olutpöhnässä antoisan vierailun jälkeen 
Köpiksen kuuluisalla huorakadulla, Istedgadella. Vierailu on 
ehkä väärä sana. Asuin silloin Köpiksessä radikaalien anarkis-
tien kansoittamassa Nörrebrossa. Kyllä, se sama paikka, missä 
1990-luvulla poliisia vastaan linnoittautuneet anarkistit irrot-
tivat katukiviä maasta heittellen niillä kyttiä, joiden katsot-
tiin tulleen liian tuttavalliseksi ja lähelle vaihtoehtoihmisten 
päämajaa.

Godardin Kiinatar-elokuva voisi alkaa tästä junakeskuste-
lusta. Kiinattaren maailmantuska, joiden esikuvana ovat tur-
hautuneet salakapakoiden opiskelijaälykköhäiriköt Marxin ta-
paan 1820-luvun umpikonservatiivisessa ilmapiirissä poliisin 
urkkijoiden pelossa toimimassa henkensä kaupalla, on univer-
saalia, ja sen on kaikkialla ja kaiken aikaa nuorten huolestunei-
den sukupolvien pyhä velvollisuus toisintaa kapinaa tylsyyttä 
ja turtumusta vastaan, jota edustavat heidän vanhempiensa, ja 
heidän vanhempiensa, valtaan ja elämään kovalla otteella tart-
tuneiden itsekkäiden pikkuporvarien taantumukselliset kulut-
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tajasukupolvet, kuten tänään medioista näimme Elokapinan 
mielenosoituksesta eduskuntatalon lähellä sekä niistä typeristä 
kommenteista, joita amislaiset omakotitalonomistajat Riihi-
mäeltä kommentoivat tappavan tylysti bensiinifasistiseen (en-
nen olisi sanottu saabistiseen, mutta kun koko ruotsalaisauto 
hävisi maailmanmarkkinoilta) tyyliin. Kiinattaressa on tyyliä 
ja nuorta kapinaa ihan kuten Elokapinassakin sekä teräviä 
iskulauseita kuin radikaalin arkkiateisti Ludvig Feuerbachin 
suusta: ”Luoja, miksi hylkäsit minut? Koska en ole olemassa!” 
Godard näyttää näin Kiinattaressa, miten kaikkia vastaanhan-
goittelijoita ohjaa oman yksityisen minän autonomian tarve ja 
rehellisyyden vaatimuksen vankkumaton periaate sekä omassa 
että yhteiskunnallisessa elämässään.

Godardin elokuvan moraaliongelmiin tutustuttaessa, kan-
nattaa käydä pitkän kaavan mukaan jo kreikkalaisten tarujen 
pohjalta pohdintoja siitä, miksi jotkut ovat ärhäkämpiä tart-
tumaan ongelmia ja valhetta sarvista eikä tyytymään kohta-
loonsa olla hiljaa ja seurata sivusta. Jo Prometheus aikoinaan 
opetti ihmisen uskomaan ajatuksensa kykyyn paljastaa val-
he, ja että oli mieletöntä alistua poliittisiin mahtikäskyihin 
ja moraaliseen sekä sosiaaliseen sovinnaisuuteen, vain koska 
kaikki tekivät niin, kun meitä kehotetaan kulttuurin ja kasva-
tuksen kautta, joita ranskalainen filosofi Louis Althusser piti 
ihmiselle ja tämän vapaudelle vaarallisina valtaa uudistavina ja 
pönkittävinä valtakoneistoina. Odottiko siis erimieltä ja val-
taa uhmaavaa Godardia Prometeuksen kohtalo, sillä jumalat 
rankaisivat Prometheusta? Kyllä - valitettavasti. Prometeuksen 
kohtalo oli joutua kuohuttavana vääryytenä uhratuksi totuu-
den alttarille. Shelleyn sanojen mukaan Prometheus oli kor-
keimman moraalisen ja älyllisyyden esikuva, jota puhtaimmat 
ja aidoimmat vaikuttimet kannustivat parhaimpiin ja jaloim-
piin päämääriin. Näin voi sanoa myös Godardista. 

Kyse on samoista riskialttiista ulapoista ja vaikeistakin va-
lintatilanteista Godardin ehdottoman eettisyyden kohdalla. 
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Prometheus oli kreikkalainen taruolento, joka kaappasi tulen 
jumalilta auttaakseen ihmisiä. Proteus taas oli kreikkalaisessa 
tarustossa muotoaan muutteleva merenhaltija. Proteuksen oli 
katsottu symbolisoivan ailahtelevaisuutta ja epävakaisuutta. 
Proteuslainen kompromissiajattelu voisi olla sen tosiasian 
avointa hyväksymistä, että kyse oli riskialttiista toiminnasta 
- mutta se ei käy Godardille. Sen hän tekee heti elokuvansa 
Kiinatar aluksi selville, koska jäljet olisivat pelottavat; Weima-
rin tasavallan kapinoita tukahduttanut kenraali Gustav Noske 
antoi nimensä sosiaalidemokraattisille luopioille eli noskelai-
sille, kun radikaalit vallankumousjohtajat Rosa Luxemburg ja 
Karl Liebkind murhattiin selleihinsä, ihan kuten myöhemmin 
RAF:n eli Punaisen Armeijakunnan johtajatkin. Godard on 
historianläksynsä lukenut ja oppinut välttämään sen sisältä-
miä porvarillisen ajattelun sudenkuoppia, sillä jo 1920-luvulla 
Georg Lukasin tajusi porvarilliseen ajattelun luonteenomai-
sena ja väistämättömänä piirteenä olleen staattisuus, kyvyttö-
myys ymmärtää yhteiskunnallisen todellisuuden dynaamisia 
elementtejä, ja se kykeni vain esittämään puolusteluja vallit-
seville oloille pyrkien osoittamaan, että asioita oli mahdoton 
muuttaa. 

Godard tuntee hyvin utopistisosialistien ajattelun sekä 
1900-luvun tärkeimmät marxilaisteoreetikot. Italialaisella 
Antonio Cramscilla oli monia tärkeitä oivalluksia siitä kuinka 
porvarillinen valtaapitävä (hetero)ideologia toimi ja vaikutti. 
Hänen tärkein käsitteensä oli hegemonia. Tällä käsitteellä hän 
pyrki selittämään porvarillisen vallankäytön logiikkaa. Porva-
rillinen hegemonia tarkoitti käytännössä hänen mukaansa sitä, 
että yhteiskunnan hyväosaiset osasivat ja saivat selittää kaiken 
itselleen parhain päin julkisuudessa pitäen tiukassa otteessaan 
kaikkia yhteiskunnallisia instituutioita, joissa tavalliselle kan-
salle toistettiin heidän nöyryys- ja alistumisoppejaan, niin että 
ihmiset rituaalinomaisesti toimivat Nietzcshen väittämän mu-
kaan haluamatta tietää asioiden oikeaa ja todellista luonnetta. 
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Althusserin, josta Kiinattaressa pari kertaa sekä nimllä että 
hänen ideoistaan nimettömänä mainitaan ihan kuin sivu-
mennen, näkemys oli lähellä Cramscin ajatusta. Hän vertasi 
käsitystään ideologiasta Freudin käsitykseen alitajunnasta, 
eli ideologia esitti niitä mielikuvia, joita yksilöllä oli omis-
ta todellisista elinehdoistaan, todellisuus jäädessä kuitenkin 
aina piiloon. Siksi vallankumouksetkin söivät aina lapsensa ja 
muuttuivat omia alkuperäisiä ajatuksiaan vainoavaksi paina-
jaisuneksi. Juuri siksi Godard keskittyy varoittamaan nuoria 
idealisteja ja vaatii elokuvassaan suoraa toimintaa lääkkeeksi 
apatiaa ja moraalista tylsistymistä vastaan. 

Mutta Ranskassa kaikki on toisin. Kyllä Pariisin on aina 
yhden messun tai vallankumouksen arvoinen paikka piipah-
taa ja lepuuttaa pikkuporvarillisuudesta väsyneitä silmiä ja 
hengittää älymystön suosimissa kahviloissa vapaasti itseensä 
vapauden ilmaa ilkikuristen runoilijarenttujen hengessä. Ny-
kyisin sen voi onneksi tehdä etänä katsomalla mm. Ranskan 
uuden aallon elokuvan kiistattoman mestari Jean-Luc Codar-
din elokuvaa Kiinatar, joka on samalla sekä elokuva vapaudes-
ta ja tietoisuuden syntymistä, että sen itseensä vankilan tavoin 
kätkevien sanojen turmiollisuudesta ja hegeliläisen onnetto-
man tietoisuuden syntymisestä maailmassa, mikä on mennyt 
sijoiltaan kenties lopullisesti vieden samalla mukanaan toivon. 
Sitä hallitsevat enää puhdas ahneus, rationaalinen hyväksi-
käyttöfraseologia, ihmisen alistaminen voitontavoittelun ni-
missä alistetuksi kuluttavaksi massaksi kahden totuuden ti-
lanteessa, jossa aidot vallankumoukselliset on lahdattu heti 
vallankumouksen syntymisen jälkeen, kuten tuoreessa muis-
tissa esimerkiksi Pariisin kommuunin vuoden 1871 tragedia, 
tai Venäjän Lokakuun vallankumoukselliset, joista ensimmäi-
set tapettiin Suomenlahden jäälle maaliskuussa 1921 Krons-
tadin kapinan kukistamisen yhteydessä, ja loput viimeistään 
Stalinin pakkomielteisissä puhdistuksissa 1930-luvun lopussa. 

Mutta ei pidä unohtaa 1200- ja 1400-lukujen Pariisin IV 
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yliopistonkaan hurjia, monia vuosia jatkuneita opiskelijamel-
lakoita, joissa tapeltiin, tapettiin, juopoteltiin, ja asetettiin en-
simmäistä kertaa vapaan ajattelun vastakohdaksi ja kyseenalai-
seksi sokea auktoriteettiusko Pietarin maanpäällisenä sijaisena 
toimivaan Rooman piispaan, joka oli ottanut 1050-luvulla 
itselleen hienolta kalskahtaneen tittelin PAAVI. Jean-Paul 
Godard on tehnyt aikoinaan maailma mielipiteiltään kovasti 
kahtia jakaneen ja monia ärsyttäneen elokuvan marxilaisesta 
näkökulmasta, heittämällä eteemme tänään ehkä vieraan ky-
symyksen: katoaako luokkatietoisuus proletariaatin diktatuu-
rissa. Gordard, joka itse esiintyy väläyksinä kameran takana 
kuin joissain elokuvissa myös italialainen Frederico Fellini ja 
samoista tempuistaan tunnettu psykologisen jännityksen mes-
tari Alfred Hithcock, laittaa yhden ”punakaartilaistytöistään” 
vastamaan kysymykseen Leninin sanoin: ”Ei, se vain muuttaa 
muotoaan!” 

Tässä on elokuvan tärkein repliikki. Maailma on totisesti 
muuttanut muotojaan niin iloissaan kuin murheissaan Go-
dardille, joka tuskaisena Breznevin petokselle muuttaa koko 
verenpunainen vallankumous harmaille massoille tarkoite-
tuiksi patsaiksi, tavoiksi, säännöiksi ja nöyräksi alamaisuudek-
si, on saanut ennen Italian kommunistien Enrico Berlinguerin 
ja Ranskan kommunistien Georges Marchaisin eurokom-
munismi-käsitteen lanseeramista koko maailman radikaalin 
ja luokkatietoisen väestön lähes terroristeikssi, kuten kävi 
Yhdysvalloissa Mustien Pantterien keskuudessa, Punainen 
Prikaati-ryhmän kanssa Italiassa (Pääministeri Aldo Moron 
sieppaus ja murha) sekä Saksassa Punaisen armeijakunnan 
tapauksessa (esimerkiksi vuonna 1977 Dresdber Bankin pää-
johtaja Jürgen Ponto murha). Godard näyttää missä malja 
meni yli ja ennakoi siksi äärivasemmiston terrorismin synnyn 
marxilaisen yksinkertaiseksi; koska kaikki on olemassa, se on 
myös muutettavissa. 

Godardin Kiinatar-elokuva on samalla uusvasemmiston 
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”eläköönhuuto” hyytyneillä vallankumousmarkkinoilla en-
nustaen mahdottomana yhtälönä myös Punaisen-Dannyn, 
erään Pariisin vuoden 1969 opiskelijamellakoiden johtajan, 
petturuuden ja asettumisen järjestelmän korjausmieheksi 
myöhemmin vihreiden edustajana Brysselissä EU-parlamen-
tissa. Uusvasemmistolaisuus, 60-luvun radikalismi syntyi 
ensin Britanniassa älymystön keskuudessa reaktiona Unka-
rin ja Suezin kriiseille vuonna 1960 perustetun ”New Left 
Review”-lehden ympärille, ja luotti Marxin ja Leninin sijaan 
Rosa Luxemburgiin, Antonio Gramaciin, Herbert Marcuseen, 
Jean-Paul Sartreen, Pablo Nerudaan ja Ilja Ehrenburgiin. Ra-
dikaaliliikkeellä oli yhteinen ideologia, jonka tunnusmerkkejä 
olivat suora vaikuttaminen ja demokratia sekä byrokratian, 
kapitalismin, imperialismin ja kaupallisuuden vastustaminen 
sekä älyllinen niskurointi ja kansainvälisyys. Suomessa linja oli 
siistimpi ja hillitympi. maolaisia löytyi lähinnä muista Poh-
joismaista ja meillä kulttuuriradikalismi liimautui taistolaisina 
kansandemokraattiseen liikkeeseen. Professorin Antti Eskolan 
kehotuksen jälkeen (Menkää vahvistamaan sosialismia dema-
reihin ja demokratiaa kommareihin) tapahtui tamperelaiskir-
jailija Erno Paasilinnan mukaan ”radiaalien petos”, kun he 
sulautuivat yhteiskuntaan ilman tosiallista vastarintaa ja riski-
nottoa ja koko vallankumouksen idea vesittyi heidän muuttu-
essa virkamiehiksi, opettajiksi ja kilteiksi perheenisiksi.

Godardin harhailevissa seikkailuissaan oman minänsä ul-
kopuolisilla matkoilla on paljon samaa kuin filosofi Ludvig 
Wittgensteinilla, varsinkin silloin kun Godard pohtii suoran 
ajattelun ja sanomisen ongelmatiikkaa kommunikaatiovai-
keutena, milloin ties mikä vääristää alkuperäisen ajatuksen 
ja muuttaa teot ajatusten vastaisiksi, vai onko siinä samalla 
teon dramatiikassa kätkettynä elämän traagisuus; mikään 
ei mene niin kuin itse haluan, vaan niin kuin en itse halu-
aisi, ihan kuin hän ruoskisi itseään Paavalin tavoin omasta 
saamattomuudestaan ja kyvyttömyydestään estää valheen 
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ja pahan toteutumisen. Wittgensteinin kohtalo oli meidän 
kaikkien kohtalo yhtä hyvin, kuin se on myös Godardin. 
Ihan kuin Wittgenstein, hänkin tajuaa, ettei voi pohdinnoil-
laan ja loputtomilla yksinpuheluillaan tehdä oikeaksi mitään 
mikä näyttäytyy hänen sydämessään ilveilyltä ja epäaidolta. 
Godardin runollinen tapa käyttää elokuvaa kokonaisuutena 
kollaasitekniikan tavoin katsojan alitajunta kaivaen ja puhdis-
taen turhista ja tyhmistä merkityksistä on katsojalle haastava 
kokemus. Voisi puhua jopa jonkinlaisesta päällekäyvästä aivo-
myrskystä. Godard on yhdistellyt tapaansa kuvata todellisuus 
James Joycen Odysseus-romaanin tavoin todentuntua lisäävää 
fragmenttisuutta, sekä Sergei Eisensteinin montaasin henkeä, 
että myös brechtiläisenä taisteluhansikkaana yhdistettynä suo-
raa dramaturgia Shakespearen näytelmien tavoin niin, että 
lopputuloksena on uudenlainen elokuvakerronnan muoto, 
jossa yhdistyvät toisiinsa politiikka ja taide, kuten Neuvosto-
liiton avantgardismissa 1920-luvulla ja Majakovskin runois-
sa. Elokuvassa Godard laittaa yhden ”punakaartilaistyttönsä” 
puhumaan taiteen ja kirjallisuuden yhdistämisestä kahdella 
rintamalla. Juuri sillä samalla mielenvaikuttamisen rintamalla 
hegemonian omien tavoitteidensa saavuttamiseksi, kuin mikä 
myös kiinnosti Leniniä, joka tajusi ensimmäisten joukossa 
elokuvan mahtavan propaganda- ja opetusarvon, ihan kuten 
Godardkin poliittista elokuvataidetta julistaessaan tylsyyden 
ja typeryyden kyllästämille elokuvamarkkinoille. 

Godard kuvaa elokuvassaan myös sitä porvarinpelkoa, por-
vari, joka on edelleenkin Ranskassa kirosana (kuten tiedäm-
me suuren suosion saaneesta Jaqcues Brelin PORVARIT-rie-
nauschansonista samaan aikaan), ja enemmänkin staattisen 
tylsyyden ja kohtalonuskoisen periksi antamisen metafora 
osoittamaan laiskaa, typerää ja tylsää laumasielua kulkemassa 
kohti teurastamistaan ilman, että edes tajuaa, mistä on kysy-
mys Andre Maulrauxin romaanihenkilö Carcian tapaan, jon-
ka mukaan ei vallankumouksellinen musta sielu, kuin taan-
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tumuksen eurooppalainen arkkityyppi Metternicht aikoinaan 
ja ihmisten vapaudenhaaveet 30 hopearahasta pettänyt iljetys, 
oli tyly manikealainen erotuksena todellisesta vallankumouk-
sellisesta, joka on sävyjen, asteiden laatujen ihminen; häntä 
kiinnosti totuus sinänsä ja ilmiöiden moninaisuus - ainakin 
paperilla. Elokuvasta huomaamme nuorten olevan ymmällään 
kaikista niistä iskulauseista, joita he toistavat Maon punaisesta 
kirjasta. He ovat eksyksissä, mutta he luulevat tai toivovat 
olevansa kollektiivinen tajunta ja toistensa puhe, tajuamat-
ta, että todellisuudessa, siinä ankeassa, mikä vaanii nurkan 
takana arjen keskellä, ei ole varaa idealismiin eikä hyvyyteen 
siitä huolimatta, että vallankumoukselliset ovat aina lopulta 
mielistyneet asioiden yksinkertaistamiseen ja mustavalkoiseen 
maailmankuvaan.

Godard on radikalisoituessaan menettänyt uskonsa 
1960-luvun lopulla maailman hyvään, 1950-luvun modernis-
teihin ja Jean-Paul Sartreen yhtä paljon kuin kommunistisen 
maailman tuloksettomaan hiustenhalkomiseen ja ymmärtää 
sekä itsensä tuleen petetyksi, että vallankumouksen mahdol-
lisuuden menetetyn, ihan samalla tavalla syyllisyyttä tuntien, 
kuin Andrei Malraux, joka muistutti, etteivät vapauden kädet 
ole puhtaat. 

Tätä samaa petturuustematiikkaa Godard purkaa entiseen 
ystäväänsä ja hengenheimolaiseensa, italialaiseen Bernardo 
Bertolucciin vuonna 1970 pikaisella tapaamisella eräässä pa-
riisilaisessa kahvilassa, jossa Godard haukkui Fasisti (Il Con-
formista) elokuvan tehneen Bertoluccin petturiksi ja poistui 
vihaisena paikalta enää koskaan Bertoluccia tapaamatta (vasta 
B:n seuraavat filmit osoittivat hänen antaneen itsensä pedon 
suussa periksi kaikelle hyvälle maulle, vallankumoukselli-
suudelle rahan ja viihdyttämisen nimissä). Mutta mikä on 
se oikea vallankumous, josta jo Hegel kirjoitti sen virallises-
ti siirtyneen Ranskasta toiselle maalle (Saksa), joka saattaisi 
”ajatella” loppuun sen, mitä vallankumous oli käytännössä 
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saavuttanut vain osittain?
Mikä sitten ajaa kaikki maailman godardit lyömään herk-

kiä päitään veriseksi mössöksi soveliaisuuden seiniin? Se on 
ikuisten vallankumouksellisten päässä oleva pakko-oireinen 
houre saada muutoksia aikaan samaan aikaan, kun todelli-
suus aiheuttaa kipeän kokemuksen sorrosta keinotekoisessa 
ympäristössä, mikä on kuin hermeettinen vankila, joka on 
omaksunut mahdollisimman yksinkertaisen kielen. 

Tällainen maailma on vieraantunut totuudesta yhtä paljon 
kuin sen nuoret kaikkialla maailmassa haluavat suoraa toimin-
taa nuoruuden malttamattomuudessaan esim. juuri elokuvan 
kuvaamalla 1960-luvulla Maon punainen käsikirja ohjeinaan 
Kiinan kulttuurivallankumouksen vaatimalla ehdottomuu-
della. Pitää muistaa, että vain hetkeä aikaisemmin Ranskan 
presidentti Charles de Gaulle on eronnut dramaattisesti sa-
noen, että maata, jossa on enemmin juustolaatuja kuin päiviä 
vuodessa, on mahdoton hallita, ja tilalle on tullut hänen lai-
ha kopionsa ja manttelinperijänsä Georges Pompidou, jonka 
pikkuporvarillinen olemus sai aikaan radikaalivasemmistossa 
kollektiivisen pommiattentaattifantasian: kaikki on löytävä 
mäsäksi ja mahdollisimman pian ajattelevat myös elokuvan 
nuoret vallankumoukselliset, jotka lukevat Maon punaisesta 
kirjasta poliittisia iskulauseita, kuin silmien kautta aivoihin 
porautuen pop-taiteen tauluista parhaimpien Roy Lichtens-
teinin teosten tavoin hiljaa ääriviivat häviten, itse ikonisen 
sisällön jäädessä sisään muhinoimaan ja valmiita merkityksiä 
kumoamaan, kuten hyvän vallankumouksellisen taiteen pi-
tääkin tehdä ansaitakseen oikeutuksensa. 

On elokuvassa huumoria, erotiikkaa ja viehättävyyttä, 
vaikka muille jakaa, kuten Kaspar Hauser-toisinto egypti-
läisversiona, missä lampaiden lähelle kasvamaan jätetyt lapset 
kommunikoivat keskenään määkimällä lampaiden tapaan. 
Huumori pitää vain itse löytää tästä muuten niin vakavasta ja 
julistavasta elokuvasta, missä musta huumori on haudanva-
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kavaa eksistentialismia - elämällä ei leikitä, kuolemalla tai sen 
mahdollisuudella kylläkin. 

Elokuvan lopussa Kiinatar muuttuu terroristiksi. Vallan-
kumouksellinen ilman pommia ei ole enää heidän mielestään 
oikea vallankumouksellinen. He radikalisoituvat. Elokuvasta 
tulee samalla kauhealla tavalla kaikkien terroristien, myös 
IRAn, elokuvallinen esikuva, kuten myöhemmin Rainer 
Werner Fassbinderin joistakin elokuvista, piilottelihan hän 
aikoinaan jotain RAF-terroristeja teatterinsa kellarissa. 

Nuoret eivät halua elää sovun pahassa maailmassa ja katsoa 
silmiin kidutettuja ja kärsiviä, vaan kostaa heidän puolestaan. 
Eräs jäsen: pyytää Antakaa minulle pommi! Ja jos elokuva 
on tähän mennessä ollut uutiskatsauksen omaisesti tosiasiat 
toteava filosofisella dialogilla terästettynä, suunta muuttuu 
loppua kohden toiminnalliseksi, ja yhä henkilökohtaisem-
maksi antiteesinä korostaen yksilön vastuuta, teesinä kaiken 
tapahtuneen alullepanijana - siis yhtä hyvin myös lopulla 
kaiken pahan alkuna ja juurena, sen kumoajana teesinä pa-
han kitkemistä pommeilla juurineen päivineen ihmiskuntaa 
kiusaamasta. 

Kaunis satu siis. Vai onko? Ehkä ei sittenkään, sillä kun 
muita ihmisiä ei voi tappaa, hän uhraa itsensä ja tekee itse-
murhan. Ja mitä vielä. Sergei Dimitri Kiroloviksi (kuin Le-
ningradin Stalinin murhaamaksi tullut puoluejohtaja Sergei 
Kirov, jota ei kuolemansa jälkeen muisteltu muuta, kuin ni-
meämällä entinen keisarillinen Mariinsky-teatteri hänen mu-
kaansa) kutsutun ja ilmeisemmin venäläisanarkistien Pariisin 
muuttaneiden pakolaisten jälkeläisen tehtävänä oli surmata 
Neuvostoliiton kulttuuriministeri, jonka oli tarkoitus pitää 
puhe Ranskan silloiselle kulttuuriministeri Andre Maulrau-
xille, jossain kulttuuritilaisuudessa. Oliko Malraux sittenkin 
kohteena, mutta siitä ei voinut puhua tai näyttää elokuvassa, 
oliko junan kanssamatkustaja sittenkin petturiksi systeemin-
hännystelijänä ryhtynyt entinen kirjailija Malraux? 
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”Toiseksi tämä murha aloittaa pitkän sarjan. Vastaamme 
väkivallalla hapenpuutteeseen, johon hallitus on ajanut rans-
kalaiset yliopistot. Sergei Dimitri Kirolov 15.8.1967”. Lopuk-
si Dimitri posauttaa kuulan kallonsa. Seuraavissa kuvissa kak-
si terroristia miettii, mikä on uhrin nimi. Godard leikittelee 
kirjailija Mihail Soholovin nimellä, joka sai muutama vuosi 
aikaisemmin vuonna 1965 Nobelin kirjallisuuspalkinnon jos-
tain käsittämästä syystä, mitä hän ei itsekään ymmärtänyt. 
Hänen kirjansa Hiljaa virtaa Don filmattiin Sergei Gerasi-
movin ohjaamana vuonna 1958. Lopun sarjakuvissa on jotain 
samaa, kuin Tarantinon sarjakuvallisessa Kill Billissä. Pienen 
sekaannuksen takia Kiinatar tappaa väärässä huoneessa olleen. 
Ja jos marxismi-leninismi on olemassa, he ajattelevat, kaikki 
on silloin sallittua. 

Elokuvan alun keskinäinen eripura ja riidat symbolisoivat 
työväenliikkeen hajanaisuutta sekä rasittavien riitojen kes-
kellä käyttämättömäksi jäänyttä joukkovoimaa. Artaudlaista 
teatterinäkemystä julistaa elokuvan lopulla hylättyyn taloon 
maalattu graffiti ”Teatteri vuonna nolla”. Kaikki on siis lihan 
kärvistelyn estetiikkaa hengen kärsiessä ja kaiken voi aina 
aloittaa uudelleen. Ja mikä tärkeintä kaikki onkin vain teat-
teria, jossa sinä itse määräät näytteletko sivu- tai pääosan? 
Mitä onko kaikki sittenkin vain teatteria ja he sen pauloissa 
kutsumuksen innoittamina? Ovatko kaikki tapahtumat vain 
kuvitelmaa. Illuusiota jostain mitä ei ole eikä koskaan tule sel-
laisena kun sen haluttaisiin olevan ja tulevan? Todellisuuden 
alastomuus puskee väliin. On päivä ja roolit unohtuvat. Elä-
män leikki ja liekki jatkakoot loputonta ilveilyään ihmisillä. 
Viimeisessä näytöksessä tulee tunnustus. Kaikki onkin lopussa 
ja samalla kertojan ja hänen tovereidensa taistelu. Kiinatar ko-
kee olleensa erehtynyt ja luullut tekevänsä suuren harppauk-
sen (maolainen termi). Mutta hän tajusikin ottaneensa vasta 
pitkän marssin askeleita (taas maolainen termi trotskilaisella 
maailmanvallankumousepiteetillä varustettuna). 
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Ruotsalaisia 
kummallisuuksia

Ruotsissa vasemmistopuolue, vaatii juhannuksena 2021 hal-
litusta perumaan tai muokkaamaan uusien asuntojen vuok-
raamista koskevan lakiesityksensä seuraavan 48 tunnin sisällä. 
Jos ehtoihin ei suostuta, uhkaa oppositiossa oleva vasemmis-
topuolue yrittää kaataa hallituksen. Oppositiossa olevat kris-
tillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat sanoneet voivansa 
”ehkä” tukea vasemmiston esitystä. Koskaan aikaisemmin 
demareiden äänettömänä yhtiömiehenä eli ilman hallitus-
paikkaa demareita tukenut vasemmistopuolue ei ole uhannut 
kaataa demareiden vähemmistöhallitusta maan historiassa. 

Ruotsissa vasemmistopuolue on toiminut sekä demarei-
den vasemman laidan omatuntona että myös eräänlaisena 
vallankumouksen varaventtiilinä niille demareista vasemmal-
le oleville äänestäjille, jotka ovat halunneet uudistaa yhteis-
kuntaa nopeammin ja tehokkaammin, kuin mihin demarit 
ovat kyenneet ja halunneet (pitää muistaa, että Olof Palme 
sanoi politiikan olevan tahtokysymys: ”POLITIK ÄR ATT 
VILJA!” - ja se on ollut monen muunkin yhteiskuntaidealistin 
toimintaperiaate Ruotsissa). 
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Vasemmistopuolue on ollut lähes marginaalissa 5-7 pro-
sentin kannatuksella poikkeuksena vuoden 1998 vaalit, jol-
loin vasemmistopuolue saavutti historiansa parhaimman tu-
loksen lähes 12 prosentillaan suositun Gudrun Schymanin, 
joka joutui eroamaan tehtävästään verovilppiepäilyjen takia, 
johdolla. 

Monet vasemman laidan demarit ovat taktisista syistä, 
aina silloin tällöin, esimerkiksi sellaisissa vaalipiireissä, mis-
sä vasemmistopuolue on ollut hätää kärsimässä, äänestäneet 
putoamisvaarassa, alle 4 prosentin äänikynnyksen, 1970-ja 
1990-luvuilla ollutta puoluetta, jotta demarit olisivat säilyt-
täneet hallitusvaltansa. 

Vuoden 1998 vaalien jälkeen demareiden ja vasemmisto-
puolueen välinen sympatia hävisi lopullisesti, kun demarit 
eivät vieläkään monen vuoden ovelle kolkuttelun jälkeen 
hyväksyneet hallitukseen vasemmistopuoluetta, osin liian 
näkyvän johtajansa takia, osin ruotsalaisten enemmistön va-
semmistopuoluetta kohtaan tunteman pelon ja inhon takia, 
hallituskumppanikseen, mikä saattaa olla nyt vasemmistopuo-
lueen operaation taustalla vaikuttava yksi tärkeä kostomotiivi 
historian toistaessa itseään: puolue kelpasi kyllä silloinkin de-
marihallituksen äänettömäksi yhtiökumppaniksi äänestyksis-
sä tukemaan hallitusta, mutta ei paljon muuhun. 

Ehkä vasemmistopuolue on haistanut ajoissa politiikan 
muutoksen tuulet; uudet vaalit saattavat olla ovella jo syk-
syllä ja ”hallituksen kaatamisyritys”, eli poliittinen profilointi 
vuokralaiskysymys kilpenään, saattaa tuoda puolueelle suo-
siota enemmänkin kuin vuoden 1998 vaalien 12 prosenttia. 

STT-YLEn 15.6 Yle Areenassa olleen uutisen mukaan va-
semmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar sanoi 
lehdistötilaisuudessa, että jos hallitus ei hyväksy puolueen esit-
tämiä ehtoja, ei puolueella ole enää luottamusta pääministeri 
Stefan Löfveniä kohtaan, mikä on selkä uhkaus ja varoitus 
lopettaa lähes vuosisadan kestänyt symbioottinen vasemmis-
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ton poliittinen suhde. 
Dadgostar antoi madonluennassaan hallitukselle vain kaksi 

ehtoa ruton ja koleran väliltä: joko perua esitys kokonaan 
tai ottaa mukaan valmisteluun vuokralaisia edustava järjestö, 
missä vasemmistopuolueella itsellään on luonnollisesti paljon 
tukijoita. 

Uutisen mukaan hallituksen luottamusäänestys vaatii 
Ruotsissa 35 edustajan allekirjoituksen, mihin vasemmisto-
puolueen oma edustajamäärä ei vielä riittäisi. Siksi on epä-
varmaa, miten puolue aikoo asiassa edetä, mikä vaikuttaa 
omituiselta suomalaisesta näkökulmasta. 

Mutta Ruotsissa on viime aikoina tapahtunut paljon muu-
takin kummaa. Demarit ovat onnistuneet pysymään vallassa 
hävittyään vaalit ja saamatta valtiopäiville enemmistöä, vain 
lietsomansa ruotsidemokraattien pelon ja puoluekentän ha-
janaisuuden sekä riitaisuuden takia. 

Nyt sekin on muuttumassa. Oikea laita on jo löytänyt toi-
sensa liberaalien irtaannuttua porvarillisesta allianssista ja lii-
tyttyä löyhästi kokoomuksen ja ruotsidemokraattien kelkkaan 
mm. maahanmuutto- ja turvallisuusasioissa, jotka Ruotsissa 
mielletään nykyisin usein samaksi asiaksi alaotsikolla: Ruotsi 
ruotsalaisille. 

Ruotsalainen politiikka ei aina helpolla aukene suomalai-
sille. Meidän on vaikea käsittää demareiden vahvaa asemaa ja 
sitä, miten maassa voidaan hallita pysyvästi ja pitkään vähem-
mistöhallituksilla. 

Viime vaalien jälkeen kesti lähes vuoden ennen kuin dema-
rit saivat muodostettua uuden hallituksen yhdessä vihreiden 
kanssa vasemmistopuolueen tuella. Sillä ei sittenkään ollut 
enemmistöä valtiopäivillä, mutta keskusta lupasi tukea sitä 
tai olla äänestämättä hallitusta vastaan tärkeissä kysymyksissä. 

Ruotsissa demareiden valta on ollut enemmän tai vähem-
män pysyvää 1930-luvulta lähtien, jolloin demarit löivät yhtä 
kättä työnantajien kanssa ja hylkäsivät lopullisesti haikailut 



136

vallankumouksesta. Ruotsi astui demarivaltaan kansanko-
ti-otsikon alla tavoitteenaan kansan hyvinvoinnin kohenta-
minen, täystyöllisyys ja sivistystason nostaminen sekä naisten 
ja miesten välinen tasa-arvo. 

Kauniita sanoja ja hienoja tavoitteita, jotka eivät toteutu-
neet demareiden lähes 60-vuotta kestäneellä hallituskaudella 
kuin osaksi. Ruotsin demareista tuli noina vuosina valtaan 
mielistyneitä selittelijöitä, jotka kaivoivat iskulauseet ja pu-
naliput varastoista joka vaalien alla unohtaakseen ne sinne 
seuraaviin vaaleihin saakka. Demareiden ongelmat ovat siksi 
syvällä ja luottamus perinteisten kannattajien eli tavallisten 
ihmisten keskuudessa vähentynyt. 

Viimeksi puolue menetti otteensa äänestäjiin ja uskotta-
vuutensa epäsuositun Ruotsin oman Arja Alhon eli ”Toblero-
ne”-Mona Sahlinin ajettua demarit oppositioon vuoden 
2010 dramaattisissa vaaleissa. Mona Sahlin joutui hieman 
sen jälkeen itse eroamaan ylimääräisessä puoluekokouksessa. 
Metalliliiton perinteisiä rasvanahkaduunareita edustanut pu-
heenjohtaja Stefan Löfvenistä odotettiin puolueelle pelastajaa. 

Muiden puolueiden eripuran takia hän pysyi vallassa, 
mutta ei onnistunut pysäyttämään demareiden jo pitkään 
jatkunutta alamäkeä. Pitää kuitenkin muistaa, ettei Ruotsissa 
hallituksilla ole tapana hajota epäluottamuslauseisiin kesken 
vaalikauden. Nyt sekin voidaan nähdä, jos vasemmistopuolue 
on tosissaan ja saa muun opposition mukaan hankkeeseensa. 

Ruotsin politiikassa olisi silti ennenkuulumatonta, että 
vasemmistolaista politiikkaa ajavan hallituksen kaataisi toi-
nen vasemmistopuolue oikeisto-opposition kanssa yhdessä. 
Aikaa on vielä yksi päivä ja jää nähtäväksi oliko kyseessä vain 
poliittinen kasvojenkohotus äänestäjien suuntaan vai todelli-
nen demarihallituksen kaatamisyritys ja samalla koko ruot-
salaisen poliittisen kulttuurin perinpohjainen myllerrys, sillä 
uusintavaalien jälkeen vähemmistöhallituksilla ei enää hallita 
Ruotsia. 
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Robespierreläiset 
likaiset temput

Miksi muunsukupuoliset ja aseksuaalit ovat vallanneet sek-
suaalivähemmistöjen järjestöt kuin käenpoikaset ja alkaneet 
syrjiä seksuaalivähemmistöjä, joihin he itse eivät kuulu? Ja 
vaikka he kuinka väittävät olevansa hyviksi ja toimivansa hy-
vän asian puolesta, he toimivat käytännössä pahiksien tavoin 
levittämällä puheissaan kauhua ja aggressiivista älömölyä, 
josta puuttuu inhimillinen lämpö ja ymmärrys toisen ihmi-
sen huomioimisena ja kunnioituksena. On ihme, että heitä 
on siedetty näinkin pitkään. Kun homojen, lesbojen ja bi-
seksuaalien mitta alkaa olla täysi ja repivät riidat kunnolla 
nyt alkavat, muunsukupuoliset ja aseksuaalit saavat syyttää 
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itseään siitä lopputuloksesta, mikä siitä syntyy. En usko sen 
olevan heidän kannaltaan mukavaa katseltavaa. Kysymys tässä 
kaikessa on tietenkin vallasta ja rahasta. Muunsukupuoliset 
ja aseksuaalit ovat Troijan hevosina päässeet ihan sisälle kuu-
maan ytimeen, missä tapahtuu. Sen jälkeen on helpompi olla 
käenpoika ja työntää pesän oikeat asukkaat yli laidan ja astu 
valmiiseen pöytään saadakseen oman äänensä kuuluville, kuin 
yrittää marginaalista piipittää yksin, varsinkin, kun he eivät 
useinkaan ole henkilöinä niitä kaikkein mukavampia, viehät-
tävämpiä ja yhteistyökykyisempiä.

Muunsukupuoiliset ja aseksuaalit ovat ottaneet aseekseen 
mielipideterrorin ja hysterian lietsomisen julkisuuden avulla. 
Pelkkä epäilyskin transfobiasta voi saada aikaan yhteiskun-
nassa peruuttamatonta paniikkia, mikä on haitaksi niin ih-
misille kuin yleiselle ilmapiirille. Ei ihme, että monet homot, 
lesbot ja biseksuaalit ovat viime aikoina alkaneet äänestämään 
aiemmin kammoksumiaan persuja, varsinkin kun vihreistä 
on tullut (tapaus Eino Nurmisto) muunsukupuolisten ja 
aseksuaalien poliittinen liike. Persut ovat politiikassa yksin 
asettuneet vastustamaan tätä vinoutunutta kehitystä. Tilan-
ne on mennyt naurettavaksi, ja sen lietsomisessa ovat olleet 
valitettavasti mukana myös mediat. Esimerkiksi taannoista 
Pedro Almodovarin elokuvaan perustuvaa näytelmää Kan-
sallisteatteriin syytettiin transvastaiseksi ja esitykset peruttiin 
ennätystahtia. Se oli typerää ylireagointia Kansallisteatterin 
johtaja Mika Myllyaholta, sillä pian sen jälkeen ilmeni, ettei 
mitään transroolia näytelmässä ollutkaan. Qx.fi:n päätoimit-
taja Sami Montell kysyi artikkelissaan: voiko kukaan enää 
esittää mitään? Voiko kukaan enää tämän jälkeen esittää mi-
tään? Näyttelijä on näyttelijä juuri sen takia, että voi esittää 
mahdollisimman monenlaisia rooleja. Ei tarvitse olla homo, 
jotta voisi esittää homoa. Eihän näyttelijä mene sinne lavalle 
itseään.”

Lähetin hetki sitten onnittelusähköpostin fiksuksi ja ta-
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sapuoliseksi tiedetylle uudelle pormestarillemme eli Juhana 
Vartiaiselle (kok.). Vastausta ei ole vielä tullut. Saa nähdä mi-
ten liberaalina tunnettu Vartiainen asiaan suhtautuu: ”Olet-
ko tietoinen LBTQ-kentän ongelmista? Muunsukupuoliset 
ja aseksuaalit ovat vallanneet seksuaalisten vähemmistöjen 
järjestöt ja saavat esim: Hgin kaupungilta rahaa Priden järjes-
tämiseen. Pride on kuitenkin hajoamassa. Muut seksuaaliset 
vähemmistöt ovat saaneet tarpeekseen siitä sorrosta, kiusaami-
sesta ja yhden asian toitottamisesta muita vastaan, mihin he 
ovat syyllistyneet. Homot, lesbot ja biseksuaalit eivät voi enää 
vallata omia järjestöjään takaisin, koska niissä on tehty ”heinä-
luomat” eli järjestögangsterismilla turvattu säännöissä mallin 
b mukaan, että kerralla yhdistyksen hallituksesta voi vaihtaa 
vain puolet. Kuulostaako tutulta? Näin he ovat turvanneet 
selustansa, Voisitteko miettiä asiaa siellä tarkemmin. Prideä 
ei tule rahoittaa, jos se on vain Helsinki Priden järjestämä. 
Prideä ei omista kukaan yksin vaan se on kaikille tarkoitet-
tu. LGBTQ-kentällä on alkanut taistelu muunsukupuolisten 
ja aseksuaalien muita seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan 
aloittaman terrorin lopettamiseksi. Toivottavasti Helsingin 
kaupunki omalta osaltaan ei olisi tukemassa Helsinki Priden 
ja Setan toimintaa niin kauan, kuin se ei ole tasapuolista, 
oikeudenmukaista ja keskity itse pääasiaan eli seksuaalisten 
vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen sekä elinolosuh-
teiden parantamiseen eikä kuten nyt, vain yhden näkökulman 
propagandan levittämiseen ja muiden seksuaalisten vähem-
mistöjen sortamiseen.”

Ongelma on maailmanlaajuinen. Qx.fi:n päätoimittaja 
Sami Montell haastatteli tunnettua LHBTL-aktivisti Pe-
ter Thatchellia 14.6 otsikolla ”Sisäinen taistelu vaurioitaa 
LHBTL-liikkettä ja vie sitä takapakkia”: Christopher Amo-
sin käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti Peter Tatchell: 
Vihattu ihmisoikeusaktivisti (Hating Peter Tatchell) kertoo 
Australiassa syntyneen gay-aktivisti Peter Tatchellin tarinan. 
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Montell sai haastattelun Peterilta ja dokumentin ohjanneelta 
Chrisilta. Kysymysten fokus on tämän hetken ja tulevaisuu-
den haasteissa. Miten lhbtq+ yhteisö löytäisi jälleen yhteisen 
äänen kiihtyvän riitelyn sijaan ja mitä jokainen meistä voi 
tehdä paremman maailman eteen: ”QX: Ironista kyllä, sinua 
on syytetty transfobiasta ja rasismista, koska 2015 puolus-
tit sananvapautta. Tämä on yhä edelleen kasvava ongelma. 
Alkaakin näyttää piinallisen selvältä, että lhbtq-liike on ha-
joamassa sisäisesti - se ei toki ole mikään uusi ilmiö - mutta 
tällä kertaa se vaikuttaa olevan jyrkempää ja perusteellisem-
paa. Tämä on vaarallista, sillä vain yhdessä meillä on voimaa. 
Voitko antaa mitään neuvoja, miten voisimme päästä yli tästä 
jaottelusta ja sisäisistä taisteluista? Ja miksi meidän todellakin 
pitäisi. Peter: Lahkolaisten sisäinen taistelu vaurioittaa ja vie 
lhbt+ ja muita edistyksellisiä sosiaalisia liikkeitä takapakkia. 
Ainoat, jotka meidän keskinäisistä taisteluistamme hyötyvät 
ovat fanaatikot. Jos meidän oman liikkeemme ihmiset tekevät 
virheitä ja pyytävät anteeksi, heille pitäisi anteeksianto antaa 
ei sulkea ulos ja peruuttaa ikuisiksi ajoiksi. Meidän täytyy 
päästä yli erimielisyyksistämme suuremman lhbtq+ vapauden 
vuoksi. Yhdessä olemme vahvoja. Erillään me häviämme.”

Tilanne on jo karannut käsistä ja tunnelma homojen, les-
bojen sekä biseksuaalien keskuudessa on masentunut. Monet 
kyselevät, miten on ollut mahdollista, että tällaista on päässyt 
tapahtumaan? Esimerkiksi ILGAn tuoreen raportin mukaan 
lhbt-oikeuksin kehitys Euroopassa on jämähtänyt - ja joissa-
kin maissa on jo menty taaksepäin. Montell muistuttaa ju-
tussaan, että lhbtq-liike on hajoamassa sisäisesti - se ei toki 
ole mikään uusi ilmiö - mutta tällä kertaa se vaikuttaa olevan 
jyrkempää ja perusteellisempaa. Tämä on vaarallista, sillä 
vain yhdessä meillä on voimaa, kuten Chris vakuutti qx.fi:n 
haastattelussa. Miten sukupuolia inhoavat muunsukupuoli-
set ja seksuaalisuutta inhoavat aseksuaaliset ovat onnistuneet 
vyöryttämään itsensä valtaan ja onnistuneet saamaan julkista 
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rahaa ja julkisuutta siitä huolimatta, että heidän toimintansa 
on eettisesti kyseenalaista oikeiden sukupuolivähemmistöjen 
sortoa niillä rahoilla, jotka on tarkoitettu estämään sortoa? 
Ehkä siksi, että Priden yleistyessä ja tasa-arvon edistyessä ho-
mot, lesbot ja biseksuaalit ovat laiskistuneet tyytyväisinä koto-
na sohvaperunoina. Montell kysyy Chrisiltä voisiko hän antaa 
mitään neuvoja, miten voisimme päästä yli tästä jaottelusta ja 
sisäisistä taisteluista? Ja miksi meidän todellakin pitäisi. Chris 
vastaa, että yhtenäisen lhbtq-oikeuksien rintaman etu on sii-
nä, että se voi johtaa laajempaan hyväksyntään, perusihmisoi-
keuksien parempaan suojaamiseen, sallii yksilöiden olla oma-
na itsenään arvokkaasti ja itseään kunniottaen. Lhbtq-yhteisö 
voi päästä erimielisyyksistään ja hajaannuksestaan eroon, olen 
varma siitä. Tulee aina olemaan muutamia äänekkäitä, mutta 
laajempi yhteisö tukee toisiaan. Usein mietin, että jotta kehi-
tystä tapahtuisi, joskus pitää ottaa yksi askel taakse ennen kuin 
voi ottaa kaksi askelta eteenpäin. LGBTQ-kansaa kiinnostaa 
suvaitsevaisuus-sanan ympärillä pyörivät termit ja teoretisoin-
ti varsinkin tänä aikana, kun sateenkaaren eri värit tuntuvat 
olevan kovin erimielisiä siitä, kenen asia on tärkeämpi kuin 
toisen. Suvaitsematon ihminen toimii väärin. Tämä on niin 
vakava syytös, että sen pitää olla hyvin perusteltu. Mitä mei-
dän pitäisi suvaita, ei ole ainoa ongelma heidän mielestään. 
Miten meidän pitäisi puhua suvaitsevaisuudesta? On myös 
tärkeä kysymys, pitäisikö suvaitsevaisuutta ja suvaitsematto-
muutta pitää luonteenpiirteinä, siis hyveinä ja paheina? Liit-
tyykö suvaitsevaisuus tekoihin? Miten se liittyy valtaan? Oli 
miten oli, suvaitsevaisuus on itsessään tärkeä arvo monikult-
tuurisessa avoimessa yhteiskunnassa. Ainoa asia, mitä meidän 
ei pidä suvaita, on suvaitsemattomuus. Juuri sitä harrastaa ny-
kyisin suvaitsevaisuuden nimissä yhtä tahallisesti väärin omia 
tarkoitusperiään ajatelle muunsukupuolisten ja aseksuaalien 
maailmanlaajuinen vihakampanja sellaisia ihmisiä kohtaan, 
jotka eivät hyväksy ajatusta maailmaa epäeroottisena valjuna 
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ja sukupuolettomana ikävänä kuin he. 
Kysymys on ovelasta valtausyrityksestä sekä sorrosta ja 

sanavapaudesta. Muunsukupuoliset ja aseksuaalit yrittävät 
olla ajatuspoliiseja ja kieltää kaiken keskustelun. Keinot ovat 
ällistyttäviä. Nimettömiä uhkauksia, valheita, homojen, les-
bojen ja biseksuaalien haukkumista, syyllistämistä ja sortoa. 
Natsikortin heiluttelua ja syytöksiä transfobiasta, mikä onkin 
alkanut, kiitos heidän itsensä, levitä laajemminkin homojen, 
lesbojen ja biseksuaalien keskuudessa. Mutta kuinka kauan 
seksuaaliset vähemmistöt, JOIHIN MUUNSUKUPUOLI-
SET JA ASEKSUAALIT EIVÄT KUULU, kestävät näitä 
käenpoikasia, jotka ovat vallanneet seksuaalisten vähemmis-
töjen järjestöt toteuttamaan sukupuoletonta ja seksitöntä 
vallankumoustaan? Mielipiteitä ja uskomuksia täytyy saada 
arvostella ja jopa pilkata, jos haluamme elää moniarvoisessa 
demokratiassa. Näin toteavat kaksi suomalaista filosofia sekä 
DIGIVALILA.GOMIN TOIMITUSKUNTAAN kuuluvaa 
oman alansa huippututkijaa, professori Timo Airaksinen ja 
dosentti Heta Gylling kirjassaan ”Suvaitsevaisuus - erään tais-
telun kuvaus” (Arktinen banaani 2020), joka ruotii suvaitse-
vaisuuden ja suvaitsemattomuuden välistä suhdetta. Kirjoitin 
tästä viime vuonna 20.11.2020 qx.fi:ssä otsikolla ” Filosofit 
pureutuvat suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden väli-
seen suhteeseen”.

Seksuaalisuus on tänään tärkeä teema. Joku edistää sateen-
kaariliikettä ja vihaa vanhakantaista kristillistä konservatiivi-
suutta, ja päinvastoin. Miten tätä tilannetta olisi arvioitava? 
Kuka on suvaitsematon? Suvaitsevaisuus aidoimmillaan on 
hyväksytyn identiteetin huomioimista ja sen vaateiden kun-
nioittamista ilman ehtoja. Suvaitsevuus merkitsee annettua ja 
otettua tilaa, ei ylempää saatua lupaa käyttää tiettyä tilaa. On 
turha toivoa lopullista vastausta tällaisiin kysymyksiin, mutta 
pakko niitä on pohtia”, kirjoittavat Helsingin yliopiston käy-
tännöllisen filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja 
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dosentti Heta Gylling yhdessä kirjoittamassaan uutuuskirjas-
saan Suvaitsevaisuus - erään taistelun kuvaus: ”Olla suvaitse-
matta suvaitsevaisuutta, siis paheksua suvaitsevaisuutta ja kiel-
tää se kokonaan, on yleinen asenne tänä päivänä. Se on selvästi 
sukua vapaamielisyyden ja yleensä vapauden vastustamisen 
kanssa. Kaikki eivät näe syytä suvaita suvaitsevaisuutta, joten 
suvaitsevaisuus on ongelmallista. Saksalaisten suuri runoilija 
ja tiedemies Johann Wolfgang Goethe on sanonut jotenkin 
näin: Suvaitsevan sallimisen pitää olla vain hetkellistä. Sen 
pitää johtaa toisen ihmisen huomioimiseen ja kunnioituk-
seen. Pelkkä suvaitseminen on loukkaus ja salatun halveksun-
nan osoitus. Suvaitsevaisuus perustuu ylemmyyteen. Ylempi 
suvaitsee, alempi ei suvaitse tai ole suvaitsematta. Tällaista 
viisautta sopii miettiä, sillä siinä heijastuu suvaitsevaisuuden 
koko ongelmallisuus eettisessä katsannossa. Yrittäkäämme siis 
ymmärtää Goethea ja hänen sanomaansa.”Juuri siksi meidän 
ei pidä suvaita kenenkään terroria eikä etenkään sen äitiä eli 
suvaitsemattomuutta, mikä johtaa aina vihakampanjoihin ja 
julkisiin teurastuksiin, kuten olemme nähneet viime aikoina 
niin maailmalla J.K. Rowlingin mauttomassa ihmisjahdissa, 
kuin myös Suomessa muunsukupuolisten ja aseksuaalien ku-
lissien takaisista häväistys- ja vihakampanjoista kaikkia niitä 
kohtaan, jotka ovat eri mieltä kuin tämä oudosti käyttäytyvä 
pieni ryhmä kummallisine vaatimuksineen muuttaa koko 
maailma sukupuolettomaksi ja seksittömäksi. Ihmetyttää vain 
se, miksi he kutsuvat itseään sukupuolivähemmistöksi. Se viha 
ja yksisilmäinen omaan napaan tuijottelu, mitä he yhdessä ja 
julkisesti harjoittavat, on sukua kaikelle pahalle eri ääriliik-
keille, kuten aikoinaan maata kurittaneelle taistolaisliikkeelle. 
Esimerkiksi tämän ryhmän robespierreläisistä likaisista tem-
puista on se, kun Pohjoismaiden suurin LGBTQ-media on 
saanut jatkuvasti tältä ryhmältä ala-arvoisia syytöksiä sisältä-
viä kyseenalaisia sähköposteja tarkoituksenaan kirjoittaa juuri 
niin kuin he itse haluavat.
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Maailman-
teatteria

Tavallisen mattimeikäläisen on vaikea sanoa, mikä on totta 
- tai onko mikään, tai vain pelkkää suuren maailmanluokan 
teatteria silmänlumeeksi peittämään alleen todellisia ongel-



145

mia, kun kyseessä on huippudiplomatia ja maailman kahden 
vastakkaisten leirien johtajien tapaaminen, kuten nyt Gene-
vessä, missä Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Venäjän 
presidentti Vladimir Putin tapaavat toisensa Putinin aloittees-
ta neuvotellakseen maiden välisiä kahdenkeskisiä ja läntisen 
sekä idän leirien suhteita hiertävistä asioista, kuten Ukrainan 
kysymys (mahdollisesti Navalny?) ja Arktisen alueen tulevai-
suus sekä kyberturvallisuus.

Koko maailma seuraa varpaillaan herkeämättä mitä tule-
man pitää myös Yle, jonka erikoislähetyksen aluksi Ylen Yh-
dysvaltojen kirjeenvaihtaja Ida Tikka sanoi kokouksen tär-
keimmän asia olevan se, että suurvaltojen johtajat ylipäätään 
saatiin nokikkain istumaan keskenään ja puhumaan suoraan 
toisilleen ongelmista. Yhdysvaltojen asenne Putiniin on kos-
tonhaluinen jo siitäkin syystä, että Putin sekaantui Trumpin 
valintaan häiritsevällä tavalla ja sen jälkeen piti Trumpia tas-
kussaan eikä Yhdysvallat puuttunut neljän vuoden aikana 
mihinkään Putinin Yhdysvaltojen arvovaltaa ja asemia maail-
malla syöneeseen operaatioon.

Kostonhalu on käytännössä sitä, että Yhdysvallat voi sa-
nella neuvotteluissa suurimman osan tärkeistä kysymyksistä 
ja antaa periksi pienissä kosmeettisissa kysymyksissä. Nyt on 
siis Yhdysvaltojen rooli kurittaa heidän roistona pitämäänsä 
Putinia. Venäjän imago on kärsinyt maailmalla Putinin aikana 
kovan kolauksen. Se tunnetaan lähinnä ikävistä tempuistaan 
omia naapureitaan kohtaan ja diktaattorimaiden tukijana. 

Nyt on Yhdysvaltojen ääni kellossa toinen. Se on palannut 
läntisen maailman johtajaksi. Muutama päivä ennen Putinin 
tapaamista Biden uudisti näyttävästi sekä 7 G-maiden johta-
jien, että Nato-maiden johtajien kanssa lupaukset Yhdysvalto-
jen roolista läntisen maailman tukemisesta ja johtamisesta itää 
vastaan, missä uutena huolenaiheena - ehkä yhteisenä Venäjän 
kanssa - on ollut Kiinan aggressiivinen laajentumis- ja kaup-
papolitiikka sekä alueelliset kiistat, kuten mm. Kiinanmeren 
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reviirin laajentaminen ja jatkuva Taiwanin painostaminen 
sekä Hongkongin hallinnon otteiden kiristäminen.

Putinin altavastaajan roolista kielii se, kun hän on puhunut 
ennen Geneveä strategisesta tasapainosta, mikä on uutta Puti-
nia. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että lavastamisesta Katariina 
Suuren ajoista ns. Potemkinin kulisseista tunnettu venäläinen 
politiikka uhoaa ja ärhentelee ulkoisesti vain saadakseen it-
selleen etuja Yhdysvaltojen puolelta ja kunnioitusta muiden 
silmissä, vaikka todellisuudessa se on edelleenkin valovuoden 
päässä Yhdysvaltojen aseellisesta arsenaalista. Hyvässä muis-
tissa on vielä se, miten Reaganin aloittama tähtien sota-varus-
tautuminen mursi koko idän Varsovan liiton, ja myöhemmin 
vuonna 1991 hajotti ”Pahan valtakunnan” eli Neuvostoliiton.

Tärkeintä venäläisille on säilyttää maailman silmissä kas-
vonsa. Siksi tämäkin teatteriesitys tarvitaan. Joe Biden sanoi 
eräässä haastattelussa aiemmin tältä vuodelta Putinin olevan 
tappaja, jolla ei ole sielua. Bidenin lausunto oli tarkoitettu 
kotimaan tarpeisiin. Ennen Geneveä Biden ojensi sovinnon 
kättä Putinille, kutsuen tätä ”varteenotettavaksi neuvotteli-
jaksi” tasatakseen tilit. Putin vastasi myönteisesti ja sovitte-
levaan sävyyn, sillä hän tarvitsee tuliaisiksi kotiintuomisiksi 
kokouksesta jotain kättä pidempää oman asemansa ja arvo-
valtansa varmistamiseksi. Putinille tapaaminen on tärkeämpi 
kuin Bidenille, joka on onnistunut saamaan Yhdysvalloille 
liki puolivuotisen hallintokautensa aikana läntisen maailman 
luottamuksen politiikalleen palauttaa Yhdysvallat lännen joh-
toon taistelussa idän nousevaa tähteä, Kiinaa vastaan.

Putin käykin enemmän sotaa julkisuudessa oman ja maan-
sa imagon puolesta vastaan kutistuva roolinsa maailmapoli-
tiikassa ja näyttääkseen kansalleen olevansa edelleenkin maa-
ilman toiseksi tärkeimmän valtion johtaja. 

Kun Putin mainitsi ennen tapaamista Venäjän television 
tekemässä haastattelussa uskovansa siihen, että maat kyke-
nevät tekemään yhteistyötä strategisen tasapainon saavutta-
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miseksi, suomeksi se tarkoittaa sitä, että Putin kiristää neu-
vottelupöydässä avoimilla konflikteilla, kuten Ukrainalla ja 
Krimillä itselleen mahdollisimman paljon tärkeitä etuja, mitä 
todennäköisemmin mm. Arktisella alueella, mikä taas harmit-
taisi Natoa ja ennen kaikkea Norjaa.

Kokouksella on myös suuri merkitys Suomelle. Se mitä 
Yhdysvallat ja Venäjä sopivat keskenään Arktisen alueen yh-
teistyöstä, raamittaa EU:n ja Suomen mahdollisuuksia toimia 
koko ajan dramaattisesti ilmastomuutoksen takia muuttuvalla 
arktisella alueella. Nato nosti ilmastomuutoksen yhdeksi suu-
rimmaksi turvallisuusuhkaksi nimenomaan arktisen alueen 
tapahtumista huolissaan olevan Norjan aloitteesta. 

Suomi näkee asian samalla tavalla. Siksi kokouksen päätök-
siä viiden tunnin päästä pidettävissä Yhdysvaltojen ja Venä-
jän presidenttien erikseen (Näin taataan se, ettei Putin pääsee 
sooloilemaan tai puhumaan suoraan Yhdysvaltojen kansalle ja 
saa propagandavoittoa, kuten Trumpin aikana) lehdistötilai-
suuksissa odotetaan myös Suomessa suurella mielenkiinnolla.

Hetki sitten presidenttien tapaaminen päättyi Genevessä 
odotettua aikaisemmin. Syy tuli selväksi Putinin hermostu-
neessa ja pakonomaisessa purkauksessa omassa lehdistötilai-
suudessaan. Putin näytti olleen lievästi sanottuna järkyttynyt 
tilaisuuden jälkeen ja tunnusti, etteivät Venäjä ja Yhdysvallat 
ole ystäviä keskenään. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että neuvotte-
lut eivät onnistuneet Putinin toivomalla tavalla, vaan hän sai 
todellisen selkäsaunan Yhdysvaltojen kansalta sen presidentin 
Bidenin kädestä. 

Biden oli mitä todennäköisimmin nostanut kissan pöydälle 
juuri niistä kiepeistä asioista, joihin Putinilla ei ole mitään 
vastattavaa, eli Venäjän jatkuvat ja ikävällä tavalla ihmisoi-
keusrikkomukset - kuten myös HLB-väen sorto ja murhat 
Tsetseeniassa, roistovaltioiden tukeminen, kansainvälisen po-
litiikan häirikkönä toimiminen, ja erityisesti opposition, sekä 
Nalvlanyn kohtelu, Ukraina ja Krimin niemimaa.
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Putinin on ollut altavastaaja ja siltä se näytti. Puolustelu 
mm. Ukrainan kysymyksessä ei vakuuttanut ketään asioita ja 
syitä tuntevia. Putin antoi ymmärtää, ettei Venäjä ole sekaan-
tunut Ukrainan sisäisiin kysymyksiin, mikä tuntui hämmäs-
tyttävältä ja vieden samalla pohjan koko hänen esiintymisel-
tään ja itse neuvotteluilta. 

Tällaista se on ollut ilmeisesti myös neuvotteluissakin. Voi 
Biden-parkaa, joka on myös mitä todennäköisemmin sanonut 
silmästä silmään Putinille Yhdysvaltojen jo aloittaneen kos-
ton siitä, miten ratkaisevalla tavalla Putin vaikutti Trumpin 
voittoon, ja miten härskisti hän sen jälkeen ohjaili heikko-
tahtoista ja henkisesti tasapainotonta sekä imartelulle altista 
Trumpia, jonka lähes rikollinen kurdien myyminen venäläi-
sille ja turkkilaisille, Putinin tapaamisessa muistutti lähinnä 
poliittista kansamurhaa, sillä Turkin koneet nousivat ilmaan 
pommittamaan kurdikapinallisten asemia melkein heti Puti-
nin ja Trumpin tapaamisen jälkeen, jolloin viimeistään koko 
maailma ymmärsi Yhdysvaltojen rooliin muuttuneen vahvasta 
moraalisesta maailmapoliisista Putinin taskussa kiltisti hiljaa 
hyssytteleväksi sätkynukeksi.

Myös eräs tärkeä asia tuli hyvin selväksi niiden kahden 
tunnin aikana, jolloin presidentit keskustelivat Genevessä 
kahden kesken vain tulkit ja ulkoministerinsä mukanaan. Jo 
aika paljasti sen, ettei yhteistä säveltä sittenkään löytynyt. 

Putin oli se, joka tällä kertaa meni demokraattien asetta-
maan ansaan. Biden oli antanut Putinille toisenlaisen käsi-
tyksen tilaisuuden luonteesta, johon hän venäläismedioiden 
mukaan riensi siksi, että se oli eräällä tavalla tasevertaisen 
neuvottelukumppanuuden osoitus, mitä se ei tietenkään ollut. 

Sen selviäminen karmealla tavalla tapaamisessa viimeistään 
silloin, kun Biden nosti ihmisoikeuskysymykset asialistan 
kärkeen, oli myös yksi syy sille, miksi Putin panikoi omassa 
lehdistötilaisuudessaan, sillä demokraateilla on historiallista 
kostettavaa sekä vanhalle Neuvostoliitolle, nyky-Venäjälle, ja 
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erityisesti Putinille henkilönä enemmänkin, kuin vain Hilary 
Clintonin mustamaalaiskampanjan verran.

Viimeistään tästä Putin tietää tämän jälkeen pallinsa hei-
luvan toden teolla, sillä juuri demokraatit Obama, Biden ja 
heidän silloinen ulkoministerinsä Hilary Clinton, katsoivat 
eräänä aamuna Valkoisessa talossa kenraaliensa kera, miten 
koston käsi tavoitti sekä Osama Bin Ladenin että Saddam 
Husseinin omista rotankoloistaan. 

Sama kohtalo pelottaa Putinia, joka Nalvalnyn yksityiskar-
tanopaljastusten jälkeen on menettänyt paljon häntä ennen 
tukeneen keskiluokan kannatusta. Jokainen epäreilu ja ter-
roriin valtansa perustava diktaattori tietää kautta maailman 
sivu diktaattorien kohtalon olleen antiikin Rooman Sullan 
ajoista lähtien lähinnä kuin surkuteltavan koiran, tai kuten 
paavi Bonifatius, joka syntyi kuin karitsa, eli kuin leijona ja 
kuoli lopulta raadeltuna katuojaan kuin koira.

Biden ovelana kettuna teki koko Euroopan matkan vain 
vahvistaakseen omaa asemaansa valitsijoidensa silmissä koti-
massa sekä näpäyttääkseen hajanaisia republikaaneja. Viikon 
mittaisen Euroopan hurmausmatkan jälkeen Biden päätti 
keskustelu Putinin kanssa silmästä silmään amerikkalaisista 
arvoista, ihan kuin hän olisi puhunut Denverissä presidentin-
vaalikampanjassaan valitsijoilleen. Biden sai tällä tapaamisella 
kaipaamansa propagandavoiton ja kruunun hattuunsa. 

Länsimaiset mediat suitsuttivat hänen demokraattista mie-
lenlaatuaan, kokemustaan neuvottelijana ja näkemyksillään 
maailman pelastamisesta pragmaattisella toiminnalla Yhdys-
valtojen johdolla. Se, että Biden puhui Putinille Syyrian hu-
manitaarisesta tilanteesta, kuuluu tähän samaan jatkumoon 
oikeudenmukaisuuskysymyksiä, joilla Biden löi koko ajan 
kuin vierasta sikaa puolustuksekseen palturia puhunutta Pu-
tinia, sillä juuri Syyrian konfliktin jatkuminen ja humanitaa-
risen tilanteen paheneminen katsotaan Venäjän ja erityisesti 
Putinin yhdeksi suureksi virheeksi ja syyksi.
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Kun Sinnenmäki 
hirttäytyi 

Nurmistoon
Eilen sunnuntaina 13.kesäkuuta käydyissä kunnallisvaaleissa 
jännittävintä oli seurata ns. sateenkaarinäkökulmasta, mi-
ten vihreiden käy erityisesti Helsingissä ja heidän listoilleen 
vastoin monen vihreän HLTBQ-ihmisen toiveita otetun 
bloggaaja Eino Nurmiston, jonka ehdokkuus sai ennen vihrei-
tä uskollisesti äänestäneet ns. sateenkaari-ihmiset varpailleen. 
Ehkä siksi, että Eino Nurmisto ei ole niitä kaikkein miellyt-
tävämpi, tasapainoisempia ja esimerkillisempiä ihmisiä, joita 
politiikkaan yleensä etsitään - eikä edusta lainkaan vihreitä, 
vaan enemminkin kokoomuslaisia arvoja - ja siksi Nurmis-
ton valintaa vihreiden kunnallisvaaliehdokkaaksi Helsinkiin 
ihmeteltiin laajemminkin. 

Siinä mielessä Nurmisto oli eräänlainen antiehdokas, mut-
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ta samalla myös irvikuva LGBTQ-maailman sisällä ja oire 
vihreiden sisäisistä ongelmista, jotka laajasti katsottuna ai-
heuttivat Anni Sinnemäen korruptioepäilyn lisäksi vihreiden 
rökäletappion nyt käydyissä kunnallisvaaleissa Helsingissä, 
jossa vihreät olivat valmistautuneet ottamaan vallan. Vihreät 
kuvittelivat Nurmiston vetävän lähes tuhat ääntä. Jotkut las-
kivat jopa enemminkin, kaksi tuhatta tai enemmän, olihan 
hän ”näkyvä julkkisehdokas”. 

Pettymys oli kova sekä vihreille, että erityisesti Nurmistolle 
itselleen vaalituloksen selvittyä: vain hieman yli 200 ääntä ei 
riittänyt edes varasijaan. LGBTQ-kansa hylkäsi vihreät. Siitä 
saa kiittää itse vihreitä ja Eino Nurmistoa itseään. Nurmiston 
poliittinen ura lopahti onneksi ennen kuin se ehti edes kun-
nolla alkaa. Sinnemäelle vaalit olivat suuri katastrofi ja samalla 
poliittiset hautajaiset. LGBTQ-kentällä tunteet ovat käyneet 
kuumina. Nurmistoa vihataan, ei rakasteta, kuten vihreät 
luulivat, sillä häntä pidetään inhottavana nälvijänä ja oman 
pesän likaajana. VOI OLLA HYVINKIN, ETTÄ TAPAUS 
NURMISTO TAKASI VIHREIDEN VAALITAPPION ja 
vei LGBTQ-ääniä vihreiltä 1000-5000.

Miten Eino Nurmisto on päässyt, ja mikä vielä tärkeäm-
pää, pysyy vihreiden ehdokkaana jesuiittamoraalillaan? Jesuii-
tat lähtivät siitä, että annettujen keinojen moraalinen oikeut-
taminen seuraa päämääristä. Ennen vihreiden poliittinen väri 
merkitsi raikkautta ja sen sanottiin tulevan ruohikosta. Nyt 
sitä kuvataan homeeksi, joka pursuaa huonosti hoidetuista 
julkisista rakennuksista aiheuttaen kroonisen sisäilmaongel-
man. Ehkä siksi vihreät ovat olleet julkisuudessa monessa 
asiassa Helsingissä altavastaajan roolissa. 

Vastustajat ovat yrittäneet laulaa kilpaa heitä suohon, 
milloin syyllistämällä vihreitä Malmin lentokentän lakkaut-
tamisesta, milloin Kumpulan läpi Kalasatamasta Pasilaan 
kulkevasta raitiotielinjasta tai Keskuspuiston rakentamisen 
sallimisesta Pakila-Pirkkolan uimahallin peruskorjauksen ja 
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laajentamisen yhteydessä. Kuka ja mikä on tämä blogisti? Mi-
ten hän on päässyt, ja mikä vielä tärkeämpää, pysyy vihrei-
den ehdokkaana jesuiittamoraalillaan? Jesuiitat lähtivät siitä, 
että annettujen keinojen moraalinen oikeuttaminen seuraa 
päämääristä. Ennen vihreiden poliittinen väri merkitsi raik-
kautta ja sen sanottiin tulevan ruohikosta. Nyt sitä kuvataan 
homeeksi, joka pursuaa huonosti hoidetuista julkisista raken-
nuksista aiheuttaen kroonisen sisäilmaongelma.

Kukaan Hgin vihreiden pomoista ”ei kuulemma tiennyt” 
ristiriitaisia tuntemuksia herättäneestä ja kyseenalaisia toimi 
käyttäneestä mitään, ennen kuin se oli jo kuulemma liian myö-
häistä perua. Kukaan ei ollut tarkistanut Nurmiston taustoja 
tarpeeksi ja sitä, että tämä pulska sateenkaaribloggari haistat-
teli ihmisille netissä samalla, kun mainosti nuorisolle kalliita 
pikavippejä! Tosi vihreätä toimintaa totesivat ne vihreät, joilla 
on vielä jotain periaatteita ihanteinaan. Se mikä alkoi ärsyttää 
eniten, oli Nurmiston-tapauksen reaktio vihreiden johtajissa: 
kaikki tuntuu kelpaavan, kunhan vain ääniä kerätään Annille, 
joka menetti samalla lopullisesti mahdollisuutensa pormesta-
rinpalliin. Taustalla oli kova taistelu Helsingin herruudesta. 
Kokoomus menetti eduskuntavaaleihin nähden eurovaaleissa 
lähes 14.000 ääntä ja jäi 25,8 prosenttiin, vihreiden noustessa 
selvästi Helsingin suurimmaksi puolueeksi 27,8 prosentilla. 

Vihreät ja kokoomus saivat silti molemmat Helsingistä 
kuusi kansanedustajaa. Helsingin kokoomuksessa oltiin vielä 
toiveikkaita, sillä yksi vaalitappion syy oli viime hetkillä isän-
sä käskystä Liike Nytiin loikanneen Joel Harkimon saama 
korkea henkilökohtainen äänimäärä 3987 ääntä ja 3,5 pro-
senttia kaikista Helsingin äänistä, mikä vielä tuossa vaiheessa 
laskettiin vain väliaikaiseksi tappioksi. Kunnallisvaaleissa Va-
paavuoren henkilökohtainen jättisaalis, 29.745 ääntä taka-
sivat kokoomukselle vielä sillä kertaa voiton 28,3 prosentin 
äänisaaliin vihreiden pormestariehdokkaan Anni Sinnemäen 
kahdeksaa tuhatta ääntä ja vihreiden 24 prosenttia vastaan. 
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Helsingin kokoomuksen ja Jan Vapaavuoren pelko vih-
reiden pysyvästä kiinnityksestä Helsingin ykköspuolueeksi 
sai ikävän vahvistuksen muutaman viikon päästä pidetyissä 
europarlamenttivaaleissa, joissa vihreät pesivät 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 prosenttia vastaan. 

Nyt asetelma käydyissä kunnallisvaaleissa oli ihan toinen. 
Vihreät jäivät seitsemän prosentin päähän kokoomuksesta. 
Sinnemäki menetti itsekin edellisistä vaaleista 1739 henkilö-
kohtaista ääntä. Ei ole vaikea ennustaa, että sekä vihreiden että 
Sinnemäen aika Helsingin johdossa alkaa olla ohitse.

Ei pidä vähätellä LGBTQ-kansalaisten voimaa. Eri lasken-
tatavoista riippuen heitä on Helsingissä 10-25.000 äänestäjää. 
Kuinka monet heistä äänestävät ja nimeomaan LGBTQ-eh-
dokkaita, on jo eri asia. LGBTQ-äänestäjät eivät ole yhtenäi-
nen ryhmä, joka äänestäisi samalla tavalla. Siksi on heidän 
aliarvioimistaan laittaa puolueen ehdokkaaksi Nurmiston kal-
tainen ”tyhjät tynnyrit kolisee eniten”- ehdokas, jolla ei ollut 
mitään järkevää sanottavaa, tarjottavaa tai osattavaa. 

Vihreiden taktikointi Nurmiston tapauksessa osoitti 
samalla sen, etteivät vihreät olleet kiinnostuneita oikeasti 
LGBTQ-kysymyksistä muuten, kuin vain keräämään ääniä 
varmistaakseen Sinnemäen valinnan pormestariksi. Onnek-
si näin ei käynyt. Selvää on se, että tapaus-Nurmiston är-
syttämänä monet tuhannet aiemmin vihreitä äänestäneet 
LGBTQ-kansalaiset eivät kerran luottamuksen menetettyään 
vihreisiin palaa äänestämään ihan heti enää puoluetta. 

Kannattaa kysyä vihreiden ärhäkältä puoluesihteeriltä, tu-
liko tehtyä paha virhe ja kaivattua omaa poliittista hautaa 
Sinnemäen lisäksi myös koko vihreälle liikkelle, jonka taru 
saattaa nyt edessä olevan alamäen myötä olla loppusuoralla? 
ITSE TIEDÄN LUKUISIA ENTISIÄ, JA JOPA LÄHES FA-
NAATTISIA VIHREITÄ ÄÄNESTÄNEITÄ LGBTQ-KAN-
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SALAISIA, jotka eivät enää koskaan aio äänestää vihreitä kos-
toksi tapaus-Nurmistosta.

Viimeinen naula Sinnemäen poliittiseen arkkuun oli yli-
mielinen ja vähättelevä suhtautuminen perjantaina paljas-
tuneeseen korruptioepäilyyn. Suomessa korruptiota on tyy-
pillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa 
hallinnossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja ovat; suosin-
ta, hyvä veli -verkostot, luottamusaseman väärinkäyttö, vir-
kavelvollisuusrikkeet. Korruption keskeisinä riskialueina pi-
detään; rakennusalaa, julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, 
yhdyskuntasuunnittelua, poliittista päätöksentekoa, puolue- 
ja vaalirahoitusta. Suuri yleisö oli viime vuonna yllättynyt, 
kun paljastui Helsingin kaupungin opetusviraston sisällä 
miljoonaluokan pitkään jatkunut korruptiovyyhti eikä kyse 
ole poikkeustapauksessa. 
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Helsinki Pride ei 
ole kaikille avoin

Suomeen on perustettu facebookiin HLB-ryhmä ajamaan 
muunsukupuolisten ja aseksuaalien jalkoihin jääneiden ho-
mojen, lesbojen ja biseksuaalien asemaa seksuaalivähemmis-
töjen kentällä. Tällaista foorumia on jo pitkään kaivattukin. 
Onnea yritykselle. On rohkeaa yrittää sanoa ohi kaiken sen 
viralliseksi totuudeksi julistetun, mikä tänään vetää lokaan 
HLB-ihmisiä. Perinteinen HLB-porukka muodostaa ison ja 
hiljaisen enemmistön seksuaalivähemmistöjen keskuudessa, 
mutta niiden järjestöt ovat viime vuosina vallanneet heidän 
vihollisensa ja sellaiset ryhmät, jotka halveksivat sukupuoli-
rooleja ja seksuaalisuutta. 

Oli vain ajan kysymys, milloin Suomessakin homot, lesbot 
ja biseksuaalit saavat tarpeekseen muut seksuaalivähemmistöt 
hiljaiseksi pakottaneista muunsukupuolisista ja aseksuaaleista, 
jotka ovat vallanneet perinteiset homo- ja lesbojärjestöt niin, 
että prideille eivät ole enää tervetulleita tavalliset homomie-
het vähissä pukeissaan, koska se loukkaa sukupuolettomia ja 
sellaisia ihmisiä, jotka haluavat olla jotain muuta sukupuolta, 
kuin mitä ovat olleet syntymästään. Ei siinä olisi mitään on-
gelmaa elleivät he vaatisi muita olemaan kuin he itse ovat.

Harva on tajunnut kyseessä olevan perinteisten homojen, 
lesbojen ja biseksuaalien oikeuksien ja arvon loukkaamisen. 
Pinnan alla on kytenyt jo monta vuotta. Valtakunnallinen 
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Seta väittää ajavansa kaikkien seksuaalivähemmistöjen etuja. 
Mutta listalta ei löydy kauniiden sanojen lisäksi yhtään konk-
reettista toimenpidettä esimerkiksi homojen etujen ajamisesta 
ehkä siksi, etteivät homot ole enää pitkään aikaan, jos oikein 
koskaan, olleet tervetulleita suomalaisiin seksuaalivähemmis-
töjen järjestöihin. 

Helsinki Pride ei ole kaikille avoin ja muunlaisia seksu-
aalisia suuntauksia sietävä ja kunnioittava yhteisö kauniista 
vakuutteluistaan huolimatta. Kysymys on vakavasta asiasta, 
sillä raskas organisaatio saa suuren määrän julkista rahoitusta 
STEAn kautta edistääkseen suvaitsevaisuutta, mikä on heille 
vain jesuiittamoraalin mahdollistava sana, ei käytäntöjä, eikä 
missään nimessä suvaitsevaisuutta muita seksuaalivähemmis-
töjä kohtaan.

On ihme, että vasta nyt hiljainen enemmistö seksuaalivä-
hemmistöjen kentällä on saanut tarpeekseen tästä. Kysymys 
on ovelasta kaksinaamaisuudesta, sillä ulkopuolisille rahoit-
tajille markkinoidaan sateenkaarifilosofiaa toteuttavaa ja su-
vaitsevaisuutta kilpenään käyttävää yhteisöä, laskien mukaan 
enemmistönä olevat homot, lesbot ja biseksuaalit. 

Käytännössä järjestöt on miehitetty tiukasti puheenjoh-
tajasta alimpaan järjestötyöntekijään homouden omiin kau-
pallisiin ja poliittisiin tarkoituksiinsa kaapanneiden muun-
sukupuolisten ja aseksuaalien toimesta, jotka kokevat muut 
seksuaaliset vähemmistöt kuten esimerkiksi homot, lesbot ja 
biseksuaalit päinvastoin vihollisikseen eivätkä epäröi käyttää 
tarvittaessa kaikkien pelkäämää TRANSFOBIAKORTTI-
AAN jos tarve sitä vaatii.

Suomalaiset arvot kriisissä kirja- ja tutkimusprojektin 
johtaja, professori Timo Airaksinen kirjoitti sarjaan kuu-
luvaan kirjaani ”Querelle-skandaali eli hegemoniataistelu 
LGBTQ-tähtitaivaan alla (Kulttuuriklubi 2020) kirjan esi-
puheessa siitä, kun puhutaan suvaitsevaisuudesta, todella kiin-
nostava ongelma on vähemmistöjen vähemmistön ongelma. 
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Enemmistö, joka sortaa vähemmistöjään, luulee vähem-
mistön olevan niin mukavasti ikeen alla ja siinä kaikki. Mi-
kään ei voisi olla professori Airaksisen mukaan kauempana 
totuudesta ja todellisuudesta: ”Vähemmistöllä on oma vähem-
mistönsä, jonka sortamisesta saa oivat kiksit. 

Vähemmistön osa ei suinkaan ole niin onneton kuin enem-
mistö toivoo, koska vähemmistöllä on aivan samat ilot kuin 
enemmistöllä, nimittäin vähemmistön enemmistöllä - siis 
toisten sortaminen. Surua ja harmia vähemmistön enemmis-
töllä kyllä on, sitä kun sorretaan. Mutta kun panee vahingon 
kiertämään, lohtu on välitön ja ilmeinen. LGBTQ-maailma 
on hyvä esimerkki, yhtä sotaisa kuin riitaisakin.”

Älyllisesteettisen homomaailman kruunaamaton kuningas, 
Jean Genetin homous olisi myrkkyä transaatteen kannattajille 
ja aseksuaalisille, sillä Genet kuiskii korostetun ärsyttävästi 
vain kullista sekä sen himosta ja kaipuusta, vaikka tekstissään 
muuta antaakin lukijoidensa ymmärtää. Se on yksi Genetin 
hellimä miessalaisuus. Vastaisku, sillä ennen Genetiä ”älylli-
sesteettisissä” piireissä vuosisadan alussa homoja oli pilkalli-
sesti nimitelty kaikin mahdollisin kiertoilmauksin ”ruusun 
terälehdistä sisäisiksi androgyyneiksi ja sielun hermafrodeiksi 
tai hauhauoiksi”. 

Homot olivat Genetin aikaan vielä homoja; luokaton, 
suuri ja muilta, jopa itseltään, näkymättömissä ollut sekalai-
nen ryhmä sisään vedetyin kynsin liikkuvista pankkiireista 
autonkuljettajiin ja makkaranmyyjistä eri alojen juoksupoi-
kiin, kunhan vain olivat alle 16 -vuotiaita, nälkäisiä ja kilttejä 
maalaispoikia, vailla turvarenkaita tai asemaa ja omaisuutta 
tekemästä heistä sietämättömiä kusipäitä ja omahyväisiä pik-
kurillinpyörittäjiä kesäkuumalla puku päällä ja ylioppilaslakki 
suojana päässä peittämässä alkavaa kaljuuntumistaan.

Nykyisin tällaisesta tekstistä voisi saada varoituksen 
(TRANSFOBIAKORTTI ja ULOS!) eikä näistä saisi puhua, 
kuten ei puhuta, enää prideillä. Homous on häivytetty ja hä-
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vinnyt lähes kokonaan prideiltä. Genetin homoja voisi kut-
sua seksuaalisesti kiihottaviksi moderneiksi kukasta kukkaan 
Grinderin siivittämänä lentäviksi stailatuiksi gayhoboiksi ja 
lököpöksyiksiksi gyskineiksi sekä uusgaypunkkareiksi skeit-
tilaudat kainaloissaan viipottamassa isojen kaupunkien ka-
duilla. Mutta ei näistäkään ja vielä tällä tavalla saa puhua. Se 
loukkaa sukupuolettomia muunsukupuolisia ja aseksuaaleja 
ja monia muita. Tässä yksi syy - tekohomous, miksi homo-
ja on niin vähän mukana valvomassa omia etujaan entisissä 
homojärjestöissä. 

SETAn ja Helsinki Priden esittämä tekohomous on yhtä 
kaukana oikeasta homoudesta kuin Jean Genet naapurin 
nutturapäisestä kirkkoherra(henkilöstä), ja siitä huolimatta 
he rahastavat sillä härskisti. Jotain yhteistä heillä on näiden 
homouden roistomaisten oliwertwist-maailmojen kanssa; 
totuus, joka oli yhtä suhteellinen asia Querellelle, jos edes 
sitäkään. Se oli samanlainen vastaus siihen, kuka hän on kuin, 
mitä transaatteen kannattajat ja aseksuaalisetkin haluaisivat: 
hän on sitä mitä kysyjä toivoo hänen olevan - ei muuta ja sen 
pitäisi riittää kaikille, koska se on hänen norminsa tänään, ehkä 
huomenna jo jotain muuta. 

Mutta inhottavalle ja koko maailman pillullaan yhdeksi 
naisbordelliksi muuttaneelle Lysianelle hän ei anna periksi, ei-
vät myöskään transaatteen kannattajat ja aseksuaalikot, sillä he 
haluavat kieltää itsessään olevan väärän sukupuolen ja samalla 
koko sukupuolisuuden. 

Se on taakka ja seksi on turhaa. He ovat kuin Querellen 
julma ja kaiken alleen mädättävä Lysianne, joka yrittää vanhan-
aikaisesti tribadien ikiaikaisen tavan mukaan murtaa Querellen 
kuoren vaatimalla kaikkia sietämään omaa haluttomuuttaan ja 
aseksuaalisuuttaan suvaitsevaisuuden nimissä, vaikka itse eivät 
suvaitse mitään muuta, kuin omaa suvaitsemattomuuttaan, 
tekemällä Querellestä naisen kaltaisen alistetun surkimuksen, 
nimittelemällä häntä hinttariksi. 
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Jossain toisessa maailmassa, mihin Lysiane ei pääse ja se hän-
tä harmittaa, olivat silloin jo hänen ajatuksensa, kroppansa ja 
kullinsa. Mutta Querelle ei ole mikään tavallinen olento maan 
päällä tai pelkkä kajastava aavistus häntä odottaneille surkeille 
gettotaivaille häviten - vaan Querelle, tuo komea homo, joka 
karkotti kaikkien yksinäisyyden ja toi mukanaan himon, joka ei 
ollut feminiinisen alistava tai anteeksipyytelevä, vaan räjähtävä 
ja luonnollinen, väittivät muut mitä väittivät peniskateudes-
saan. 

Hän on juuri se homo, mistä homot on tehty - ja hieman 
myös kuin se mitä uuden seksuaalivähemmistöjen kirjainyhdis-
telmän HLB:n takaa näkyy - homot ja taistelevat lesbosisarensa 
sekä piilossa hyssyttelevät biseksuaaliystävänsä.

Ja se Querellen katse oli synonyymi verbeille naisellisten val-
heiden rikkiraastamiseksi, auktoriteettien kyseenalaistamiseksi 
sekä taikauskon pilkkaamiseksi. Eikä Querelleä enää kiinnos-
tanut sen jälkeen vanhan ämmän mölinät; hän oli merimies, 
jonka vaimo oli meri, ja rakastajana hänestä haaveillut päivä-
kirjaa pitänyt upseeri, jonka salaisuus teki Querellestä kaikkien 
muiden paitsi lesbojen ja heidän lukuisten eri muunnelmiensa 
sekä muunsukupuolisten haluaman vaarallisen vastustajan ja 
antisankarin, ihan kuin hän tietäisi aina jo etukäteen mitä leh-
dessä oli ja siksi hänen täytyi lukea se hyvin tarkkaan; ongelma-
na oli vain se, etteivät Querelleä alta lipan halveksien katsoneet 
halunneet omaksua mielipiteitä, vaan halusivat olla mielipiteit-
tensä kanssa syntyneitä.  

Se oli heistä vapautta. Mutta onko homo vapauteen tuo-
mittu? Vai syntynyt vapaaksi? Ei siitä ole vasta kuin muutama 
vuosista, kun Michel de Montaigne ajoi suvaitsevaisuuspolitii-
kan asiaa, tosin ilman sanottavaa menestystä, esittäen nykyisen-
kaltaisen vapausajattelun perusteet. Tarvitsemmeko enää Que-
rellejä? Identiteetit, myös seksuaaliset ja etenkin seksuaalisten 
vähemmistöjen muutenkin epämääräiset, ovat alkaneet hajota 
ja rappeutua, tai muuttua aiempaa väljemmiksi olla mitä hen-
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kilö itse, milloinkin haluaa. Ei ole enää kiinteää, olemuksellista 
tai pysyvää identiteettiä edes nyky-Querelleillä. 

Ja vaikka moni gay luulee tuntevansa gaymaailman, heistä 
tuntuu, etteivät he ole kotonaan uusissa nykytulkinnoissa, vaan 
kuin outo muukalainen jatkuvassa identiteettikriisissä keskellä 
ei-kenenkään maata raatelevien (valheiden ja epätotuuksien) 
vihollisuuksien keskellä. Oikeastaan pitäisi sanoa suoraan: sek-
suaalisiin vähemmistöihin eivät kuulu muunsukupuoliset ja 
aseksuaalisuudet, kyse on jostain muusta ja apua pitäisi hakea 
myös muualta, kuin vain yrittämällä syödä toisten pöydissä 
kuin käenpoikaset.

Mistä sitten kaikki esittäminen ja sofistinen kikkailu totuu-
den kustannuksella sai alkunsa humanismin kultakauden jäl-
keen valistuksen hengessä? Kyseessä oli uusi voima lehdistö sekä 
sen ovelasti totuutta, milloin mihinkin haluamaansa suuntaan 
vääntelevät toimittajat, jotka muovasivat näin enemmin yleisön 
mielipidettä kuin muut mahtitekijät kuten kuninkaat ja kirkko. 
Kuulostaako tutulta? Juuri tästä hetkestä, tai tarkemmin vuo-
desta 1655 kun ensimmäisen sanomalehti Oxford Gazette il-
mestyi Briteissä, voidaan katsoa nykyajan someraivon alkaneen 
lukuisine totuuden jälkeisine aikoineen, ja se sai eräänlaisen 
kulminaatiopisteensä vuoden 1789 vallankumouksessa. 

Egon Friedell kääntää syyttävän sormensa Jean-Jaques 
Rousseauhun päin. Friedellin mielestä hänen vastenmielisen 
ominaisuutensa oli farisealainen vilpillisyys. Koko hänen ole-
muksensa oli Friedellin mukaan mautonta ilveilyä ja tunkei-
levaa teeskentelyä. Voltaire sanoi, että lääkärin täytyisi siirtää 
häneen uutta verta, sillä hänen verensä oli myrkyllinen sekoi-
tus. D` Alembertin mielestä Rousseau oli villipeto, johon ei 
voinut koskea muuta kuin kepillä rautaristikon takaa. 

Friedelliä ärsytti erityisesti Rousseaun äänen voimakkuus, 
kun hän saarnasi ylitse vuotavasti kansan suvereenisuuden op-
pia, juuri sitä mistä nyt nautimme - myös sen mädistä hedel-
mistä - niin kovalla äänellä, että se peitti alleen kaiken muun, 
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ja sai aikaan soveltuvan sekamelskan vallankumouksen polt-
topuiden sytykkeiksi sitten kun sen aika olisi, ja se kurkisteli 
jo nurkan takana, heti sen jälkeen kun Rousseaun sanat up-
posivat otollisiin korviin kuten Jean Maratin, yhden vuoden 
1789 Ranskan Suuren Vallankumouksen johtajista, joka itse 
oli nykyajan tulevaisuuden kuvana alkuperäiseltä ammatiltaan 
toisen vallankumousjohtaja Che Guevaran tapaan lääkäri.

Viime vuonna ilmestyneessä Querelle-kirjassani kirjoitin 
Querellen suurimman ongelman olleen se Viivi Riutan blo-
gissaan vihjaama ikävä, mikä kaiken valheen jälkeen laskeutui 
pimennysverhon tavoin LGBTQ-kansan keskuuteen. Sen jäl-
keen mikään ei ole ollut enää entisellään eikä yhtään yhteistä 
”ilon juhlaa” ole kukaan uskaltanut järjestää eikä ehkä tule 
koskaan enää järjestämäänkään. 

Erilaisten seksuaalisten vähemmistöryhmien ottaessa mit-
taa toisistaan samanmielisten joukossa muodostuu alitajuisesti 
tietyllä tavalla vinoutunut kuva todellisuudesta sekä se, miten 
tällaiset ryhmäihmiset määrittelevät itsensä ja identiteettinsä 
yhteisössä. Se vaikuttaa vahvasti myös siihen, miten he ym-
märtävät oman moraalinsa ja totuutensa maailmassa, jonka he 
haluavat ja uskovat olevan muuttumaton ja vain heille tehty. 
Kysymys on siis laajemminkin vapaudesta ja sen väärinym-
märtämisestä ja siitä, kuka ensimmäisenä uskaltaa kirjailija 
Krohnin tavoin epäillä ja mikä tässä huijauksessa on tarkoitus.

Transoikeuksista on tullut hajoavan LGBTQ-korttitalon 
yhtenäisyyden koetinkivi ei vähiten siksi, että transaktivistit 
ovat aggressiivisella käytöksellään ja syyllistävällä suunsoitol-
laan suututtaneet niin pääosin muun LGBTQ-ryhmän kuin 
heterotkin, jotka molemmat ovat saaneet enemmän kuin tar-
peeksi jatkuvasta taistelusta pieneksi käyneellä suvaitsevaisuu-
den hiekkalaatikolla, ja kokevat nyt transaktivistit hiertäväksi 
kiveksi kengissään, joista on päästävä eroon hinnalla millä hy-
vänsä mahdollisimman pian. 

Viivin kirjoitus on kiinnostavin some-kirjoituksista Que-
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rellen tiimoilta, sillä hän osuu suoraan asian ytimeen. Rahaa 
oltiin Viivin mielestä tekemässä näyttäytymällä homo- ja tran-
systävällisenä tapahtumana antamatta mitään queer-yhteisölle 
takaisin. Tämän lisäksi Viivin mukaan viestintä oli karmai-
sevaa ja epäonnistunutta. Paljon tiivistyi kysymykseen, onko 
Querelle queereille itselleen, vai onko kyseessä heteroita varten 
järjestetty eksoottinen friikkisirkus: 

”Ennen festivaalin alkamista tehtyjä kömmähdyksiä yritet-
tiin paikata muun muassa palkkaamalla uusi viestintävastaava 
ja ottamalla julkisesti käyttöön turvallisemman tilan säännöt. 
Korjausyrityksistä huolimatta odotukseni olivat matalalla läh-
tiessäni kahden päivän kekkereihin. Olen queer ja suhtautumi-
seni on siten anteeksipyytelemättömän henkilökohtaista. Ta-
pahtuman pitäisi nimensä perusteella olla tehty juuri minulle, 
mutta oliko se?”

Vaikka Viivin kirjoitus on silti hyvä ja tarpeellinen, Viivin 
tapaiset ärhäkät saivartelijat tekevät juuri sen saman virheen 
mitä aikoinaan Voima-lehden NHL-Normihomolehdessä 
tehtiin, ja jota luettiin hyvin vähän, jos lainkaan varsinaisissa 
homopiireissä, missä sitä pidettiin tiukkapipoisten yliopisto-
lesbojen harrastelehtenä. Juuri noihin aikoihin seksuaalisten 
vähemmistöjen eripura kiihtyi. 

Normihomolehti ärsytti suurta osaa LGBTQ-kenttää yli-
mielisellä yksisilmäisyydellään sensuroimalla kaikkia muita, 
kuin suppean ryhmän ominaan esittämiä joskus aika jyrkkiä-
kin ja suvaitsemattomia mielipiteitä, joiden pohjalta paistoi 
tahallisen huonosti piiloteltu homofoobisuus.

Querellen jälkeen ei ole järjestetty yhtään isompaa HL-
BTQ-maailmoja syleilevää tapahtumaa eikä edes puhuttu 
sellaisesta. Pakollisesta vihamiesten ja vihamielisten ihmisten 
sietämisestä suvaitsevaisuuden nimissä on tullut vihdoinkin 
loppu. On ymmärretty myös se tärkeä tosiasia, ettei sateen-
kaarimaailman kirjainyhdistelmän LGBTQ taakse kätkey-
dy toisistaan pitävää tai piittaavaa yhtenäistä joukkoja, vaan 
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sekalainen ja toistensa hermoille käyvä erilaisten, ”kaikkien 
mahdollisten vähemmistöjen ryhmä”, jotka haluavat olla, jos 
suinkin mahdollista, mahdollisimman kaukana itsekseen toi-
sistaan omissa erillisissä porukoissaan. 

Kukaan LGBTQ-maailman luulotellussa todellisuudessa, 
Eukleideen aksiomin tavoin ymmärrettynä ”maailma on miet-
teeni”, ei ole uskaltanut puhua ystävyydestä tai sen puuttumi-
sesta ilmiön oikeilla nimillä ennen Querelle-skandaalia osin 
ehkä siksi, että vanhat haavat olisivat voineet repeytyä auki kai-
ken kansan surkuteltaviksi, ja se olisi paljastanut valtaväestölle, 
ettei mitään yhtenäistä, yhteiseen onneen uskovaa, sateenka-
rikansaa ole olemassa, muuta kuin niissä sokeroiduissa mark-
kinapuheissa, joita heille on tehokkaasti syötetty 2010-luvulla 
toivomuksella saada heidän tukensa olla mitä itsensä johtaviksi 
seksuaalivähemmistöiksi korottaneet kulloinkin haluavat olla 
omissa oloissaan kenenkään asiaan puuttumatta tai heitä häi-
ritsemättä. 

Juuri siksi Q-skandaali on tärkeä ja siitä keskustelu pitäi-
si ulottaa kaikille sateenkaaren nyt jo haalistuneille värille, 
sillä ystävyyttä LGBTQ-maailmassa ei löydy edes saman vä-
hemmistön sisältä, vaikka kuvittelemme näkevämme olevan 
objektiivista totta, vaikka järjestelemme kollektiivisen mani-
puloinnin jäljiltä (uskomme siihen mihin pitää ja kannattaa 
propagandan mukaan uskoa) mielemme vastaamaan sitä, 
minkä jo tiedämme. 

Mutta johtuuko kaikki sittenkin siitä, että sekä SETA ja 
Helsinki Pride eivät tee sitä, mitä lupaavat julkisille rahoitta-
jilleen, vaan päinvastoin, ovat kaapanneet seksuaalivähemmis-
töjen järjestöt ja lisäävät vain suvaitsemattomuutta sallimalla 
suvaitsemattomuuden katsomalla seksuaalivähemmistöjä yk-
sipuolisten silmälasien lävitse? Tätä kysyin eduskunnan oike-
usasiamieheltä ja STEAlta, kun tänään tein näistä kahdesta 
järjestöstä ja heidän mahdollisesta tavoitteidensa vastaisesta 
rahankäytöksestä valitukset.
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Joka sana on totta 
ja tärkeä-maailma

Tänään saimme kuulla ikävän uutisen kansan rakastaman ja 
arvostaman runoilija Ilpo Tiihosen (1950-2021) kuolemasta. 
Olipa ikävä uutinen. Tällaisia rehellisiä oman tien kulkijoita, 
joiden runollinen motto Tiihosen tapaan on leikki, laulu ja 
levottomuus, tarvitaan tänään vielä enemmin kaiken teko-
taiteellisen ja ympäristönsä rikoksia kyseenalaistamattoman 
ääliöhumpan täyttämässä maailmassa. 

Tiihosen runoilijanlaatu oli kaskumaisissa riimittelyissä ja 
loruissa vanhan kalevalaisen perinteen mukaan maalta kau-
punkiin suuren maaltamuuton aikaan 1950- ja 60-luvuilla 



165

muuttaneen sukupolven kokemusmaailma ja kieli taustanaan. 
Voi sanoa, että hänen mielenlaatunsa oli lupsakkaan leik-

kisä ja henkinen kotinsa maanläheisten tamperelaiskirjailijoi-
den ”joka sana on totta ja tärkeä”-maailma Lauri Viidan ja 
Kirsi Kunnaksen jalanjäljissä. 

Otan osaa. Hieno ihminen ja osasi mieleenpainuvalla 
tavalla tarjota kiinnostavia kurkistuksia nykytodellisuuteen 
runoissaan ja balladeissaan. Muistan yhden Tiihosen esityk-
sen, Kallion kimalluksen vuodelta 1989 kaupunginteatterissa 
suurella lämmöllä (musiikki Jukka Linkola). 

Tiihonen oli tavallisuuden todentaja, ja jollain tavalla ai-
koinaan samanlainen piristävä poikkeus tekoradikaalissa ja 
täysin ummehtuneessa kulttuuri-ilmastossa, kuin aikoinaan 
olivat myös runoilijat Arto Melleri ja jo lähes tyystin unoh-
dettu katujen rosoisen ääneen hienostelevaan ja teeskentele-
vään runouteen ”Niille, jotka dallaa sateessa” (WSOY 1981) 
-runokirjallaan vuonna tuonut Teemu Hirvilammi. 

Siinä se sitten olikin. Suomalaisen runouden rajumman 
äänen kärkikaarti, johon pitää lisätä vielä turkulaisen unde-
groundin varhaisen kauden edustajina itseoikeutetut jäsenet 
Jarkko Laine ja Markku Into sekä sen myöhempi vahvistus, 
turkulaistunut pohjoiskarjalainen Suomen Bukowski Tapani 
Kinnunen. 

Kaikkia edellä kuvaamiani hienoja runoilijoita yhdistää se, 
että he luonnollisen vastahankaisuutensa innoittamina kyke-
nevät näkemään ohi luullotellun tekotodellisuuden juuri sin-
ne, missä alkoi epäilys avatakseen avaruutta sinne missä luo-
vuutta kuristava säännönmukaisuus oli tehnyt ympäristöön 
liian selvät jäljet seurata. Heille kieli on leikki ja sanat tosia.

Tiihosen kieli, riimittelyt ja arkikielen käyttäminen eivät 
olleet ihan minun juttuni, mutta arvostin hänen kykyään he-
rättää kiinnostusta sanoillaan ympäristössään, leikkisyyttään 
sekä rooliaan taiteilijana. 

Koin aikoinaan Tiihosen tärkeäksi vastavoimaksi persoo-
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nattomalle tekoradikaaliyliopistorunoilija Jyrki Kiiskiselle, 
joka on edelleenkin monen boheemirunoilijan ja under-
groundistin ykkösinhokkilistan kärjessä ihan syystä, tyyppi 
on muovia aivoista alaspäin, mitä tulee aitouteen. 

Tiihonen oli tervetullut umpioituneen pikkuporvarilli-
sen kulttuurielämän älyllisyyksien turhuuden markkinoille, 
joka oli täynnä muka-ajattelun tyhjää toistavaa typeryyttä ja 
näppäryyttä toivottomien kulttuurisnobien nössöjen, vikisi-
jöiden, jahkailijoiden, perskärpästen, mielistelijöiden ja nil-
jakkaiden olmien idioottilaumassa. 

Suomalainen nykyrunous oli noihin aikoihin muuttunut 
taiteen puuttepossukerholaisten hyvinvointikakaroiden sisäi-
seksi runkkaamiseksi, tyhjänpäiväiseksi älylliseksi kukkoiluksi 
ja ihailua sekä laajaa mediajulkisuutta takaavaksi nautinta-ai-
neeksi näille eliitin ulkoradoilla haahuileville vähälahjaisille 
teräväkyynärpäätaktikoille, lähinnä pääkaupungin keskustan 
taidekortteleissa Kumpula-Ruoholahti viihtyville Suomalai-
sen Yhteiskoulun eliittioppilaille Irina Krohnin ”lahjakkaan 
lapsen tragedian” tapaan, unohtamatta omaan sukupolveeni 
suuresti vaikuttaneita Anja Kaurasen Sonja O:ta ja Harri Si-
rolan Abiturienttia. 

Tähän porukkaan raikkaan tuulahduksen toi suoraan 
Kallion kaduilta tavallisen oloinen ja tavallisten vanhempien 
lapsena kasvanut reilu jätkä Ilpo Tiihonen. Kulkevan kielensä, 
vitsailut ja leikkivän mielenlaatunsa hän oli perinyt karjalaise-
vakkoäidiltään ja savolaistaustaiselta isältään, itäsuomalaiselta 
puheliaalta sakilta.

Miksi Tiihonen viehättää edelleenkin? Hän oli viimeisiä 
boheemirunoilijoita. Oli siinä vielä tuohon aikaan mukana 
hieman politiikkaakin. Pitkänsillan tällä puolen asuvat olivat 
työläistaustaisina mukavia ja reiluja vasemmistolaisesti ajatte-
levia aukikaurismäkeläisiä boheemitaitelijoita, ihan kuin Akin 
Calmari Unioni-elokuvassa, missä viisitoista Frank-nimistä 
heppua ja yksi Pekka lähtevät vaeltamaan Kalliosta Eiraan, ja 
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joiden (oletettu) viikonloppujen pyhiinvaelluspaikka oli Kap-
teeninkadulla silloin sijainnut Elokuva-Arkisto sekä melkein 
vastapäätä sijainnut Heidi Hautalan emännöitsemä Kasvis-
ravintola. 

Tämä oli aitojen työläistaustaisten älykköjen ja rähinä-
pettereiden älyllisesteettinen ”maksimgorkilainen yliopisto” 
todellisten oppineiden koulu, vastaan yliopistossa opetettu-
jen hyvin puettujen ja kilttien apinoiden teennäistä estetiik-
ka-maailma estetiikan professori Aarne Kinnusen johdolla, 
vastustaa sitä ehdottomasti lyöden päätä verisesti seinään, ja 
noita eli niitä hyväksymällä joukkoonsa kaikki muutkin hen-
kisesti kodittomat maan- sekä kuunmierolaiset ja kaduntal-
laajat Kalliosta LIKEN julkaiseman anarkopunkkari Stewart 
Homen pervessivallankumouksellisten räävittömien homo-
kirjojen kiihottamina hullunkiilto silmissä muna pöksyissä 
puolijäykkänä.

Miten me inhosimmekaan ja kadehdimme runoilijaksi it-
sensä nostanutta Jyrki Kiiskistä jonka, samoin kuin muiden-
kin Helsingin yliopiston kirjallisuudenopiskelijoiden ympäril-
lä, haisi vanha raha ja pappa betalar-osasto ja pokkurointi sekä 
runouden formalistiikan ongelmista kertova unettava luento-
sarja tähtäimessä väitöskirja maailman tylsimmistä aiheista, 
kuten vaikkapa suomalaisesta opettajahuumorista. 

Nämä jäykästi mennyttä maailmaa tekotaiteellisen kuoren-
sa alla kopioineet ”runoilijat” nappasivat professorien suosik-
keina itselleen palkintoja, apurahoja, ja kulkivat kaupungilla 
boheemisti pukeutuneina silkkihuivi kaulassa, popliinitakki 
päällä ja baskeri päälaella vilkkuen. Eivätkä ne mitään oikeasti 
osanneet. 

Ne olivat kuin kokoomuslaiset puolisivistyneet insinöörit 
puujalkavitseineen maailmaa kurittamassa ja varastamassa 
siitä siivun omalle pahantekonsa alttarille, ihan kuten heitä 
oli opetettu lapsesta lähtien samalla kun vankilat ovat täynnä 
viattomia, jotka ovat valehdelleet selviytyäkseen ja varastaneet 
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nälkäänsä. 
Kieli oli heille keppi, ei porkkana tai avain mahdottomiin 

maailmoihin, vaan avain, jolla sulkea ovet. Kieli oli heille 
statusta ja käskemistä, muiden selässä kohti omaa onneaan 
ratsastamista. Ja kun muutaman vuoden oli lukenut vierail-
la kielillä taiteen suurien tekijöiden merkkiteoksia, oli hyvä 
kopioda estetiikka, milloin Seamus Heyneltä, milloin taas 
vaikkapa Konstantis Kafavikselta. 

Sen jälkeen muutama runokirja harvaan kirjoitettuja, ja 
paljon velkaa kuuluisille esikuvilleen olevia keskinkertaisia 
runoja, aforismeja tai muuta yhtä mielenkiinnotonta, ja tie 
oli auki tähtiin eli arvostukseen, apurahoihin ja ikuiseen huo-
lettomuuteen SUOMEN KIRJAILIJALIITON KUNNIOI-
TETTUNA JÄSENENÄ, kuten Jyrki Kiiskiselle onnekseen 
kävi. Loppu onkin karseaa kun ”luovuus sopivasti ehtyy”. 

Ei sitä ole ollutkaan kuten ei kykyä eikä taitoakaan. Taide 
on heille vihollinen ja kirosana. Taiteilijuus prenikka rinnassa, 
asemia, jäykkyyttä ja turhaa pällistelyä peilin edessä vaatimas-
sa sitä rakastamaan itseään yhtä täydellä kuin hän itsekin.

Ai mistäkö tiedän boheemipukukoodin? Kuljin niin itse-
kin nii, olin boheemiradikaali, mutta kuuluin fernandopes-
soalaisiin militanttivasemmistoanarkisteihin, jotka Pessoan 
mainion Anarkistipankkiiri-kirjan mukaan ymmärsivät, ettei 
ollut luonnollista ponnistella minkään päämäärän hyväksi, 
ellei korvaukseksi saada tietää, että päämäärä saavutetaan. 

Anarkistipankkiiri löysi ratkaisun anarkistisista työmene-
telmistä, jotka hän oli huomannut ainoaksi oikeaksi. Tämä 
menetelmä johti siihen, että hän rikastui. Hänen menetel-
mänsä johti vapauden saavuttamiseen, sillä voittaessaan rahan 
mahdin hän vapautui siitä saaden oman henkilökohtaisen va-
pautensa. Anarkistipankkiirin mielestä typerä anarkisti, joka 
heittää pommeja ja ampuu, tietää hyvin tappavansa ja tietää 
myös, ettei hänen oppeihinsa kuulu kuolemantuomio: 

”Hän hyökkää moraalittomuutta vastaan rikoksen keinoin, 
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koska hänen mielestään sen tuhoamiseksi kannattaa tehdä ri-
kos. Hänen menettelytapansa on typerä ja väärä ja saa anar-
kistisena menettelytapana aikaan päinvastaisen tuloksen: me-
nettelytapansa moraalin kannalta taas hän toimii älykkäästi.” 

Kirjan lopussa Anarkistipankkiiri sanoo, että ero näihin 
anarkisteihin on se, että he ovat anarkisteja vain teoriassa, 
mutta hän itse sekä teoriassa että käytännössä, koska heille 
ajattelu on tunnetta ja hänelle tiedettä: ”He ovat anarkisteja, 
jotka kyyristelevät, minä olen anarkisti, joka taistelee ja va-
pauttaa. Sanalla sanoen: ”he ovat valeanarkisteja, minä olen 
oikea anarkisti.”

Ylen Areenalle taas kiitos osaamisesta ja ripeydestä. Sinne 
ilmestyi heti Tiihosen kuoleman julkistamisen jälkeen vuonna 
2005 tehty dokumentti sarjassa Suomalainen kirjailija, missä 
Ilpo Tiihoselle tehdään taiteellinen ruumiinavaus verbaalisessa 
leikkaussalissa, minkä aloittaa pehmeä-ääninen näyttelijä-kir-
jailija ja Ilpon oma poika, Ville Tiihonen, lukemalla erästä 
Tiihosen runoa, mistä paljastuu tavallisen arjen tavallista ru-
noutta tavallisille ihmisille kirjoittaneen runoilijan verbaali-
nen sydän: ”Isä painaa aina yhtä paljon kuin vaaka”. 

Kun poika-Tiihonen kysyy mistä moinen aihe, isä-Tiiho-
nen vastaa niiden olleen kollaasi tavallisten isien kokemuksis-
ta. Juuri näin syntyy koskettavaa ja hyvää aikalaisrunoa vailla 
yritystäkään leikkiä fiksumpaa kuin on, mikä on tavallisesti 
tavallistakin tavallisempi valitettava helmasynti tavallisten 
runoilijoiden älyttömässä yhden umpiomallisen ajattelun ja 
sanoilla rykimisen maailmassa vieläkin Suomessa (ensi viikolla 
kirjoitan pidemmän esseen suomalaisesta runouden ongel-
matiikasta). 

Onneksi Tiihonen uskalsi olla lapsellinen ja kirjoittaa Kirsi 
Kunnaksen Tiitiäisen Satupuun aloittamassa hengessä riimi-
teltyjä kaskuja lapsuuden naurettavista maailmoista suoraan 
keittiönpöytään arkikäyttöön tarkoitettuja lastenloruja ja 
paljon muuta mukavaa muisteltavaa yhteiseen muistiimme. 
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Taipuu mutta ei 
taitu

Ylen Areenasta tulee parhaillaan Esko Varhon ohjaama ja Ylen 
ajankohtaistoimituksen tuottama Julma maa - dokumentti 
1918 sisällissodasta. Jos lukija ei ole koskaan katsonut tai lu-
kenut mitään liittyen luokkasota-kansalaissota-sisällissota-va-
paussota-ongelmatiikkaan, tämä tunnin mittainen televisio-
dokumentti kannattaa ilman muuta katsoa sen sisältämän 
poikkeuksellisen näkökulman ja dramaattisten valokuvien 
takia. 

Koskettavinta on nuoren lääkärin, valkoisten puolella 
olleen Niilo Koskiniemen dokumentissa luetut päiväkirjat 
(Sota on kauheaa, se on raakaa, siinä ei ole mitään kaunista, 
kaikki urheus ynnä muu, se on vain harhanäkyä) - hän näkee 
kauheita unia, jossa hänen morsiantaan oli ammuttu kaulan 
läpi - nuorelle morsiamelleen Tampereelle samaan aikaan, kun 



171

Tampereen valloitus on alkamassa. 
Samoin punaisten puolella olleen Frans Tähtisen vaimon 

päiväkirjat kuolleeksi luulemalleen miehelleen sinne jonnekin 
tunnistamattomien ruumiskasojen keskelle:” Jos kultani vielä 
hengissä olet, ja vapaana saat olla, älä koskaan enää rupea 
minkään ihanteen puolesta taistelemaan, niin raukkoja on 
ihmiset.” 

Siinä televisiodokumentin inhimillinen sanoma typistetty-
nä. Poliittinen puoli taas siinä, että huolimatta siitä, että Lenin 
oli luvannut auttaa suomalaistyöläisten vallankumouksessa, 
he joutuivat Saksan kanssa sopimassa rauhassa hylkäämään 
heidät pelastaakseen oman vallankumouksensa.

Julma maa - dokumentti 1918 sisällissodasta lähestyy vai-
keaa ja vieläkin kansakuntaa jakavaa kollektiivista traumaa 
kiihkottoman asiallisesti mediapsykologisesta näkökulmasta. 
Samalla saamme nähdä, miten modernin yhteiskunnan peru-
selementit, propaganda ja politiikka lyövät kättä keskenään ja 
näyttävä miten voimakkaita ja vaarallisia vihapuhe ja pelko 
voivat olla sellaisissa käsissä, jotka ovat vaarallisten hullujen 
ohjaamia. 

Parhaan ja kattavimman esityksen vuoden 1918 tapahtu-
mista on tehnyt professori Heikki Ylikangas ”Tie Tampereelle 
”(WSOY 1993) -kirja nosti valtavan kohun erityisesti valkois-
ten hallitsemalla Pohjanmaalla, missä Ylikangasta vastaan 
käynnistettiin molempien valtasanomalehtien päätoimittaji-
en, kepulaisen Ilkan ja kokoomuslaisen Pohjalaisen toimesta 
hävytön ja henkilökohtaisuuksien mennyt viha- ja loanheitto, 
joka jatkui siihen saakka, kunnes molemmat änkyröiksi tun-
netut porvaripäätoimittajat kuolivat. 

Kysyin kerran itsekin pohjanmaalaistaustaiselta Ylikan-
kaalta, saiko hän aikoinaan tappouhkauksia. Ei, hän vastasi, 
mutta muutaman hän itse antoi. Aiheen kipeyttä kuvaa se, 
kun Ylikangas selittää kirjansa aluksi, miksi hän tarttui aihee-
seen. Hän suosittelee kirjan lukemista vain niille (hän fiksuna 
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ennakoi pohjanmaalaisten valkoisten perillisten ja erityisesti 
sen äärioikeistolaisen elementin reaktiot), jotka eivät odota, 
että siinä ylistetään tai puolustellaan jommankumman puolen 
taistelevan puolen asiaa. 

Ylikangas on suora ja puolueeton ja kieltäytyy heti alussa 
kirjoittamasta ihannoivaa jatkoa valkoisten tarulle tai puhdis-
teta kapinallisten mainetta. Hän ei anna gloriaa kummalle-
kaan puolelle, vaan yrittää tutkia, miltä sota tavallisten mu-
kana olleiden ihmisten silmissä näytti ja mitä se toi tullessaan. 

Tavoitteenaan hänellä oli yritys luoda mahdollisimman 
realistinen ja totuudenmukainen sodan arkipäivästä ja sen 
ruohonjuuritasosta. ja siinä Ylikangas on onnistunut erin-
omaisesti. Kirja on hyvin kirjoitettu ja kiinnostavaa luettavaa. 

Ylikankaan teoksen tekee vielä arvokkaammaksi se, ettei 
sisällissodissa yleensä virallista materiaalia sanan varsinaisessa 
merkityksessä yleensä synny. Kaikki on enemmän tai vähem-
män puolustelevaa tai puolueellista, vääristelevää, salailevaa, 
paisuttelevaa, kaunistelevaa tai muulla tavoin yksipuolista, 
ihan kuten se, kuka, miten ja millä nimellä tapahtuneista saa 
puhua.

Suomessa oli pitkään kynnyskysymys, miten noita vuoden 
1918 tapahtumia kutsui. Samalla se millä nimellä niitä kut-
sui, paljasti sanojansa poliittisen värin. Kommunisteille se oli 
kahden toisilleen vastakkaisen luokan luokkasota, demareille 
neutraalimpi kansalaissota ja porvareille vapaussota, mitä se 
ei missään nimessä ollut, koska hallitseva porvarillinen luokka 
omasi jo sen vapauden, taloudellisen ja poliittisen, mitä nii-
tä ilman oleva maaseudun tilattomat ja muut irralliset sekä 
kaupunkien muodostumassa ollut työväenluokka ei omannut. 

Porvarit perustelevat vapaussotakäsitettä sillä, että sodas-
sa vapauduttiin venäläisestä armeijasta riisumalla se aseista. 
Oikeasti venäläinen armeija oli ollut kaaoksen tilassa jo lähes 
vuoden edellisen vuoden maaliskuusta lähtien Kerenskin kaa-
patessa vallan maaliskuun porvarillisessa vallankumouksessa 
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Venäjällä. 
Minusta kyse oli TYÖVÄEN VALLANKUMOUKSES-

TA. Harrastin innokkaasti pikkupoikana historiaa. Jopa niin, 
että sain siitä aina täyden 10 koulutodistukseeni ja sain pitää 
joskus lyhyitä esitelmiä historiantunnin alussa. Pidin eräänä 
päivänä esitelmän vuoden 1918 luokkasodasta. 

Kutsuin sitä sillä nimellä eikä historianopettaja ollut lain-
kaan tyytyväinen termiini. Väitin kivenkovaan sen olleen 
luonteeltaan luokkasotaa ja työväestön oikeutettua vallanku-
mousta sortajiaan vastaan. Historianopettaja pyysi tarkasta-
maan lähteet. 

Olin käyttänyt esitelmäni pohjaksi kommunistisen Kan-
sankulttuurin kustantamaa kirjaa, lukenut toki muitakin, ja 
verrannut niitä keskenään, mutta se ei ollut historianopettajan 
mieleen. Minusta luokkasotanimitys oli silti osuvin. 

Opettaja ei varsinaisesti tyrmännyt teoriaani, vaan pyrki 
näkemään sen ajan hengen mukaan sovittelunhenkeä kutsuen 
itse sotaa kansalaissodaksi, joksi sitä aloin tämän jälkeen itse-
kin kutsumaan, ymmärtäen sen kuuluva sen ajan hengen mu-
kaiseksi ”sosialidemokraattiseksi historian sovinnaistamiseksi 
ja totuuden kliiniseksi normalisoinniksi”. 

Vasta myöhemmin, luokkasota-kansalaissota-vapausso-
ta-käsite neutralisoitiin ja puhdistettiin arvolatauksista ni-
mittämällä sitä puolueettomasti sisällissodaksi, kun vuoden 
1918 sukupolvi alkoi olla jo haudassa. 

Se oli suuri virhe, sillä vuoden 1918 tapahtumat, ja erityi-
sesti niiden huono jälkihoito, hiertää suomalaista edelleenkin 
kollektiivista muistia, vai pitäisikö sanoa, on kivi kengässä. 
ASIOISTA PITÄSI SAADA AINA PUHUA NIIDEN OI-
KEILLA NIMILLÄ. 

Valkoisten järjestelmällinen punaisten jälkeläisten ja koko 
poliittisen työväenliikkeen sorto, vihapuheet ja väkivalta lei-
masivat itsenäisyyden alkuvuosikymmenet maatamme. Eikä 
kyseessä ollut mikään viaton pohjanmaalaisfasistien uhittelu, 
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vaan täyttä totta kysymys elämästä ja kuolemasta. Ikävää kyllä, 
se ei ole mihinkään maastamme hävinnyt, vaan suomalainen 
äärioikeisto elää vihapuheista ja väkivallasta sekä laittomuuk-
sista ihan samalla tavalla kuin sata vuotta sittenkin. 

Vuosina 1918-1920 oli räjähdysherkkää ja melkein mah-
dotonta tuona aikana oli perustuslaillisia kansalaisoikeuksiaan 
puolustavan yksilön, joka ei kulkenut armeijan saappaissa yhtä 
tahtia muiden samanlaisten öykkärien kanssa kohti fasistisia 
mielivaltaisuuksia ja järjettömiä hullutuksia, yrittää hengittää 
vapaasti valkoisen terrorin vainoharhaisessa ilmapiirissä saati 
vielä sitten, jos sattui olemaan sosiaalidemokraatti, tai peräti 
pahnanpohjimmaisena punakapinaan osallisuudesta tuomittu 
valtiorikollinen, joka oli menettänyt kaikki kansalaisoikeuten-
sa, mahdollisuuden tienata kunniallisesti elantonsa ja mui-
den ihmisten silmissä - erityisesti paremman väen keskuu-
dessa- sen vähäisenkin luottamuksen sekä pakkasenpuolella 
olleen lähes olemattoman arvostuksen, mikä ”persona non 
grata”- työläisillä siihen aikaan häthätää juuri ja juuri oli, jos 
oli. Usein ei ollut.

Vasta Mouhijärven tapauksen jälkeen poliittinen työväen-
liike uskalsi alkaa toimia, tosin hiljaisella liekillä, ettei olisi 
ärsyttänyt liikaa vieressä kovaan ääneen kuolemaa työväen-
luokalle huutanutta äärioikeistoa. 

Taustaa Mouhijärven tapaukselle: sosiaalidemokraatit oli-
vat huolissaan valkoisen vallan suojissa tapahtuneesta ja sen 
kannattajakuntaan työväestöön suunnatusta järjestelmällises-
tä ja mielivaltaisesta terrorismista, hakkaamisista ja murhista 
pelottelumielessä, että ymmärtäisivät suuret laumat pysyä 
joukolla pois äänestyskopeista vetämästä äänestyslappuihin 
sitä kuuluisaa punaista viivaa, mikä oli ollut este Mannerhei-
min nostamiselle valkoisen Suomen johtoon suojeluskuntien 
tukemana. 

Sosiaalidemokraatit päättivät vaihtaa onnekseen taktiikkaa 
ja panna kovan vastaan Mouhijärvellä, mistä alkoi ensimmäi-
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sen tasavallan sosiaalidemokraattien voimaantuminen hädän 
keskellä sekä se hidas nousu kohti vallan eteiskammareita ja 
Tannerin sosiaalidemokraattista Väinöjen vähemmistöhalli-
tusta (hallituksessa oli viisi Väinöä; pääministeri Väinö Tan-
ner, ulkoministeri Väinö Voionmaa, oikeusministeri Väinö 
Hakkila, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Wäinö 
Vuolijoki sekä kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Hupli). 

Toimittaja- ja myöhempi kansanedustaja Sylvi-Kyllik-
ki Kilpi muistuttaa Mouhijärven suojeluskuntamielivallan 
nujertamisen olleen suuri tapaus koko maassa, mutta aivan 
erikoisesti ja ymmärrettävästi se innosti hänen mukaansa po-
rilaisia:

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

Oli vaikea uskoa aina rauhallisen ja mietteliään Tannerin 
muka räyhänneen, kuten porvarilliset mediat väittivät. Kaik-
kihan Tannerin tunteneet tällaiselle valheelliselle väitteelle 
nauroivat. Kyse oli valkoisten vastapropagandasta silloin, kun 
he tajusivat kauhukseen menneensä liian pitkälle, ja kuinka 
lähellä oli ollut tuomari Tannerin teloitus oven takana aseet 
taskussa valmiina olleiden äärioikeistolaisten kuumakallejen 
toimesta. 

Silloisessa porilaisessa sosiaalidemokraattisessa sanomalehti 
Uusi Ajassa toimittajana työskennellyt Sylvi-Kyllikki Kilpi oli 
paikalla ja todisti miten suojeluskuntapäällikkö Jussi Mäki-
nen, joka ei tiennyt paikalla olevan sosiaalidemokraattien joh-
tajan, meinasi ampua Tannerin ja oli huutanut: ”Käskekää se 
äijä ulos, että mä saan sen ampua, ei sitä tonne huoneeseen voi 
ampua, kun siellä on niin paljon naisia ja lapsia.” Tilanne oli 
pelottava ja lähellä piti, ettei päätynyt yleiseen teurastukseen.

Mutta ei jotain pahaa, ettei jotain hyvääkin. Sinä iltana 
sosiaalidemokraatit vapautuivat suurimmasta pelostaan, ää-
rioikeiston hyökkäyssuunnitelmista, tuomiten kaikissa sano-
malehdissään ympäri maata Mouhijärven tapahtumat. Myös 
maltilliset porvarilliset lehdet tajusivat Mouhijärvellä tietyn 
rajan ylittyneen ja alkoivat varovaisesti tuomita Mouhijärven 
tapahtumia. 

Mouhijärven tapahtumat laukaisivat koko maassa tapahtu-
maketjun, missä lopulta äärioikeistolaiset perääntyivät ham-
masta purren ja kostoa vannoen muutamaksi vuodeksi ennen 
Lapuan liikkeen, Mäntsälän kapinan ja IKL:n muodostamista 
henkeä vetääkseen pakon edessä. Lopulta ”Mouhijärven pe-
rustuslaiksi” kutsuttu työväenjärjestöjen toiminnan häiritse-
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minen ja kokoontumisten estäminen murtui. 
Melkein heti tapahtuman jälkeen demarilehdissä kerrot-

tiin miten ”neljä työväenyhdistystä on jo herätetty henkiin 
ja aloitettiin kerätä tilastoa Mouhijärvellä ammutuista työ-
väenjärjestöjen jäsenistä”. Vasta vuonna 1921 Wahlroosia ja 
hänen kumppaneitaan vastaan nostettiin syytteet. Sosiaalide-
mokraattinen, Porissa ilmestynyt Uusi Aika-sanomalehti ra-
portoi sarkastisesti, ettei valkoinen Suomi ottanut tapahtumia 
todesta eikä halunnut tuomita sen omia jäseniä: ”Majuri ja 
kumppanit vapautettu edesvastuusta. Toveri Tanneria ei sen-
tään syytetty.” 

Mouhijärven tapaus vuodelta 1920 kuvaa sitä valkoisen 
ylivallan terrorin tappavaa henkeä, jota kuvaa myös vanki-
leirillä olevien punaisten ympärillä olevaa kostonhaluista 
isänmaata Suomen hauskin mies elokuva, mikä on kaikes-
sa traagisuudessaankin elämäniloinen suomalaiskansallinen 
komedia laajakeskeisistä ja lämpimistä sieluista, joille kaikki 
olivat oikeassa elämässä kuin veljet keskenään kuuluisan työ-
väenliikkeen laulun sanoin.

Tällaiset historiaa raikkaasta elämännälkäisestä näkökul-
masta kertovat televisiodokumentit ovat tervetulleita tänä 
päivänä kuin muistutukseksi siitä, mihin yltiöpäinen viha-
puheen viljeleminen ja vastustajan demonisoiminen voi ääri-
päässä johtaa. Suomen kohtalo ei ole maailmalla tuntematon. 
Kummallista on se, ettei työläisten vallankumous synnyttänyt 
kaihomielisiä balladeja ja sankaritarinoita kuin vasta II ms:n 
jälkeen. 

Tai ehkei nyt sentään sittenkään, sillä valkoinen Suomi 
kitki punapropagandan niin perusteellisesti, etteivät hävin-
neet uskaltaneet muistella häviötään ja tehdä töistä oman ja 
yhteisen surunsa hävittämiseksi. 

Mutta millaista olisi tasan sadan vuoden päästä 2020-lu-
vun ”nykypunaisten” vankileiri ja suomalaisen äärioikeiston 
tapa toimia? Vankileiriä ei olla vielä pystytetty, vaikka sen 
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eteen ollaan Pohjanmaalla ja erityisesti Lapualle paiskottu 
töitä koko persuvallankumouksen ajan hiki hatussa monta 
vuotta kolmivuorolöysissä.

Julma maa - vuosi 1918 televisiodokumentti kuuluu sa-
maan sarjaan kuin opetusministeriön Punakaartin historia-
komitean hieno kuusiosainen sarja Punaisen Suomen historia 
(Valtion painatuskeskus 1981-1986) tai Tulipää (1980 ohjaus 
Pekka Lehto-Pirjo Honkasalo) -elokuva sekä Suomen hauskin 
mies (2018 ohjaus Heikki Kujanpää) - elokuva, jotka kertovat 
myös samasta ikuisesta alistettujen ja lyödyiksi luultujen vas-
tarinnasta, joka aina lopulta sittenkin loppupeleissä voittaa. 

Ja on siksi tärkeä muistutus kaikille maailman väheksy-
tyille sekä alistetuille auringonpaistamisen mahdollisuudesta 
itse kunkin risukasaan - varauksella ehkä, eihän kaikki mene 
aina suunnitelmien ja odotusten tai jonkun näkymättömän 
universaalin hengen lain tapaan. 

Tänään voimme olla onnellisia siitä, etteivät punaiset 
voittaneet, sillä meille oli varattu alistetun sijaiskärsijän rooli 
- pahimmassa tapauksessa koko maa olisi Venäjän mallin mu-
kaan muutettu rangaistussiirtolaksi - Leninin bolsevistisessa 
maailmassa. Silti emme unohda punaisten katkeraa tappiota 
ja sen muistoa, mitä julmuuksia silloin tehtiin. Aika oli vaikea 
ja ankea, niin ihmisetkin. Miksi viha sitten ryöpsähti niin 
valtoimenaan punaisten ja valkoisten välille? Valkoiset ovat 
tänään unohdettuja altavastaajia. 

Perintö elää persuissa ja kokoomuksen oikeassa äärilinjas-
sa, mutta henki on poissa. Suomesta on tullut sosialidemo-
kraattisen unelman mukainen tasa-arvon ja yhteistoiminnan 
mallimaa koko maailman silmissä. Tokkopa kukaan - edes 
oikeistolaiset ääriryhmät - haluaisivat palata jäykän, huumo-
rintajuttoman ja yksisilmäisen komentopolitiikan käskytet-
täväksi. 

Yksi osa tätä perintöä on Suomen työväenliikkeen raju 
historia vuoden 1918 posttraumaattisine historiallisine kau-
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hukertomuksineen, mikä kertoo omaa karua kieltään siitä, 
miten taivutaan mutta ei taituta. Juuri siksi tämäkin televi-
siodokumentti on tänään arvokas.

Miksi valkoiset sitten puhuvat vapaussodasta, jos sota vaa-
ti 40.000 suomalaisen hengen ja järjestelmällinen terrori ja 
mittavat joukkoteloitukset, jotka vaativat 10.000 punaisen 
hengen, eivät olleet enää mitään satunnaisia poikkeuksia? 

Siksi, että oli helpompi naamioida hulluus ja viha ulkoista 
vihollista vastaan käydyksi sodaksi. Svinhufvudin armahta-
mat punaisten teurastajat selvisivät ilman rangaistuksia, mutta 
punaisissa se synnytti vihan ja kostonkierteen aina 40-luvulle 
saakka, jonka voimalla punaisten katkeraa perintöä vaalineet 
kommunistit kasvoivat maan toiseksi suurimmaksi poliitti-
seksi joukkoliikkeeksi. 

Mutta se on jo toinen tarina, johon palaan myöhemmin 
kirjoituksissani.
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Viimeinen kesä
Viimeisen rauhan kesän kerrottiin olleen kaunis ja ikimuis-
toinen. Aina silloin tällöin Ylen Areenasta näemme aiheeseen 
liittyviä filmejä, joita katsoo kauhulla. Kukaan filmien hymyi-
levistä ihmisistä ei voinut aavistaa auringon hellimän kesän 
keskellä niitä kauhuja, joita heidän oli kohdattava vain muu-
tamien kuukausien päästä. Kesästä 1939 on tullut myyttinen 
matka kaihoisiin tunnelmiin maassa, joka valmistui vuoden 
1940 Olympialaisiin, joita ei koskaan voitu pitää maailman-
sodan riehuessa ja tuhotessa ympäri maailmaa viiden vuoden 
ajan. Ylen Areenasta voi parhaillaan katsoa ulkomaalaisten 
näkökulman kesään 1939, Kesällä 1939 amerikkalaispari 
Francis ja Helen Line kuvasivat Suomessa mykän värieloku-
van. Ainutlaatuisissa kuvissa näkyy Suomi ennen talvisotaa. 
Elokuvan on Francis Linen materiaalin pohjalta ohjannut 
Tapani Itäranta. Sekä itse elokuva, että kuvaustapa ja tekstit 
ovat riemastuttavia. 

Ne näyttävät idyllisen Suomen toiset kasvot. Ja vaikka ne 
ovat kuin matkailumainokset, on niissä sitä samaa viehättävää 
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ajan patinaa, kuin melkein joka kodin kirjastoon 1960-luvul-
la kuuluneissa Suomi-aiheisissa kuvakirjoissa, ja joita löytyi 
joka lähtöön, ja niissä kuvattiin usein topeliaanista mäkien, 
hiekkateiden ja ehyiden maalaismaisemien idylliä ennen so-
tia juuri kun kansakunta oli muodostumassa ja tarvitsi it-
selleen kuvituksen. Elokuva on kahden amerikkalaisturistin 
otoksista koottu ja muokattu yhtenäinen tarina. Se on osin 
kansatieteellinen siinä missä kaikki sen edeltäjätkin eli etelän 
suurten Suomi-matkakertomusten kirjoittajat, aloittaen vaik-
ka Olaus Magnuksen Pohjoisten kansojen historiasta. Filmi 
kertoo enemmän kuin otsikko lupaa ja vieläpä nykyaikaisin 
menetelmin. Se on ilmeiden ja ajatusten piilokamera ja hyvä 
ajankuva agraariajan idyllisestä maasta, jota eivät olleet vielä 
suuret sodat ja lama raiskanneet. 

Kiinnostavinta tässä amatöörifilmissä on sen toisinpäin 
käännettynä kuvattavien ihmisten reaktiot ja avoimuus, 
mihin amerikkalaiset kaupunkilaistuneet ihmiset eivät ole 
tottuneet. Moni kuvattavista ei ole todennäköisesti koskaan 
nähnyt kameraa. Siitä ihmettelevät, jopa hieman ilkikuriset 
ilmeet. Jossain kuvissa kuvattavat ihmiset tutkivat tarkkaan 
heitä kuvaavaa kameraa eivätkä ujostele vastalahjaksi vilaut-
taa omaa luonnettaan ilmeillään - siinä piillee elokuvan suuri 
viehätys. Se on kuin auringon leikki kesän huolettomuuden 
keskellä piittaamatta taivaalle nousevista myrskypilvistä. Silti 
amerikkalaisten näkemys Suomesta on pinnallinen ja naiivi. 
Kun kuvia katsoo tarkkaan, huomaa niissä kaiken viattomien 
ihmisten ujoilun välissä aikakauden jännittyneen tunnelman. 
Kesä 1939 oli kaikkea muuta kuin viaton ja idyllinen. Kuvista 
näkyy, miten Suomikin valmistautui sotaan. On Lottatyttöjä 
ja isoja halkopinoja koottuna kuin harjoituksena myöhempiin 
mottitalkoisiin. 

Olivatko viattomina itseään pitäneet amerikkalaisturistit 
kenties amerikkalaisia vakoojia? Ehkei sentään, sillä CIA:n 
historiasta olemme saaneet lukea, miten retuperällä amerikka-
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lainen ulkomaihin suuntautunut tiedustelu oli ennen sotia, tai 
miten olematonta se oli. Mutta olihan kameralla kuvaaminen 
eräänlaista vakoilua. He ihmettelivätkin, miten Suomessa sai 
kuvata lähes kaikkea vapaasti ja miten tehtaat eivät olleet-
kaan työläiskaupunki Tampereella synkkiä hiilenpeittämiä, 
vaan niiden edessä ja lähellä oli paljon puistoja ja patsaita. 
Filmi on sekoitus matkakertomusta ja matkailumainosta. Ku-
vat hyppivät, ovat epätarkkoja ja selkeästi amatöörikameralla 
amatöörimäisesti kuvattuja. Päälle liimatulta tuntuu filmissä 
Suomen-lipun vilauttaminen joka käänteessä, kansallispu-
kuiset iloiset ihmiset kävelemässä ryhmissä, tai tanssimassa 
sekä Sibeliuksen mahtipontisen Finlandian käyttäminen al-
leviivaamaan nuoren kansakunnan edessä vääjäämättämästi 
odottavaa kohtalonsinfoniaa. Viimeinen kesä 1939 liittyy 
näin suureen määrään edeltäjiensä mytologisoivaan perintee-
seen. Ei siis mitään uutta Länsirintamalta. Vai pitäisikö tässä 
tapauksessa sanoa: Itärintamalta?  

Kesästä 1939 on tehty toinenkin ulkomaalaisen silmin 
nähty dokumentti, Viimeinen kesä, joka on vuonna 1985 
julkaistu suomalainen valokuvateos. Se koostuu kesällä 1939 
Suomea kiertäneen saksalaisen valokuvaajan Hans Wagnerin 
ottamista värivalokuvista. Hans Wagner kiersi Suomea omalla 
autollaan. Matkallaan Wagner kiersi länsirannikkoa lukuun 
ottamatta koko Suomen: Helsinki- Porvoo - Kotka - Hamina 
- Viipuri - Lappeenranta - Imatra - Valamo - Sortavala - Pun-
kaharju - Savonlinna - Varkaus - Kuopio - Joensuu - Kajaani 
- Oulu - Rovaniemi - Inari - Petsamo - Rovaniemi - Kemi - 
Oulu - Jyväskylä - Tampere - Hämeenlinna - Lahti - Helsinki 
- Turku - Ahvenanmaa.

Suomalaiset ovat kovin kiinnostuneita historiasta. Kaik-
ki asiat ja näkökulmat, joihin liittyy historia, kiinnostavat 
suomalaisia. Aivan erityisesti millainen maa Suomi oli juu-
ri ennen sotia ja rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Sekä ame-
rikkalaisturistien että saksalaisen kuvaajan, joka osoittautui 
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myöhemmin vakoojaksi, Suomi on rauhallinen ja staattinen 
maaseutuyhteiskunta, mutta kulissien takana sen on juuri 
niin takaperoisen huvittava vanhanaikaisuuksineen, kuin 
mitä Hella Wuolijoki on kuvannut näytelmässään Juurakon 
Hulda. Tänään tiedämme noiden aikojen vanhan Suomen 
olleen väkisin anturan alle poljettu ummehtunut takapajula, 
mistä puuttuivat kaikki ne demokraattisen hyvinvointivaltion 
tunnusmerkit, jotka kovalla työllä ja taistelulla saatiin aikaan 
vasta 1950- ja 60-luvuilla, kun Suomea alettiin modernisoida 
ja työntekijät tunnustettiin tasavertaisiksi neuvottelukumppa-
neiksi (virallisesti se oli tehty jo ns. Tammikuun kihlauksessa 
1940), ja varsinainen yhteiskunnallinen uudistustyö saattoi 
alkaa johtaen siihen, millainen tänään Suomi on ja miten kä-
sitämme itse oman identiteettimme ja suomalaisuuden.

On hyvä painaa päähän noita aikoja muistellessa, ettei 
kaikki ole tietenkään sitä, miltä se ensisilmäyksellä näyttää. 
Saksalainen tieteenfilosofi Thomas Kuhn kutsui eri teorioiden 
ja uskomusjärjestelmien välistä eroavaisuutta yhteismitatto-
maksi. Sen mukaan jotkin asiat eivät ole yhteismitallisia eikä 
niille ole olemassa yhtä mittaria, jonka avulla saataisiin selville 
asioiden keskinäinen suhde ja paremmuusjärjestys. Merkityk-
set muuttuvat koko ajan yhtä kovaa maailman ja sitä selit-
tävien teorioiden kanssa, jolloin teoriat väittävät eri asioita 
ja puhuvat eri asioista samalla kun merkitykset muuttuvat, 
vaikka niitä kuvaavat termit eivät muuttuisikaan. Se pitää 
muistaa taustalla. Suomalaisuus identiteettinä ei ole myös-
kään vain pelkkä oma minäkuva. Professori Timo Airaksinen 
muistuttaa kirjassaan ”Minuuden rakentajat” (OTAVA 1999) 
identiteetin olevan jotain, jonka yhteiskunta, kieli ja kulttuuri 
tarjoavat ihmiselle. Hänen mielestään on aivan kuin ihminen 
olisi materiaalia, jolle annetaan muoto. Silloin ihminen itse ei 
voi tehdä asialle kovinkaan paljon, ei varsinkaan sen jälkeen, 
kun leima on häneen painettu: 

”Kysymyksessä on tilanne, jossa yksilö elää ja toimii jol-
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lakin erityisellä tavalla, jonka yhteiskunta kykenee havait-
semaan. Tämän havainnoin perusteella yksilölle annetaan 
leima, jota pidetään hänen identiteettinään. Tätä uutta iden-
titeettiä kutsutaan hänen aidoksi minäkseen. Siksi, jos yksilö 
kieltää asian, hän on väärässä ja häneen myös suhtaudutaan 
vastaavasti. Näin yksilö kutsutaan hyväksymään uusi minänsä 
ja toimimaan sen mukaan. Identiteetti on rakennettu, se on 
hyväksytty ja hyväksi todettu. Ihminen on mikä on.”

Filmin nimi voisi ihan yhtä hyvin olla Sibeliuksen Finlan-
diasta ”Sä näytit maailmalle”. Se on filmin ihmisten ja ame-
rikkalaisturistien sanoma ja tulkinta noista hetkistä. Nuori 
kansakunta haluaa näyttää olevansa hengissä ja voimissaan. 
Filmin katseltua huomaa, ettei voi välttyä patetialta ja tulee 
hyvin isänmaallinen olo ihan kuten aina itsenäisyyspäivänäm-
me 6.joulukuuta siitä huolimatta, että ne on museoitu lähes 
kuolleiksi talvisodan sinivalkoisiksi muistojuhliksi jäykkine 
seremonioineen. 
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Normi-
kriittisyydestä

Ruotsissa on alettu medioissa kyseenalaistaa vallassa olevaa 
normikriittistä ideologiaa kysymällä, opettavatko yhteis-
kunnalliset kasvatus- ja sivistysjärjestöt oikeanlaista ajattelua 
vapaan ajattelun sijaan? Tai johtaako normikriittisyys tiedon 
halveksumiseen maassa, jonka yleinen mielipide on aina ollut 
tekopyhän moralisoiva; onko vain hyvä, että ruotsalaiset ky-
seenalaistavat totunnaiset käsitykset - ja tarkastelevat historiaa 
uusista näkökulmista? 

Epäilijöiden, joita on määrällisesti vielä vähän, mukaan tie-
toihanteesta on alettu viime vuosikymmeninä hitaasti luopua 
samaan aikaan kun normikriittisyydestä on tullut vallitseva 
kulttuuri-ideologia sankareineen ja konnineen, ja ajatusta 
korkeakulttuurista pidetään naurettavana samoin kuin ob-
jektiivisen totuuden etsintää. Kulttuuriin päälle on alettu 
liimata aktivistien iskulauseita syrjintää, muukalaisvihaa ja 
segregaatiota vastaan. 

Normikriittisyys on tunkeutunut kaikkialle kulttuuriin. 
Epäilijät pelkäävät ideologisuuden saaneet jo ylivallan Ruot-
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sissa, missä historiaa käytetään välineenä tämän päivän yh-
teiskunnan arvojen ymmärtämiseksi. Näin kirjoittavat ne 
oikeistolaiset epäilijät, jotka odottavat seuraavien vaalien jäl-
keen Ruotsiin avoimen oikeistolaista oikeistohallitusta, joka 
muuttaisi Ruotsin monikulttuurisuutta ihannoivan ja vähem-
mistöjä ymmärtävän politiikan takaisin sitä aikaan edeltävään.

Ongelmalliseksi keskustelun tekee se, että se tulee usein 
äärioikealta ja on perustaltaan raivokkaan epäasiallista, mis-
sä keskustelijat eivät yleisistä säännöistä piittaa. Miksi edes 
piittaisivat? Hehän elävät epätotuudesta ja pitävät totuutta 
vihollisenaan. Sen sijaan yksityiset, heidän oman ahtaan maa-
ilmansa muita syrjivät säännöt ohjaavat heitä niin puheissa 
kuin teoissa tuottamaan tasa-arvon ja moni-ilmeisestä yhteis-
kuntaa vastaan suoltamaa eri sortin ala-arvoista ja loukkaavaa 
vihapuhetta, jossa toistuvat aina sama teema, jonkun viatto-
man vähemmistöryhmän syyllistäminen. 

Kyse on myös ”Normisankareista ja Transpowerista”. 
Ruotsissa valta on vaihtumassa ja sitä ennen maassa käydään 
keskustelua siitä, mitä se merkitsee opetuksen, museoiden, 
sivistyksen ja kulttuurin kannalta varsinkin, kun uusia valta 
tulee oikealta, joka lähtökohtaisesti kyseenalaistaa vasemmis-
tolaisen moniarvoisuuden ja postmodernin arvot.

Miten kansakunta oikeasti ajattelee, vai onko kyse taas niis-
tä kuuluisista myrskyistä vesilaseissa, jotka unohtunut yhtä 
nopeasti kuin eilisen tähdetkin? Onko sillä yhdet isot aivot, 
jotka ajattelevat puolestamme? Entä rakentuuko kansakunnan 
yhteinen mentaliteetti suhtautumisesta tai asennoitumisesta 
inhimillisen olemisen eri ulottuvuuksiin paljastaen samalla 
inhimillisen olemisen erilaisen mentaalisen puolen? 

Taustalla vaikuttaa jo antiikin aikana vakiintunut käsitys 
historiallisesta tiedosta omalaatuisena tiedon ja tietämisen 
muotona, sillä yhteisössä elävät ihmiset tarvitsevat yhteistä 
muistia, jonka tehtävä on jatkuvuuden - ei pelkästään muu-
toksen - osoittaminen kaiken sen vaikean käsitteellisen hal-
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linnan keskellä, jossa meidän kaikkien on aika ajoin elettävä, 
tahdoimmepa me sitä itse tai emme. 

Yksi tällainen sekaannusta aiheuttava asia on mentaliteetin 
ja maailmankuvan käsitteet, sillä juuri kukaan ei tiedä mitä 
ne oikeastaan tarkoittavat ja miten ne toimivat. Mentaliteet-
tihistoria on kuitenkin tärkeä, sillä se keskittyy erittelemään 
suhtautumisen tai asennoitumisen käsitteellisiä edellytyksiä 
ja niiden muutoksia. Ihmiset muuttavat/joutuvat olosuhtei-
den pakosta selviytyäkseen muuttamaan jatkuvasti/pakosta 
suhtautumistaan elämiseensä, olemiseensa ja oloihinsa. His-
toriallinen mentaliteetti on tietylle yhteisölle tiettynä aikana 
ominainen ajattelun ja tuntemisen sisältöjen sekä tapojen 
kokonaisuus, jota on luettava oivaltaen rivien väleihin pii-
lotettuja saloja.

Nämä ovat kysymyksiä, joita nykyisin pohditaan, kun yri-
tetään saada selville kansallisten luonteiden eroavaisuuksia. 
Nykyisin kulttuurin tehtävä on tarjota ihmisille älylliset ja 
eettiset apuvälineet, joiden avulla he voivat säilyä hengissä - 
ei yhtään sen vähempää. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. 
Näin voi sanoa ruotsalaisista, jotka aiemmin alemmuuden-
tuntoiset suomalaiset selittivät aina sylttytehtaaksi, kun jokin 
yhteiskunnallinen draama otti koko kansan syleilyynsä ja kes-
kustelu jonkun asian puolesta tai sitä vastaan kävi kuumana. 
Silloin oli helppo viitata naapurimaahan ja sanoa, että sieltä 
ideat, myös ne kelvottomat silloin aikoinaan joskus tulivat. 

Ruotsi on tullut jälkijunassa, mitä tulee aloitteellisuuteen 
ja oivaltavuuteen yhteiskuntarauhaa nakertavien ongelmien 
ratkaisuja etsittäessä. Tuntuu kuin koko maa olisi elänyt itse 
luomassaan hyvän ja rauhan kuplassa yhtä kauan, kuin maa 
on saanut nauttia rauhan tilasta sen jälkeen, kun hävityn Suo-
men sodan 1808-1809 jälkeen entisen suurvallan armeijan 
rippeet harhailivat sekavana Uumajassa ja koko maa pelkäsi 
venäläisten valtaavan seuraavina kuukausina koko maan; tuon 
trauman peittelystä syntyi: ruotsalainen piilofasismi, joka ei 
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vieläkään hellitä ylemmän aateliston, virkakunnan, suurti-
lanomistajien, pankkiirien, kauppiaiden, järjestyksenvalvojien 
ja uusrikkaiden keskuudessa. 

Oma osuutensa tässä ajattelussa on arkeologi Oscar Mon-
teliuksella, joka mytologisoi viikingit samaan aikaan, kun 
Euroopassa eliittiin piirissä innostuttiin 1800-luvulla saman-
laisesta todenvastaisesta alkuperää ja rodullisia erinomaisuuk-
sia korostaneesta romanttisesta hölynpölystä. Maailmalla elää 
vieläkin tästä perintönä tarinat viikinkien puhtaasta arjalais-
verenperinnöstä ja pohjoismaisesta mytologiasta. 1800-luku 
oli täynnä samanlaisia projekteja ja menneiden aikojen sekä 
tapahtumien romantisointia.

Valitettavaa on se, että Monteliuksen mytologisointi vai-
kuttaa edelleenkin ruotsalaisajattelun pohjalla. Ruotsalai-
suuden ongelmien yksi suuri syntypukki on ”kollektiiviseksi 
minäksi” kutsuttu julkinen tapa valehdella itsestään itselleen 
ja peittää omat pahat tarkoituksensa ja aavistuksensa muilta 
yhteistä elämää, rauhaa ja tasapainoa häiritsemästä. Ruotsissa 
kiehuu pinnan alla ja kaikkien sota kaikkia vastaan riehuu 
medioissa ja julkisuudessa. 

Vasta viime aikoina ruotsalaiset ovat alkaneet keskustella 
avoimesti ongelmistaan esimerkiksi televisiossa ja medioissa. 
silloin voi herätä myös kiusallinen kysymys: edustaako vallit-
seva ruotsalaisten johdolla käyty ruotsalaiskeskustelu kansal-
lista introspektiota? 

Silloin vain ”ruotsalainen” tietää, mitä ruotsalaisuus todella 
on, koska hän - yksikin tapaus riittää - on tutkinut sieluaan 
julkisesti kuin samalla muille ripin antaneena. Ainoa keino 
saada selville heidän todellisia aikomuksiaan ja uskomuksiaan, 
mitä he piilottelevat ja mitä eivät sano ja miksi tekevät näin sa-
malla kun yritän kurkistaa yli olevaisen heidän aikomustensa 
ja uskomustensa edellytyksiin, on tutkia heitä mentaaliteet-
tihistorian keinoin, mikä ei voi vain kertoa, mitä lähteet ker-
tovat, sillä lähteet eivät kerro tai sano mentaliteetista yhtään 
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mitään; sen sijaan lähteet voidaan selittää olettamalla ja iden-
tifioimalla identiteetti. Tšekkiläisellä filosofian professorilla 
ja 1960-luvun Charta-aktivistilla Jan Patočkalla oli erikoinen 
käsitys siitä, mikä tekee meistä eurooppalaisista eurooppalai-
sia: huoli sielusta.

Maallisesti ymmärrettynä ”sielu” voi tässä tarkoittaa mon-
ta asiaa: identiteettiä, omaatuntoa, itsenäistä ajattelua, int-
rospektiota. Nämä käsitykset itsessään ja niiden suuntaama 
toiminta myös luovat koko ajan itsekseen uutta todellisuutta, 
minkä perässä normaaleilla työkaluilla on vaikea pysyä, sillä 
sana, ajatukset ja toiminta ovat tässä automaattisesti toistensa 
vihollisia, huijareita ja yrityksiä peittää alleen jonkin meille 
päivätodellisuudessa eläville vielä karmean tosiasian. 

Ja koska kaikkeen inhimilliseen toimintaan sisältyy aja-
tuksellinen ulottuvuus, myös nykyruotsalaisuuden syvällinen 
ymmärtäminen edellyttää toiminnan sisältämän ajattelun ym-
märtämistä. Toiminnan selittämiseksi ei kuitenkaan riitä vain 
tietomme olosuhteista eivätkä aatteet tai opit, vaan meidän on 
yritettävä saada selville, miten ruotsalaiset ovat kokeneet tai 
käsittänet olosuhteensa, aatteensa ja oppinsa.

Pitää muistaa, etteivät olosuhteet, aatteet, opit ja uskon-
tunnustukset sellaisenaan voi yksin selittää ihmisten käsi-
tyksiä, vaan käsitykset on selitettävä ja ymmärrettävä, jotta 
ihmisten toimintaa voitaisiin laajemmin selittää ja ymmärtää. 
Ongelma on mielenkiintoinen, sillä ajattelun ja toiminnan 
väliset jännitteet ja käsitykset ovat yhtä todellisia kuin ne asiat, 
joiden mentaalihistoriallisia motiiveja ne joko selittävät tai 
yrittävät piilottaa, riippuen siitä kuka kysyy ja miksi. 

Silti pitää muistaa, että vakavasti otettavassa humanistisessa 
tutkimuksessa ihmismielen historiallisista salaisuuksista, ote-
taan huomioon myös kuvattavien historiallisten toimijoiden 
käsitykset omista asioistaan ja ansioistaan tai menetyksistään 
niissä ulottuvuuksissa, joihin ne yrittävät aikaperspektiivin 
takaa kurottautua. Tällainen vaihtoehtoisuuden tajuaminen 
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on oikean historian ymmärtämisen ehdoton edellytys, jotta 
voisimme yltää asioiden käsittämisiin ja asioille annettujen 
merkitysten ymmärtämiseen.

Se miksi normikriittisyyttä on Ruotsissa alettu epäillä ja 
kyseenalaistaa, on sen propagandistinen taktiikka syöttää tar-
koituksella keskustelussa perättömiä väitteitä, mustamaalata 
vastapuolta ja vähätellä ongelmia. Asioita pidetään tarkoituk-
sella esillä ja sanomaa toistetaan. Tällä tavoin ajattelua pyri-
tään kääntämään tietyn mielipiteen suuntaan ja hyötymään 
siitä itse poliittisesti kannatuksen nousulla. Tuntuu kuin mo-
lemmat äärilaidat vasemmistosta oikealle toimisivat samoin 
kyseenalaisin Oscar Monteliuksen mytologisoinnin periaat-
teilla, ovat itse asiassa aina toimineetkin - nyt vain taistelusta 
on tullut 60-luvun tapaan näkyvää ja jokapäiväistä. 

Tämä on alkanut herättää närää. Keskustelua käydään sa-
moilla aseilla toisiaan vastaan. Oikeisto ei halua ymmärtää 
vasemmistoa ja päinvastoin. Ideologia on palannut ihmisten 
arkipäivään ja se harmittaa oikeistoa, jolle politiikka on maku- 
ja mielipidekysymys, ei periaatteellinen. Jo se, että ihmisiä ei 
enää ohjata ajattelemaan perinteisellä tavalla menneistä asiois-
ta, hiertää Ruotsin oikeistoa. Juuri siksi normikriittisyyttä 
vastaan käyneet keskustelijat eivät pidä ruotsidemokraattien 
vastaisesta kirjoittelusta väittäen, ettemme emme pysty vain 
tiukkaa ideologiaa syöttäessämme ymmärtämään ja analysoi-
maan maailmaa, vaan vain moralisoimaan sitä.

Mitä isot edellä, sitä siis pienet perässä. Näin tässäkin 
tapauksessa. Ruotsissa kuohuu ja ensin keskustelu määritel-
mistä ja rajoista roihuaa siellä saavuttaakseen sitten - ehkä 
jo parin vuoden päästä - Suomenkin. Ja tämä keskustelu on 
tarpeellinen, puhdistava ja ehkä uutta synnyttävä kaiken sen 
moralisoivan sormenheristelyn ja tekoradikalismin lopetta-
miseksi, mikä tällä hetkellä on vapaan keskustelun tukkeena 
maassamme, sillä J.K.Paasikiven sanoin kaiken viisauden alku 
on tosiasioiden tunnustaminen.
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 Kuntakorruptio
”Puolueiden ehdokashankinta takkusi. Kävikö niin, että eh-
dokkaita haalittiin puolipaniikissa ja puolueilta jäivät koti-
läksyt tekemättä?” kysyi Iltalehden Mika Koskinen jutussaan 
17.3.2017 otsikolla Miksi rikolliset pääsevät puolueiden lis-
toille puolueiden tietämättä?:

”Porin perussuomalaisten listalle päätyi muuan Reijo Toi-
viainen, jonka rikosrekisteristä löytyy useita lähestymiskiel-
toja, vangitsemisasioita, virkamiehen väkivaltaista vastusta-
mista ja laiton uhkaus. Rikollinen toiminta on jatkunut, sillä 
tuoreimman jutun, joka koski laitonta uhkausta, oli määrä 
olla Satakunnan käräjäoikeudessa viime viikolla. Seinäjoen 
kokoomuksen listalla komeilee useista vakavista rikoksista 
tuomittu Voitto Välimäki, joka on lisäksi keskusrikospoliisin 
ja Helsingin hovioikeuden rikollisjärjestöksi määrittelemän 
moottoripyöräkerho Cannonball MC:n jäsen. Välimäki on 
tuomittu ehdottomaan vankeuteen huumausainerikoksesta. 
Lisäksi hänet on tuomittu mm. kätkemisrikoksista, ampu-
ma-aserikoksesta ja vapaudenriistosta. Viimeinen tuomio on 
edellisvuodelta. Tuorein julki tullut tapaus tulee myös Ete-
lä-Pohjanmaalta. Iltalehti kertoi torstaina verkossa ja tänään 
printissä, että perussuomalaisten listalla on lapsen seksuaali-
sesta hyväksikäytöstä tuomittu mies. Keski-ikäinen mies sai 
viime vuonna 5 kuukauden vankeusrangaistuksen lapsen sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä. Vankeusrangaistus on ehdollinen. 
Iltalehti ei kerro miehen kotikuntaa uhrin suojelemiseksi.”

Toimittajan mukaan yhteistä tapauksille on se, että ehdok-
kaiden taustat ovat tulleet heidät listoilleen ottaneiden pai-
kallisosastojen nokkamiehille täydellisenä yllätyksenä. Näin 
siitäkin huolimatta, että he ovat paikkakunnillaan melko 
nimekkäitä henkilöitä. Yhteistä hänestä oli myös se, että on 
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turvauduttu selitykseen, jonka mukaan ehdokas on harhaut-
tanut puoluetta, kun ei vapaaehtoisesti kertonut taustaustaan: 
”Puolue ei voi kuitenkaan sälyttää vastuuta ehdokkaan nis-
koille. Sen on kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tarkistettavat 
itse ehdokkaan taustat. Se onnistuu esimerkiksi pyytämällä 
käräjäoikeudesta ehdokkaan mahdolliset rikostuomiot. Ei ole 
ongelma, jos ehdokkaalla on rikostausta ja hän on rangaistuk-
sensa kärsinyt. Ongelma sen sijaan on se, jos äänestäjille ei 
tätä kerrota. Esille tulleissa tapauksissa ehdokkaat näyttävät 
tehneen kaikkensa, jotta heidän taustansa ei tulisi puolueen 
tietoon. Siitä on helppo tehdä johtopäätökset.”

Nyt on kulunut neljä vuotta noista tapahtumista ja vaa-
leista eivätkä puolueet ole ottaneet opikseen. sama tuntuu 
toistuvan ja äänestäjiä hirvittää. Iltalehti julkaisi kunnallisvaa-
liehdokkaiden rikoslistan muutama viikko ennen kuntavaale-
ja 2021. Lista oli pitkä kuin nälkävuodet. 137 kuntavaaleissa 
2021 ehdokkaana olevaa henkilö on saanut vähintään kaksi 
rikostuomiota vuosina 2017-2021. Ehdokkaat ovat saaneet 
335 tuomiota ja heidän syykseen on laskettu 567 rikosta. 
Persut ovat listan ylivoimaisessa johdossa. Seuraavina tulevat 
tasaväkisinä demarit ja kokoomus sekä kepu. Vasemmistoliit-
to ja vihreät pitävät hännänpäätä. Eikö mikään puolue enää 
edellytä ehdokkailtaan lainkuuliaisuutta, hyvien tapojen nou-
dattamista, esimerkillisyyttä ja lain kunnioittamista? Ei aina-
kaan siltä näytä. Suomi 24-keskustelupalastalla nimimerkki 
Tyrannosaurus kirjoitti Ylen uutisoineen, että Keski-Suomen 
persut ovat joutuneet poistamaan ehdokaslistaltaan miehen, 
joka on saanut tuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä: ”Miten on mahdollista, että mies on ”unohtanut” 
ilmoittaa tuomiostaan puolueelle. Onko puolue laiminlyönyt 
velvollisuuden selvittää ehdokkaittensa taustat. Jos tehtäisiin 
tarkempi selvitys, mitä muuta sieltä löytyisi.”

Pikaisella silmäyksellä näyttää jokaisella puolueella ole-
van omat rikoksensa; demarit ovat rattijuoppoja, ylimieliset 
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kokoomuslaiset kaahaajia ja talousrikollisia, vihreät ja vassa-
rit huumehörhöjä, persut väkivaltarikollisia, liikenyttiläiset 
vainoojia ja rkpläiset (joita ennen pidettiin harmittomina 
namusetinä) vähän sitä ja tätä, mutta sitäkin tätä aika vähäi-
sessä määrin, onhan porukka pieni kuin Lilliputti ja hieman 
”nippertippa”. Persuilla on 124 tuomiota. Kokoomuksella 
39. Demareilla 37. Keskustalla 37. Persuilla oli kunnallis-
vaaliehdokkailla 151 syytettä, mm. huumausainerikoksista, 
pahoinpitelyistä, rattijuopumuksista jne. Yli neljäsosa kaik-
kien kunnallisvaaliehdokkaiden saamista syytteistä (544) oli 
persujen ehdokkaiden saamia. Vihreillä syytteitä oli 35. htt-
ps://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005151817.html ”YLIVOI-
MAISESTI suurin osuus nostetuista 544 syytteestä kohdistui 
perussuomalaisten ehdokkaisiin. Perussuomalaisten kuntavaa-
liehdokkaat ovat saaneet noin 28 prosenttia kaikista syytteis-
tä, vaikka heidän osuutensa selvityksen ehdokkaista on 11 
prosenttia. VALITUISTA KUNNALLISPOLIITIKOISTA-
KIN PERSUILLA on kirkkaasti eniten tuomittuja rikollisia 
riveissään. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005381133.
html. ”Eniten tuoreita tuomioita puolueittain ovat saaneet 
perussuomalaiset, jotka erottuvat selvästi muista. Rikostaus-
taisten osuus kaikista valtuutetuista ja varavaltuutetuista on 
5,62 prosenttia, mikä on suunnilleen sama kuin kansalaisilla 
keskimäärin.”

Elina Kervisen jutussa Hesarissa 29.5. puheenjohtaja Jussi 
Halla-Aho väistelee kiusallista teoriaa siitä, miksi persuilla on 
niin paljon rikollisia listoillaan: ”Valitettavasti itselläni ei ole 
tästä asiasta minkäänlaista tulkintaa tai teoriaa”, hän sanoo. 
”On harmillista, että ehdokashankintavaiheessa nämä proses-
sit eivät ole pitävämpiä, mutta se ei ole meidän käsissämme, 
koska meillä ei ole pääsyä kenenkään rikosrekistereihin eikä 
meillä ole mahdollisuutta käydä tuomioistuimia läpi, että 
kenellä on mitäkin taustaa.” Hesarin mukaan runsaat kah-
deksan prosenttia perussuomalaisen ehdokkaista oli selvityk-
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sen mukaan saanut yhden tai useamman syytteen vuosina 
2016—2021. Syytteen saaneiden osuus oli perussuomalaisissa 
suurempi kuin kansan keskuudessa keskimäärin. Näin ei ollut 
minkään muun suuren puolueen kohdalla. Kun perussuoma-
laisten osuus isojen puolueiden kuntavaaliehdokkaista on 18 
prosenttia, oli esimerkiksi heidän saamiensa pahoinpitelysyyt-
teiden osuus 44 prosenttia. Persujen edeltäjä SMP (Sirkka, 
minä ja Pekka eli vennamolainen Suomen maaseudun puolue) 
tuli aikoinaan tunnetuksi kahdesta sloganista: Seteliselkäran-
kaiset ja Rötösherrat kuriin). Kummallista on se, että rikokset 
näyttävät useassa tapauksessa olevan kovan luokan kamaa, eli 
oikean rikollisen tekemiä, joista voimme päätellä, että ehdok-
kaista osa on rikollisia. Veitsellä on huidottu ja kahvinkeitti-
mestä saatu päähän. Eräs tuomittu murtautui asuntoihin mo-
neen otteeseen varastaen sieltä ampuma-aseita. Sama henkilö 
oli rikoksenuusija ajaessaan humalassa autoa. Toinen ehdokas 
kavalsi työpaikkansa kassasta lähes 40.000 euroa ja väärenteli 
asiakirjoja. Kolmas ehdokas viljeli kannabista ja on tuomittu 
myös törkeästä rattijuopumuksesta. Neljäs ehdokas on saanut 
monta tuomiota sekä pahoinpitelystä että törkeästä pahoinpi-
telystä. Hän mursi erään uhrinsa kädet kylmäverisesti lapiolla. 
Eräs ehdolla oleva nainen puukotti selkään miesystäväänsä 
riidan päätteeksi. 

Mutta miten on mahdollista, että rikoksista tuomitut pää-
sevät kunnallisvaaliehdokkaiksi? Puolueiden selitykset eivät 
ole uskottavia. esimerkiksi omilla sivuillaan persut väittävät 
korruption olevan vakava uhka koko demokratialle, ja perus-
suomalaiset yrittäneen jo viime vaalikaudella saada epäasial-
lista vaikuttamista päätöksentekijöihin kriminalisoitua. Viral-
lisesti asialle ei ole mitään estettä, sillä laki on suuripiirteinen. 
Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on 
henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on, 2) jolla on 
jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja 3) jota ei ole 
julistettu vajaavaltaiseksi. Vaalikelpoisuuden rajoituksista sää-
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detään kuntalain 72 §:ssä. 72 §. Vaalikelpoinen valtuustoon 
ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallis-
hallintoa koskevia valvontatehtäviä; 2) kunnan palveluksessa 
oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakun-
nan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnas-
tettavassa vastuullisessa tehtävässä; 3) kunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, 
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun 
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 4) kuntayhtymän 
jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa 
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa 
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Minkä takia kunta vetää puoleensa päättäjiksi rikollisia? 
Koska kunnallinen korruptio on Suomessa hyvää bisnestä ja 
lisäksi ”lähes laillisena” hyväksytty muoto eikä sitä ole saatu 
sadassa vuodessa suitsituksi. Vasta viime vuosina viranomai-
set ovat alkaneet puhua siitä, mutta varsinaisia toimenpiteitä 
sen estämiseksi viranomaisilla ei käytännössä ole. Kuntabisnes 
on suurien puolueiden omien verkostojen ja mafian käsissä. 
Ohjelmat ja julistukset ovat tyypillinen tapa nostaa ison on-
gelman edessä kädet pystyyn jo heti alussa. Kuntaliitto haluaa 
näyttää julkisuudessa ymmärtävänsä asian ongelmat:https://
www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/
korruptio-ja-eettisyys. Eettiset ohjeistukset ovat kunnissa 
edelleen harvinaisia. Kuntaliitolta on ilmestynyt uusi julkai-
su Korruptio ja eettisyys kunnassa, jonka myötä Kuntaliitto 
toivoo eettisten ohjeiden yleistyvän ja keskustelun yhteisistä 
arvoista ja päätöksenteon pelisäännöistä lisääntyvän. Julkaisun 
on kirjoittanut Kuntaliiton korruption vastaista työryhmää 
vetävä lakimies Saija Haapalehto. Julkaisussa kerrotaan kor-
ruptiosta käsitteenä ja korruption ilmenemisestä kuntasek-
torilla, käydään läpi kunnan valvontajärjestelmää sekä tuo-
daan esiin kunnallishallinnon perusarvot ja niistä johdetut 
kunnallisen päätöksenteon periaatteet. Korruptio ja eettisyys 
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kunnassa toimii myös oppaana, jonka avulla organisaatio voi 
luoda omat eettiset ohjeensa ja tutustua aiheeseen laajemmin.

Hävytön hyväksikäyttö ja jatkuva alistaminen on tehnyt 
meidät vellihousuiksi totuuden edessä. Emme uskalla nähdä 
mitään totutusta poikkeavaa, ettei se vaan herättäisi nukku-
vaa karhua. Cicero sanoi, että kaikkien julkisten toimien ja 
tehtävien hoidossa on tärkeintä, ettei anna aihetta pienim-
päänkään epäilykseen omanvoitonpyynnistä. Montesquieu-
lle korruptio oli äänten ostamista. Kansaa kohtaa tämä kova 
onni, kun ne, joille se antaa luottamuksensa, yrittävät - halu-
tessaan kätkeä oman korruptoitumisensa - korruptoida sen. 
Jotta kansa ei näkisi heidän tarkoitusperiään, he puhuvat sille 
sen suuruudesta. Jotta kansa ei havaitsisi heidän saituuttaan, 
he mairittelevat lakkaamatta sen saituutta. Korruptio lisääntyy 
korruptoijien ja korruptoitujen keskuudessa. Kansa jakelee 
kaikki julkiset varat sinne tänne. Mutta sen laiskuuden ja 
tuhlauksen objektina ei voi olla mikään muu kuin valtion 
kassa. Korruptiota harjoitetaan salaa. Sitä harjoittaa etupäässä 
vallassa oleva eliitti, jolla on siihen tarvittavat korkea-arvoiset 
ja etuja kahmivat, ja niistä hyötyvät ystävät virkamiehinä ja 
politiikkoina. Se on usein ystävien suosimista virkanimityk-
sissä ja epäasiallista vaikuttamista päätöksiin, joista hyötyvät 
päättäjien tukijat, ystävät ja rahoittajat. Ei ole kenenkään etu 
eikä enää tätä päivää, että tällainen korruptio hyväksytään ja 
että sopiva voi syrjäyttää pätevän,

Kuntaliitto on näennäisen aktiivisesti mukana korrupti-
onvastaisessa työskentelyssä. Tavoitteena on kuulemma li-
sätä eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja 
päätöksentekoa kunnallishallinnossa. Mikään ei kuitenkaan 
viittaa siihen, että näin olisi käynyt. Päinvastoin korruptio 
jatkuu mutta tällä kertaa piilossa. Kuntaliitto on myös oikeus-
ministeriön korruptionvastaisen yhteistyöverkostonexternal 
link jäsen, mikä ei sano mitään muuta kuin sen, että virka-
miehet kokoustelevat asian ympäriltä, käyvät seminaareissa 
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ulkomaita myöten, kuten VTV:n pääjohtajan tapaus osoitti 
saamatta sen kummempia konkreettisia tuloksia aikaan, saa-
ti sitten lopettaakseen korruption, jolla tarkoitetaan vallan 
ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Se on usein; virka-aseman 
väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytämi-
nen ja ottaminen, petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten 
varojen väärinkäyttö, uhkailu ja väkivallalla pakottaminen, 
luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö, suosinta ja suosikki-
järjestelmän ylläpito, lakien ja määräysten kiertäminen, tosi-
asioiden vääristely, laiton seuranta ja tarkkailu, velvollisuuk-
sien laiminlyönti ja asioiden viivyttely, huonon hallinnon 
suojelu ja salailu, välinpitämätön johtamistyö ja epäreilujen 
ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin.

Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa po-
litiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypillisimpiä 
korruption muotoja ovat; suosinta, hyvä veli -verkostot, 
luottamusaseman väärinkäyttö, virkavelvollisuusrikkeet. 
Korruption keskeisinä riskialueina pidetään; rakennusalaa, 
julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, yhdyskuntasuunnit-
telua, poliittista päätöksentekoa, puolue- ja vaalirahoitus-
ta. Suuri yleisö oli viime vuonna yllättynyt, kun paljastui 
Helsingin kaupungin opetusviraston sisällä miljoonaluokan 
pitkään jatkunut korruptiovyyhti eikä kyse ole poikkeusta-
pauksessa. 

Jo se, että luottamusmiehet eivät ole asiantuntijoita, pää-
toimisia ja osa omaa poliitikolle tyypillisen jesuiittamoraa-
lin, ja osa on taustaltaan rikollisia, madaltaa kynnystä tehdä 
kenenkään puuttumatta kuntalaisten edun vastaisia päätök-
siä hallinnon sisällä ikään kuin osaamattomien, välinpitä-
mättömien tai asioita sormiensa läpi katsovien politiikkojen 
hiljaisella avustuksella. Juuri siksi korruptiota tarvitaan. jul-
kisten rahojen kuppaus ja vaikutusvallan myynti on parasta 
bisnestä, kuten on aina ollut ja tulee aina olemaankin. Ih-
misille voidaan vakuuttaa valheellisesti asioiden olevan tai 
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tulevan paremmaksi äänestämällä vaihtoehtoja. 
Persu(eräänlaisessa mutta hieman kyseenalaisessa)medi-

assa Suomen Uutisissa oli 1.6.2016 tekopyhä juttu, missä 
kerrottiin oikeusministeriön lähettäneen lausuntokierrok-
selle lakiluonnoksen, jolla kriminalisoitaisiin vaikutukset:

”Perussuomalaiset on ajanut lakia jo viime eduskunta-
kaudella. Lailla puututtaisiin sekä vaikutusvallan ostamiseen 
että kauppaamiseen, ja se koskisi niin henkilöitä kuin oi-
keushenkilöitäkin. Rangaistus olisi sakko tai enintään kaksi 
vuotta vankeutta. Lain kohderyhmä olisivat ne henkilöt tai 
yritykset ja yhteisöt, joilla on suora yhteys vaikutusvaltaisiin 
ihmisiin, kuten kunnanvaltuutettuihin, kansanedustajiin, 
korkeisiin virkamiehiin tai ministereihin. Näiltä ”välimie-
hiltä tai –naisilta” ostettu vaikutusvalta tulisi kriminalisoi-
duksi. Tarvittiin perussuomalainen oikeusministeri, jotta 
vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisointi vihdoin ete-
nee. Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner teki tästä 
viime kaudella lakialoitteen, mutta silloinen oikeusministeri 
Anna-Maja Henriksson (rkp) ei edistänyt asiaa riittävällä tar-
molla, vaikka eduskuntakin oli sitä vaatinut, pohtii kansan-
edustaja, varatuomari Leena Meri. Esimerkiksi lentolippujen 
tarjoaminen ministerin erityisavustajalle voitaisiin tulevai-
suudessa tulkita lahjukseksi, jos tavoitteena on vaikuttaa vä-
limiehen kautta epäasiallisesti ministerin päätöksentekoon. 
Tällainen lahjonnalla päätöksentekijöiden lähipiiriin vaikut-
taminen ei ole ollut tähän asti kriminalisoitua, ihmettelee 
kansanedustaja, lakimies Ville Tavio. Rötösherrat kuriin. 
Tätä hoki aikanaan jo Veikko Vennamo. Perussuomalaiset 
jatkaa sitkeästi korruption kitkemistä. Poliittisen päätöksen-
teon pitää perustua yleisen edun, ei oman edun tavoitteluun, 
Tavio jatkaa. Lakiluonnoksessa todetaan, että korruptiota ja 
lahjontaa voidaan pitää vakavana uhkana demokratialle ja 
perusoikeuksille. Korruptio myös vaarantaa demokraattisten 
instituutioiden ja yhteiskunnan eettistä perustaa.”



199

Kummallinen 
kaupunkikehittäjä

Onneksi Jan Vapaavuori sai uusia hommia kokoomuslaisista 
kokoomuslaisimmassa työpaikassa. Itse juhlakalukin on in-
noissaan ja näkee vain luonnollisena siirtymisensä neuvottelu-
pöydän toiselta puolelta toiselle puolelle, ilman sen suurempia 
omantunnonpistoksia ja häkellyksiä. Kun kyseessä on itseään 
tärkeänä pitävä poliitikko, hän ei kyseenalaista kunniaansa tai 
arvotonta ansionnousuaan korkeasta poliittisesta tehtävästä 
pomppaamalla suoraan palvelemaan yritysmaailmaa. Miksi 
tekisikään? Ei ole tarvetta. Hänhän on ollut jo osa-aikainen 
yritysmaailman mannekiini ja lobbari; siinä tehtävässä Vapaa-
vuori on aiemminkin ollut enemmän kuin hyvä siihen asti, 
kun Helsingin kaupungin sisällä paljastui kokoomuskorruptio 
(asia, josta ei tietenkään puhuta, ja josta ei siksi vielä tiedetä 
sitä oleellisinta) ja Vapaavuoresta tuli ”hieman varovaisempi” 
mitä hölötti suureen ääneen, missä ja kenelle. 

Vapaavuori liikkuu kaltevalla pinnalla lobatessaan yrityksiä 
”yhteisen edun nimissä”. Uuden työpaikkansakin hän on an-
sainnut samoilla kepulikonsteilla, jotka jossain muualla olisi-
vat rangaistavia rikoksia. Vapaavuori sekoitteli estoitta toisiinsa 
yritysten ja kaupungin edut. Kenenkö eduksi luulette? Tämä 
on kokoomuksen elinehto ja olemassaolon oikeutus yrittäjien 
silmissä. Vapaavuori aloitti ”nämä hommansa” jo 2007 toi-
miessaan tuolloin kaupunginhallituksen puheenjohtajana eikä 
loppua ole näkyvissä, sillä näin korkeanluokan korruptioon 
kukaan ei uskalla puuttua. Siksi se rehottaa silmiemme edes-
sä ja on niin härskiä. Monet pragmaattiset äänestäjät panivat 
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aikaa ennen Sinnemäkeä toivonsa vihreiden kykyyn toimia 
kokoomuksen vastavoimana, kun demarit oli ensin korrup-
toitu pikkunamuilla (Helsingin kaupungin rakennustoimi 
apulaiskaupunginjohtajana entinen KTV:n puheenjohtaja 
Olavi Dahl, ja erityisesti liikunta, johtajanaan korruption ta-
kia eroamaan joutunut Vartia) järjestelmään, ja sen jälkeen 
”itsekutistuneet” hieman yli 10 prosentin kääpiöpuolueeksi 
lähes toimintakyvyttömiksi keski-ikänään 80+. 

On vaikea sanoa, ovatko Helsingin vihreät muuttuneita jo 
niin kusipäisiksi, kun heidän väitetään ja itsekin sulautuneet 
järjestelmään (jossain vihjaillaan jo viherkorruptiosta; vaikea 
sanoa milloin se putkahtaa suuren yleisön tietoisuuteen, ai-
nakin periaatteensa moninaisuuden puolestapuhujana Hel-
singin vihreät myivät terveen järjen ja idealismin lisäksi siinä 
vaiheessa, kun vastalauseista huolimatta hyväksyivät tunnetun 
markkinapellen ja kokoomuslaisia käytännön arvoja noudat-
tavan Eino jotain XXXL:ää - superlatiiveja pikkulapsille iso 
paha susi-roolissaan kalliilla hintalapulla myyvän ällötyksen 
- ehdokkaakseen kalastamaan transääniä). Kokoomuksessa 
vihreiden pelko on ollut viime vuodet käsinkosketeltavaa. 
Kokoomus menetti viime eduskuntavaaleihin nähden viime 
eurovaaleissa lähes 14.000 ääntä ja jäi 25,8 prosenttiin, vih-
reiden noustessa selvästi Helsingin suurimmaksi puolueeksi 
27,8 prosentilla. Vihreät ja kokoomus saavat silti molemmat 
Helsingistä 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 väliaikaiseksi tappioksi. Kunnallisvaaleissa 
Vapaavuoren henkilökohtainen jättisaalis, 29.745 ääntä taka-
sivat kokoomukselle vielä sillä kertaa voiton, 28,3 prosentin 
äänisaaliin vihreiden pormestariehdokkaan, Anni Sinnemäen 
kahdeksaa tuhatta ääntä ja vihreiden 24 prosenttia vastaan. 
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Paljon kokoomuksen ja Jan Vapaavuoren kokemasta vihrei-
den pelosta kertoo Ylen toimittaja Reetta Salmisen 17.12.2018 
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Ylen net-
tisivuille tekemä juttu Helsingin vuoden 2018 viimeisestä 
valtuustokokouksesta. Salminen kertoo jutussaan, miten por-
mestarit Jan Vapaavuori ja Anni Sinnemäki pyydettiin erikseen 
haastatteluun valtuuston päätteeksi. Vapaavuoren haastattelu 
oli ensin. Haastattelu sujui toimittajan mukaan hyvin. Salmi-
sen ajatuksena oli, että haastattelujen jälkeen otettaisiin yh-
teiskuva pormestarista ja apulaispormestarista juttua varten: 
olihan heillä kummallakin samanlaiset kaksoisroolit. Kum-
pikin istui kaupunginhallituksessa pormestareina, kuuluivat 
tytäryhtiöitä ohjaavaan konsernijaostoon ja olivat toisaalta 
myös Helsingin tytäryhtiöiden hallituksissa puheenjohtajia. 
Vapaavuori ei kuitenkaan pitänyt yhteiskuva-ajatuksesta eikä 
toimittajan suureksi ällistykseksi suostunut yhteiskuvaan. Se 
olisi antanut hänestä liian lepsun kuvan hänen taustaryhmäl-
leen Helsingin liike-elämässä, ja väärän viestin - että kokoomus 
johtaa yhdessä vihreiden kanssa kaupunginhallintoa, ajatus 
mikä kauhistutti, ja kauhistuttaa edelleenkin, kokoomusta 
rahoittavaa rahamaailmaa. Vapaavuori tiesi hänen pallinsa 
heiluvan kovaa. Kokoomukselle yhteiskuva vihreiden kanssa 
olisi ollut kuin painajaisunen todeksi tuleminen kaupungissa, 
jossa maan taloudesta päätetään.

Epäonnisen Suomen Nixonin eli Jan Vapaavuoren onnet-
tomuus on siinä, ettei hän osaa vieläkään päättää miksi tulisi 
isona. Vapaavuoren luonteen ikävät puolet ovat varjostaneet 
hänen uraansa lapsuuden autovarkaustuomioista lähtien ehkä 
siksi, että Vapaavuorella on kaksi todellisuutta: hänen itsensä 
luoma ja hänen itsensä kuvitelma kuvitteellisesta vapaudesta 
olla mitä haluaa muista piittaamatta, missä minäkeskeinen 
maailma kiertää vain oman aurinkonsa, eli hänen ehtymättö-
män ja alati inspiroivan itsensä ympärillä. Vapaavuorella kaikki 
on mennyt päin pulpettia sen jälkeen, kun ote kokoomuksen 
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puheenjohtajuuteen hänen itsensä suureksi hämmästykseksi 
kirposi loppumetreillä. 

Vapaavuori oli laskenut helppoon voittoon Kataisen lähdet-
tyä Brysseliin, mutta toisin kävi: Alexander Stubb, josta kukaan 
ei olisi uskonut, rynnisti loppumetreillä kuin triumfissa suur-
ten odotusten saattelemana kokoomuksen puheenjohtajaksi. 
Kokoomus on noussut kesän tulevissa kunnallisvaaligallupeissa 
Helsingissä hiuksenhienosti ykkössuosikiksi, mutta vain siksi, 
että kukaan itseään kunnioittava keskivertoäänestäjä ei kestä 
ajatusta katsoa seuraavat neljä vuotta naamaansa vääntelevää ja 
kiukusta hermostuneesti kimittävää Anni Sinnemäkeä puhu-
massa heppoisia Helsingistä helsinkiläisille samalla, kun koko 
kaupunkia on kiitos Sinnemäen kieron poliittisen pelisilmän, 
tehty yhä vaikeammaksi liikkua niin jalan, autolla kuin kävel-
lenkin; napinaa aiheuttaa erityisesti Sinnemäen leipälaji, kau-
punkisuunnittelu. Epämiellyttäväksi koettu Anni Sinnemäki 
oli, ja on edelleenkin, vihreiden vaalivoiton suurin este. Vapaa-
vuori saatiin ajettua nurkkaan kuitenkin hänen päättäväisyy-
dellään. Siitä suurkiitos hänelle.

Ensin Vapaavuori raivasi kokoomuksen yksinoikeutta naut-
tivassa urheilujärjestömaailmassa itselleen hienon näköalapai-
kan ilmaisiin limuihin ja kuninkaallisten kättelyyn aitioissa eli 
Suomen Olympiakomitean puheenjohtajuuden - sekään ei riit-
tänyt miehen ehtymättömän kunnianhimon sammuttamiseksi. 
Mutta miten joku voi toimia osa-aikaisena kaupunkikehityksen 
asiantuntijana, varsin kun itse on ollut poliittisesta haaksirikos-
ta toiseen ajautuneella urallaan lähinnä fiksun kaupunkikehi-
tyksen jarruna ajamassa jopa Helsingin mitoissa ylenpalttiseksi 
mennyttä Keskustatunneli-hanketta, mikä kariutui Vapaavuo-
ren liika innokkaaseen päsmäröintiin asian ympärillä hanketta 
ajaneen kokoomuksen yrittäjäsiiven suureksi pettymykseksi? Se 
ei mene millään jakeluun. Missä vaiheessa me lopullisesti pää-
semme näistä suuria itsestään luulevista ja samalla suurta tuhoa 
yhteiskunnille aiheuttavista rasittavista idiooteista? 
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Häiriintyneet 
opettajat vaivana

Viime vuonna nousi suuri kohu ummehtuneita ja yksinker-
taisia, mutta täynnä vihaa olevia fasistisia mielipiteitä persu-
jen ajatushautomon kustantamassa kirjassa levittäneestä Jukka 
Hankamäestä. Samassa yhteydessä paljastui, että Hankamä-
ki oli toiminut jonkin aikaa teatterikorkeakoulun filosofian 
opettajana. Mitä hän oli mahtanut opettaa vaikutteille erityi-
sen alttiina olleille nuorille taideopiskelijoille? Miksei kukaan 
talon sisällä ollut huomannut hänen omituisia puuhiaan ja 
järjenvastaisia kiihotuspuheitaan sekä häiriintyneitä mustaval-
kotulkintojaan maailmasta? Hankamäki ei kätke kynttiläänsä 
vakan alle, kun pääsee puhumaan ilman kontrollia nuorille, 
ja erityisesti kauniille nuorukaisille, joita homoseksuaaliksi 
(ahaa, onko hän siksi päässyt TEAKiin; laitoshan on täynnä 
eri seksuaalisia vähemmistöjä edustavia opettajia?) tunnustau-
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tuva Hankamäki ihailee ja joista hän puhuu sekä kirjoittaa 
jatkuvasti. 

Ikävintä tässä on se, ettei Hankamäen puheissa ja kirjoi-
tuksissa ole juuri lainkaan tolkkua tai mitään järkeä. Ne ovat 
täynnä mutu-tuntumalla suollettua vihaa naisia ja niitä taval-
lisia sekä kunnioitettavan rohkeita ihmisiä vastaan, jotka ovat 
nousseet barrikaadeille vapauttaakseen itsensä ahneen pakon 
vangitsevasta yhden totuuden maailmasta. Tässä mielessä 
ne ovat samanlaisia kuin aikoinaan Ilta-Sanomissa kaikkia 
vähemmistöjä silmät kiiluen jahdanneen Juha-Pekka Tikan 
ilkeät ja tökeröt raaputukset. Tikka toimii nykyjään kokoo-
muslaisen Verkkomedian uutistuottajana ja kaveeraa persuista 
eronneiden sinisten, kuten kristilliseen äärioikeistoon kuulu-
van Simon Elon kanssa ja ihailee Trumpia enemmän kuin laki 
ja mielenterveys sallisi. 

Hankamäki on tämän päivän Juha-Pekka Tikka. Kun lukee 
Hankamäen kirjoituksia, kauhistuu niiden sisältämästä poh-
jattomasta vihasta ja ihmisvastaisuudesta. Ne ovat kuin luoteja 
massamurhaajan konekivääriin - Hankamäen uhmakkuus on 
kuin lupa vahingoittaa muita ja yhteiskuntaa, missä elämme. 
MITEN TÄLLÄINEN SOSIOPAATTI ON PÄÄSTETTY 
YLIOPISTONLEHTORIKSI? KUKA TÄSTÄ ON VAS-
TUUSSA? Jo pelkkä inhottava ajatus siitä, mitä hän on ve-
ronmaksajien piikkiin ehtinyt viattomien mieliä myrkyttäen 
ihmisvastaisella saastallaan, nostaa vieläkin ihon kanalihalle. 
Kun alkoi tarkemmin miettiä sitä. mitä kaikkia juttuja teat-
terikoulusta saa aina silloin tällöin lähellä liikkuvilta piireiltä 
kuulla, nousee esiin kysymys, valvotaanko koulun henkistä 
ilmapiiriä millään tavalla? Epäilenpä. Ei ainakaan siltä vaikuta. 
Hankamäen tapausta ei ole vielä puitu loppuun. Ne, jotka 
hänet ovat palkanneet, pitää saada vastuuseen teoistaan.

Muistellaan hieman sitä, kun persujen ajatuspaja Suomen 
perusta julkaisi tuplatohtori Jukka Hankamäen ”Totuus kii-
hottaa” (Suomen perusta 2020) kirjan suuren kohun saat-
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telemana. Jo kirjan nimi kertoo, millaisesta huijauksesta on 
kysymys sekä Hankamäen teksteissä piilevästä valheesta. Jos 
kirjan idea oli esittää mediakritiikkiä, se ei ole onnistunut 
siinä lainkaan. Hankamäen kirjoitus oli sekava ja huonosti 
kirjoitettu mielipidekirjoitus. Lajissaan tyypillinen someajan 
kotkotus vailla tutkittua tietoa. Mihin tutkimukseen hänen 
väitteensä perustuvat sitä hän ei sano koska ne eivät perustu 
mihinkään; emmehän me halua mennä lääkäriin, joka on lu-
kenut aamun kuralammikosta jo ennen tuloamme hänen vas-
taanotolleen diagnoosimme. Suomalaismedioiden todelliset 
ongelmat ovat ongelmien peittely, sisäsiittoisuus, kaverijour-
nalismi, propaganda, asioista vaikeneminen ja totuudenvas-
taiset sekä tylsästi tehdyt karjatilajournalistiset (mm. Iisalmen 
Sanomat) räpellykset, piilofasismi, kristilliset herätysliikkeet, 
näppinsä joka asiaan sotkevat, ”kaiken tietävät” ja kavereitaan 
suosivat huonosti kirjoittavat opettaja-avustajat, sekä suora-
nainen valehtelu ja kaunistelu lukijoille vain siksi, että kukaan 
ei uskalla eikä edes osaa ajatella, että journalismin tehtävä on 
toimia vallan vahtikoirana eikä sylikoirana, koska maakunnis-
sa valtamedioiden tehtävänä on maksettujen mainosten avulla 
ylläpitää valheellista maakunnallista identiteettiä ja ikiaikai-
sen poliittisen eliitin valtaa yli ihmisten totuudesta, muista 
mielipiteistä välittämättä jutuissa, joista voi hyvin sanoa, että 
niiden ylimakeista ja teennäisistä pohjaväreistä paistaa läpi 
ikävästi se vanha totuus, etteivät toden sanat ole kauniita ei-
vätkä kauniit sanat totta toisin, kuin Hankamäen ala-arvoi-
sessa räpellyksessä.

Hankamäelle totuus on esteettinen - ei eettinen. Eikä Han-
kamäkeä, tai etenkään persuja, totuus kiinnosta millään taval-
la, saati sitten kiihottaisi, vaan epätotuus eli valhe. Kiinnos-
tavaksi tämän ongelman tekee yhteys teatterikorkeakouluun, 
jossa aaltoilee koko ajan pieniä myrskyjä vesilaseissa. Moni 
asioita hyvin tunteva hieraisi uutisen luettuaan kaksi kerta 
silmiään, lukiko oikein; punavihreän taidekasvatusapparaa-
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tin kuumassa ytimessä fasisti pistämässä lisää pökköä pesään 
sekoittamalla muutenkin hurjassa hypetyksessä ja itsestään 
liikoja luulevia teatterisukupolvia, joiden tekopyhiä mielipi-
teitä maailman muka menosta olemme joutuneet medioista 
seuraamaan tasaiseen tahtiin eri vuosikymmenillä kyllästymi-
seen asti niiden pinnallisuuden ja typeryyden kyllästäminä. 

On selvää, että teatterikorkeakoulussa hankamäen nimi-
tyksstä vastuussa olleet henkilöt ovat yrittäneet luistaa vas-
tuustaan. Kunnollista likapyykkiä asiasta ei ole käyty julkisuu-
dessa, vaikka muista epäkohdista koulun sisällä yritetään usein 
näyttävästikin härnätä skandaalinnälkäistä keskiluokkaa. ON 
SELVÄÄ, ETTEMME KESTÄ ENÄÄ TOISTA HANKA-
MÄKISLÄISTÄ SKANDAALIA. Taideyliopistojen opetta-
jien pätevyys- ja sopivuusvaatimukset on sivistysvaltiossa tie-
tenkin lailla määrätty, mutta koska kyseessä on kaveruuslaji, 
pinnan alla vaikuttaa muitakin motiiveja kuin vain toiminen 
eettisesti kestävällä tavalla kaikkien yhteistä parasta ajatellen. 

Opetuksessa se on elintärkeä periaate. Oikeastaan mitään 
muuta periaatetta ei tarvita. Länsimainen sivistysyhteiskunta 
nojaa roomalaiseen käytännöllisen viisauden perikuvana pi-
dettyyn Catoon, jonka Opetuksia (Marcus Boas: Disticha Ca-
tonius 1952) -kirja oli yli tuhannen vuoden ajan yksi Euroo-
pan luetuimmista teoksista. Ajatus moraalisesti opettavaisten 
lauseiden ja tarinoiden käytöstä tuli alun perin kreikkalaisilta 
näytelmäkirjailijoilta mm. Euripideeltä ja Menandrokselta. 
Caton elämänohjeissa neuvottiin nuorta koulupoikaa, ikään 
kuin hän olisi jo aikuinen, julkiseen elämään osallistuva mies. 
Oppaassa kaikkiin nuoriin ihmistaimien mieliin yritettiin is-
kostaa käytännön viisauksia, jotta hän pärjäisi maailmassa. 

Ehdottoman catolaisen eettisyyden mukaan ihmisen pitää 
olla moraalisesti esimerkillinen muille ja pyrkiä kohti hyvää 
toimimalla oikein ja käyttäytymällä hyvin myös omassa hen-
kilökohtaisessa elämässään. Hyveessä olisi olennaista kyky 
oivaltaa, mikä missäkin asiassa on totta ja aitoa, mitkä ovat 
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asioiden keskinäiset suhteet, mitkä seuraukset ja edellytykset, 
ja mikä oli minkin syynä, sanoi jo aikoinaan yleisestä moraa-
lista ja ihmisten pahuudesta huolestunut Cicero. 

TÄMÄ PERIAATE EI OLE KUITENKAAN LÄPÄIS-
SYT TEATTERIKORKEAKOULUN JOHDON AJA-
TUKSIA - TAI AINAKIN SILTÄ VAIKUTTAA! Tämä on 
kuitenkin koko länsimaisen humanistisen sivistyksemme 
yksi tärkeimmistä periaatteista, jonka unohtaminen on aina 
johtanut surullisiin seurauksiin, kuten teatterikorkeakoulussa 
sen pahimpina kiihkon vuosina, jotka tuntuvat vain jatkuvan 
ja jatkuvan, eikä kukaan tee mitään, koska kukaan ei tunnu 
valvovan koulun opettajavalintoja. Samalla kun puhumme 
hyvästä, meidän tulee myös tehdä sitä niin omassa kuin yh-
teisessä maailmassamme muiden kanssa. Yliopiston opettajilta 
edellytetään ja vaaditaan arvostelukykyä myös oman toimin-
tansa arvioinneissa. 

Filosofi Immanuel Kant sanoi ”Arvostelukyvyn kritiikis-
sään” (Gaudeamus 2018) luvussa ”Arvostelukyky kykynä 
säätää lakeja a priori” arvostelukyvyn olevan yleisesti ottaen 
kykyä ajatella erityistä yleiseen sisältyvänä. Jos yleinen (sään-
tö, periaate, laki) on valmiiksi annettu, niin arvostelukyky 
on määrittävä alistaessaan erityisen yleisen alaisuuteen (myös 
silloin, kun se transsendentaalisena arvostelukykynä tarjoaa 
aprioriset ehdot, niin että vain niiden mukaisesti jokin voi-
daan alistaa tuolle yleiselle). Mutta jos on annettu erityinen, 
jolle arvostelukyvyn pitää löytää yleinen, arvostelukyky on 
pelkästään reflektoiva. Kant puhuu tässä luvussa näiden 
kahden välisestä erosta ja mitä se käytännössä merkitsee. Re-
flektoiva arvostelukyky, jonka tehtävänä oli Kantin mukaan 
kohota erityisestä, luonnossa yleiseen, tarvitsi periaatteen, jota 
se ei voinut lainata kokemuksesta, koska tämän periaatteen 
oli tarkoitus antaa perusta kaikkien empiiristen periaatteiden 
ykseydelle.

Kerron reflektoivasta arvostelukyvystä ja sen puutteesta 
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kauhuesimerkin Vallilasta. Asun täällä eräässä köyhien taval-
listen ihmisten pienasuntoja täynnä olevassa kerrostalossa, 
jossa asuu myös lastenohjelmien kuuluttajana kannuksensa 
hankkinut ja yhdessä miesystävänsä herra Hakkaraisen kanssa 
kampaamoalan yrityksen Helsingissä omistava Manne (etu-
nimi saattaa olla ns. taiteilijanimi) Maalismaa, joka omien 
sanojensa mukaan toimii puheopin yliopistonlehtorina Tai-
deyliopistossa (en ole viitsinyt tarkastaa, pitäähän miehen 
sanaan luottaa) sekä Turun yliopiston kielikeskuksessa. Laki-
mies Maija Rinta-Hosko Turun yliopiston lakimiespalveluista 
vahvisti asia. Manne (ilmeisesti manne on sen oikea nimi tai 
se on sen vaihtanut...) 

Maalismaa toimii Rinta-Hoskon mukaan Turun yliopistol-
la sivutoimisena tuntiopettajana. Turun yliopiston rekrytoin-
neissa noudatetaan hänen mukaansa työlainsäädännön ohella 
yliopiston yleisiä rekrytointiohjeistuksia, opettajille mahdolli-
sesti asetettuja pätevyysvaatimuksia ja kunkin työpaikkailmoi-
tuksen mukaisia kriteereitä: ”Työntekijöiltämme odotamme 
luonnollisesti hyvää työkäytöstä, mutta Turun yliopisto ei 
työnantajana puutu tai edes voisi puuttua työntekijöidensä 
vapaa-ajan toimintaan tai käytökseen.”

Käytännössä tämä pykälä tarkoittaa, että jos on syytä epäil-
lä hänen käyttäytyneen huonosti työaikana ja saaneen esimer-
kiksi huonosta käytöksestään tuomion, hän ei voisi jatkaa si-
vutoimisena opettajana Turun yliopistossa mutta ei myöskään 
taideyliopistossa. Kummalliseksi hepun tekee hänen epäasi-
allinen ja lähes aggressiivinen käytöksensä sellaisia ihmisiä 
kohtaan, jotka hän, kuten minut, luokittelee imbesilleiksi ul-
koisen habitukseni perusteella. Maalismaa tönii tielleen osuvia 
ihmisiä rappukäytävässä, hakkaa koiraansa remmillä ulkona ja 
päästää suustaan ulos nyrpeällä naamallaan painokelvotonta 
tekstiä, jonka vihasanoma on yhtä karkeaa ja epämiellyttävää, 
kuin persu-Hankamäen. 

On paljon muutakin, mistä en viitsi edes mainita... Mutta 
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miten tällainen hankamäkiläinen voi työskennellä (jos nyt 
ylipäätään edes työskentelee - tyyppi rehentelee amislaisen 
junttitapaan enemmän kuin laki sallisi) cicerolais-catolaisen 
sivistysihanteen mukaisesti toimivassa korkeakoulujärjestel-
mässämme yhtenä sen tärkeänä osana? Kumma juttu, jos näin 
on, sillä Maalismaa ei ole esimerkillinen ja hyvään pyrkivä 
omassa elämässään ja ympäristössään - monen ihmisen suulla 
todistettavasti kaikkea muuta. Turun yliopiston lakimiespal-
velujen lakimiehen lausunto ei tarkoita sitä, etteikö sillä ole 
mitään väliä ja seuraamuksia, miten hän käyttäytyy vapaa-ai-
kanaan, ja erityisesti jos huonosti. Yliopisto ei vain voi seurata 
ja puuttua hänen vapaa -ajan toimintaan tai käytökseensä, 
vasta jälkiseurauksiin. 

Hieman yllätyksellisesti voi sanoa sekä Hankamäen että 
Maalismaan pahuuden liittyvän käsitteeseen vapaus ja mi-
ten he sen omassa elämissään ymmärtävät väärin vain omaa 
vapauttaan toisten kustannuksella ajatellen. Hankamäki oli 
helppo tapaus. Kaikki tuntuvat inhoavan häntä, sillä tyyppi 
päästelee höyryjään ulos vailla tervettä itsesensuuria inhoten 
maailmaa hieman liikaa. Maalismaa-ongelmatiikka on taas 
lajissaan hieman vaikeampi eettinen kysymys. SETA-aktivis-
tina tunnettu Maalismaa ei ole äärioikeistolainen, se erotuk-
seksi Hankamäestä. Molempia yhdistää kuitenkin vaikeuksien 
kautta voittoon strategialla saavutettu itsehyväksyntä syrjintää 
aikoinaan kokeneina, mutta lopulta oman seksuaalisuutensa 
kanssa sinuiksi tulleina homoseksuaaleina. Mutta pitkään jat-
kunut pään seinään iskeminen ei ole jättänyt heitä kolhuitta 
ja vailla katkeruutta. Sen huomaa vaikeuksien kautta voittoon 
strategian ikävämmällä piirteellä molempien röyhkeytenä 
yrittää kompensoida aiemmat menetykset omien väärien ja 
epäeettisten tekojensa vaikuttimien kiillottamisella.

Mutta se, että sanon Maalismaan tehneen mitä on tehnyt, 
ei vielä todista mitään minkään puolesta tai mitään vastaan. 
Hän on sosiopaattien tapaan todennäköisesti valikoiden tar-
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koituksellisesti hyvä tyyppi niille, joita hän pitää hyvinä tyyp-
peinä. Huono taas niille, joita pitää huonoina. Hän on siis 
paha tyyppi itse, koska määrittelee hyvyys-pahuus-ongelma-
tiikan opportunistisesti vain omaa etuaan ajatellen, ei yleisestä 
hyvästä tai jaloista moraalisista periaatteista vetäen. Pahana 
havaitsemansa asiat hän on ymmärtänyt välttämättömiksi par-
haan mahdollisen henkilökohtaisen kokonaisuuden kannalta; 
ne ovat hieman nurinkurisesti katsottuna pahoja pelkästään 
hänen omasta subjektiivisesta näkökulmasta katsottuna, mut-
ta eivät ihme kyllä kokonaisuuden kannalta. 

Kaiken minkä hän tekee ja ajattelee, hän tekee samalta vää-
ristyneeltä pohjalta; hän on mitä on, niin maailmakin, mutta 
hän ei siitä välitä, koska hän on mitä hän on juuri siksi, ettei 
muulla ole väliä hänelle. Todennäköisesti hän on päässyt kave-
rien kautta myös mainostamaansa jobiin yliopistonlehtorina 
juuri tällä metodilla. Me emme kuitenkaan voi säälitellä häntä 
hänen huonojen ominaisuuksiensa takia, sillä Maalismaa-ta-
pauksessa henkilöityy ikävällä tavalla koko yhteiskuntaa sisältä 
vaivaava, ja sen uskottavuutta nakertava pahuuden ongelma. 
Yhteistä Hankamäelle ja Maalismaalle on se sama paha, mikä 
kuuluu erottomasti yhteen mm. Schellingin, Kantin ja Kir-
kegaardin ajattelussa vapauden kanssa (Schelling olisi lisännyt 
vielä sen kuuluvan yhteen ”maailman metafyysisen rakenteen 
kanssa”).

Miten tämä sitten liittyy Maalismaa-tapaukseen? Juuri 
samalla tavalla kuin MIKSI PÄIVI RÄSÄNEN SAI SYYT-
TEET SEKSUAALISIA VÄHEMMISTÖJÄ HALVENTA-
NEISTA KIRJOITUKSISTAAN. Olemme osa Eurooppaa ja 
jaamme samat postmodernit humanistiset arvot- emme toki 
kaikki mutta valtiot ja niiden kasvatussysteemit kylläkin. Yh-
teiskunta on moniarvoinen ja suojelee heikommassa asemassa 
olevia, tai sanoo niin, eikä tulisi toimeen, jos maalismaalainen 
nurinkurinen käsitys hyvyydestä ja pahuudesta vain hänen 
omasta ahtaasta näkökulmastaan olisi vallalla. 
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Jos se paha, mikä hänessä on, olisi edes jotenkuten hallit-
tavissa, hän olisi oppinut sen mikä on opettajan tärkein peri-
aate, pitää oma paha aisoissa julkisuudessa ja yrittää rohkaista 
oppilaitaan hyvään ja rakentavaan sekä positiiviseen elämänta-
paan. Mutta sitä hän ei tee, vaan näyttää olevan enemmänkin 
refleksinomaisena kuumakallena kykenemätön piilottamaan 
pahuutensa, jolloin hän vaikuttaa mihin tahansa opettajan 
virkaan sopimattomalta ”luonnehäiriöiseltä riidankylväjältä 
ja eräänlaiselta draamaqueeniilta” kuin hillittömyytensä tai-
tavasti hallitsevalta nuorten taimien kastelijalta. 

Valtion kasvatussysteemit tähtäävät moraaliseen aikui-
suuteen, eli seuraamukselliseen itsevastuullisuuteen kasvami-
seen. ME EMME ENÄÄ KAIPAA TEATTERIKORKEA-
KOULUSTA aina aika ajoin ulosryöpsähtäviä vihankipinöitä. 
Ne ajat, jolloin vallankumousta tehtiin valtion rahoilla ja kes-
kiluokan hyvinvointikakarat pääsivät vihaamaan päätoimises-
ti vanhempiaan ja heidän sukupolvea, ovat auttamattomasti 
ohitse. 
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Jarmanin 
Wittgenstein

Lahjakkaan englantilaisen elokuvaohjaaja Derek Jarmanin 
elokuva Wittgensteinistä voitti vuonna 1993 Berliinin eloku-
vajuhlilla parhaan kokoillan elokuvan Teddy-palkinnon. Eikä 
syyttä. Elokuva on älyllisen piruileva ja samalla huvittavan 
hauska taidonnäyte osaavan mestarin käsistä hieman samaan 
tapaan, kuin Caravaggion raadollinen ja samalla häikäisevän 
kaunis ja omaperäinen tyylinäyte vuodelta 1986. 

Jarmanin suhde Wittgensteiniin on ”wittgensteinilainen”, 
sillä Wittgenstein kirjoitti omien sanojensa mukaan kirjojaan 
vain niille, jotka suhtautuivat ystävällisesti niiden henkeen. 
Jarman suhtautui ja uskalsi vielä enemmän. Hän näyttää otta-
neen elokuvansa motoksi Wittgensteinin opetukset, siitä, ettei 
modernin filosofian peruselementit olleet sitenkään Descar-
tesin systemaattisen epäilyn metodi, vaan ehkä mahdollisesti 
Michel de Montaignen skeptiset argumentit.

Filmihullun numerossa 3/2021 käsitteli samaa asiaa Mark-
ku Koski artikkelissaan otsikolla ”Kaksi Wittgensteinia”. 
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Kosken analyysi on elokuvallinen, ei niinkään filosofinen tai 
aatehistoriallinen, eikä varsinkaan digivallilan tapaan ”locke-
lais-montaignelaisen” esseistinen, kuten tässä artikkelissa. 
Koski antaa kuitenkin elokuvalliseen ajatteluun Wittgens-
tein-elokuvasta uusia eväitä ja työkaluja ymmärtää, miksi 
kaikki se tehtiin kuin tehtiin. Hän on hyvin tarkkaan tutkinut 
elokuvan taustoja, kiitos BFI:n (British Film Institute) hienon 
työn säilyttää ja dokumentoida eri elokuvien - myös Jarmanin 
Wittgenstein-elokuvan taustoja, suunnitelmia ja erilaisia käsi-
tyksiä siitä, mitä piti tehdä ja mitä tuli tehdyksi. 

Juuri siksihän Filmihullu on mainio jokaisen filmihullun 
taskutietokirja, että se päivittää tällaisia tietoja ja korvaa nii-
tä puutteita mielissämme, jota emme valitettavasti enää saa 
kavilta (se nykyinen kepulaisbyrokraattinen nimitys eloku-
va-arkistolle) siitä syystä, että Tytti Yli-Viikarin valvomaksi 
valtion virastoksi muuttuessaan, sen aika menee byrokratian 
paisuttaamiseen, johtajan matkojen valmisteluun ja niistä ra-
portointiin, kokouspullien tilaamiseen ja Indiana Jones-elo-
kuvien pyörittämiseen Jari Sedegrenin pohjoispohjanmaalais-
ten tuoteselosteiden kera kaikille niille bloggareiden ystäville, 
joita viraston uusi viestintästrategia on Helsingin Sanomien 
kulttuuritoimituksen kanssa yhdessä priorisoinut kavin uu-
deksi kohderyhmäksi, unohtamatta ohjelmasuunnittelusemi-
naareja Tallinnan-laivoilla Pieni talo preerialla-teemaviikoista 
sekä Bonanza-kesäviikonlopuista.

Jarmanin Wittgenstein elokuva ei ole huono tai hyvä pe-
rinteisellä Filmihullu-asteikolla ajateltuna. Mutta ei myöskään 
keskinkertaisena kompromissina jotain siltä väliltä. Kosken 
mukaan jotain jää puuttumaan Wittgensteinista ja se on juuri 
itse elokuva. Elokuvan pitäisi tuoda meille Kosken mukaan 
uudenlaista ajan, kitkan ja roson tajua sekä kannustaa katsojaa 
skeptiseen ajatteluun, joka oli yksi Wittgensteinin tärkeä anti 
filosofialle. Jarman ei ole ehkä tässä ihan nappiin onnistunut, 
osin siksi, että elokuva on aikaansa sidottu. Se sai aikoinaan 
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yleisöltä sekä kriitikoilta hyvän vastaanoton. 
Muistan itsekin, miten pidin sitä pienenä raikkaana tuu-

lahduksena. Mutta olenkin puolueellinen, sillä minun Jarma-
nin ja Wittgensteinin välillä vallitsi tietynlainen esteettisälyl-
linen perheyhteys homoseksualismin lisäksi. Markku Koski 
sanoo elokuvan olleen hänelle paha pettymys. Koski selittää 
artikkelissaan taustoja tapahtuneille ja miksi. Vuonna 1993 
Jarman sai tehtäväkseen ohjata tv-elokuvan Wittgensteinista. 

Se olisi ollut Kosken mukaan yksi osa filosofeista kertovaa 
sarjaa, jonka tuottajana oli kuulu vasemmistoaktivisti Tariq 
Ali. Alkuperäisen käsikirjoituksen laati Marxin elämänkerran 
kirjoittanut marxilainen kirjallisuustieteilijä Terry Eagleton, 
jota pidetään Harold Bloomin kanssa yhtenä alansa johta-
vista ja lahjakkaimmista auktoriteeteistä. Jarman ei pitänyt 
ilmeisesti Eagletonin tyylistä ja muokkasi kässäriä niin, että 
Eagleton ei tuntenut sitä enää omakseen, tai ei halunnut tun-
nustaa, ja poistatutti nimensä alkuperäiskässäristä. Ikään kuin 
brechtiläisyydestään huolimatta se osoittautui Kosken mieles-
tä olleen sittenkin aika tavanomainen. Se alkoi tuttuun tapaan 
lapsuudesta ja jatkuu sitten eri vaiheiden kautta uskollisesti 
kuolinvuoteelle asti: 

”Ei se toki mitään biojätettä ole, mutta Jarmania ei näytä 
sittenkään kiinnostaneen kovinkaan paljoa Wittgensteinin 
ajattelu, vaan ennen muuta vain elämänvaiheet ja traaginen 
homoeroottisuus. Tottakai se kuuluu asiaan, mutta nyt se oli 
nostettu nykyisten biopicien lakien mukaan kaapin päälle. 
Eagleton keskitti taas käsikirjoituksessaan huomionsa Wit-
tgensteinin Cambridgen vaiheeseen, jossa suhteet Bertrand 
Russelliin ja John Maynards Keynesiin tulevat herkullisesti 
esille. Hän tavoitteli käsikirjoituksessaan keskusteluelokuvaa, 
ja on siinä Jarmania brechtiläisempi. Hän kutsuukin omaa 
versiotaan näytelmäkasi. Se sopii, sillä Wittgenstein oli kiin-
nostunut oman aikansa wieniläisestä teatterista, ja varsinkin 
sen commedia dellàrte-tyyppisistä esityksistä, joiden tunne-
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tuin tekijä oli Johann Nestroy. Joidenkin tutkijoiden mielestä 
Wittgensteinin kielipelit, sanaleikit ja vinksahtanut huumori 
on peräisin juuri sieltä.”

Mutta mikä tekee Wittgensteinin yhä edelleenkin kaikkien 
vastaanhangoittelevien älykköjen ja muurinmurtajien suosi-
kiksi, on sen tajuaminen tärkeäksi, miten Wittgenstein arvosti 
henkevää sukkeluutta, joka voi palaa vain puhtaassa kyntti-
lässä; tällainen puhtaus edellytti ulkopuolisuutta vallitsevista 
valheista, vallasta ja sen mielistely - ja rankaisusysteemeistä. 
Rosoisuus, asioista niiden oikealla sanoilla puhuminen ja tie-
tynlainen rikkinäisyyden ymmärtäminen osaksi ihmiselämän 
mysteeriä, olivat älyllisessä elämässä harvinaisia oivalluksia, 
joista moni älykkö ei ollut tuolloin tietävinäänkään. Witt-
genstein oli. Ehkä hän siksi pakeni itseään ja ajatuksiaan ja 
asui vuosina 1936-1937 itse rakentamassaan pienessä mökissä 
Skjoldenin kylässä, Lustrafjord - vuonon pohjukassa Norjassa. 

Hän kirjoitti päiväkirjoja. Eräässä kirjoituksessaan hän ker-
too, miten hän on täysin vailla rohkeutta eikä voi kirjoittaa 
edes järkevää huomautusta omasta itsestään. Joskus luulen, 
hän jatkaa, että kärsin eräänlaisesta henkisestä ummetuksesta. 
Vai onko se vain kuvitelma. Samanlainen kuin silloin, kun 
haluaisi oksentaa vakka ei ole enää mitään sisällä:

”Olen hyvin usein tai melkein aina täynnä ahdistusta ja 
aivoni ovat hyvin ärtyisät. Huomasin, miten masennuin, jos 
ihmiset eivät olleet mistä tahansa syystä hyvin ja erityisen ys-
tävällisiä minulle. Kysyin, miksi olen niin äreissäni ja vastasin, 
koska olen aivan epävakaa. Sitten mieleeni tuli rinnastuksena, 
että minusta tuntuu aivan samalta kuin huonosta ratsastajasta 
hevosen selässä: jos hevonen on lauhkea, kaikki sujuu hyvin, 
mutta heti kun se muuttuu levottomaksi, ratsastajasta tulee 
epävarma, ja hän huomaa epävarmuutensa ja on siten täysin 
hevosen armoilla.” 

Mutta hän oli oikeassa. Jarman tajuaa tämän oivaltavasti 
elokuvatulkinnassaan. Wittgensteinin kohtalo oli meidän 
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kaikkien kohtalo. Ihan kuin Wittgenstein, Jarman tajusi, et-
tei voinut pohdinnoillaan ja loputtomilla yksinpuheluillaan 
tehdä oikeaksi mitään mikä näyttäytyi hänen sydämessään 
ilveilyltä ja epäaidolta, sillä pohjimmilta kaikesta eristäytynei-
syydestään ja luonteensa kieroontumisesta, hän halusi uskoa 
aitoon rakkauteen sekä puhtaisiin unelmiin, ihan kuin Witt-
genstein, jolla oli pohjaton olemassaolotuska, miehenkaipuu 
ja ahdistuksensekainen masennus olemassaolon typerryttävän 
tyhjyyden edessä, kun hän purkasi tunteitaan päiväkirjaansa: 

”Yksinäisyys ja erilaisuus ajavat meitä yhä kauemmaksi 
muista ihmisistä. Silvo ihminen kokonaan, katkaise häneltä 
kädet & jalat nenä & korva & katso sitten mitä on jäljellä 
hänen itsetunnostaan & arvokkuudestaan & missä määrin 
hänen käsitteensä sellaisista asioista ovat yhä samat. Emme 
aavista lainkaan, kuinka nämä käsitteet riippuvat ruumiimme 
tavallisesta, normaalista tilasta. Mitä niistä tulee, kun meitä 
talutetaan rengas kielessä & sidottuina? kuinka paljon ihmistä 
hänessä on yhä jäljellä? Millaiseen tilaan tällainen ihminen 
vaipuu? Emme tiedä, että seisomme korkealla kapealla kal-
liolla & ympärillämme kuiluja, joissa kaikki näyttää aivan 
toisenlaiselta.” 

Myöhemmin Wittgenstein kirjoitti vielä kuin pisteeksi 
iin päälle: ”Mutta voi aivan hyvin olla, että paljaaksi ajateltu 
ruumis saa meidät jossain mielessä menettämään itsekun-
nioituksemme. (Karamazovin veljekset.) Ei ole epäilystäkään 
siitä, että rujous, joka tekee meidät omissa silmissämme ar-
vottoman, naurettavan näköisiksi, voi viedä meiltä kaiken it-
sepuolustustahdon. Miten hämillemme meidät - tai ainakin 
monet ihmiset (minut) - usein saa fyysinen tai esteettinen 
alemmuus.” 

Samoin kun Wittgenstein, myös Jarman elokuvaohjaajana 
pyrki kaikkien mahdollisten rakenteiden selvyyteen ja läpinä-
kyvyyteen ainakin teoreettisissa hahmotelmissaan ja töissään 
siitä huolimatta, että Wittgensteinin mukaan mikään ei ollut 
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niin vaikeaa, kuin suhtautua ennakkoluulottomasti käsittei-
siin. Tämä oli hänestä filosofian päävaikeus. Se ei kuitenkaan 
hämännyt tai vaikeuttanut Derek Jarmanin suhtautumista 
Wittgensteiniin sekä henkilönä että filosofina. 

Jarman otti vain ohjenuorakseen itsensä Wittgenstein 
sanat, ettei käyttäytymisen perusta ollut tiedollinen, eikä se 
perustunut uskomuksille, vaan kaiken oppimisen ja koke-
muksen toistuvat ja taivuttelevat piirteet antoivat sosiaaliselle 
käyttäytymisellemme sen säännönmukaiset piirteet, myös 
sen, että kaiken voisi muuttaa, jos halua siihen olisi, ja alkoi 
muovata ironian keinoin kuvaa Wittgensteinista wittgenstei-
nilaiseen tapaan ja suuntaan piruilevan älylliseksi.

Koski kirjoittaa Filmihulluun numerossa 3/2021 siitä, et-
tei mitään kuivaa opetuselokuvaa Eagletonin elokuvasta olisi 
tullut, sillä siinä oli mukana juuri Wittgensteinin pirtaan is-
tuvaa huumoria. Hän myöntää, että kyllä sitä Jarmaniltakin 
löytyy aina hullutteluun asti, mutta pääasiassa brittiläiseen 
turmeltuneeseen yläluokkaan viittaavassa muodossa. Mutta 
oliko tässä kyse sittenkin Jarmanin ongelmallisessa suhtau-
tumisessa omaan homoseksualismiinsa ja edessä odottavaan 
kuolemaan, sillä hänellä oli todettu jo AIDS? Jarman oli Eag-
letonin mielestä kaikesta ihailtavasta radikalismistaan huoli-
matta tyypillinen keskiluokan britti. 

Minusta Eagleton osuu harhaan. Hän ei ymmärrä vihas-
saan Jarmania kohtaan, Jarmanin todellisia pelkoja, harhaku-
vitelmia ja omaa ruusunhohtoista lyyristä homoeskapismiaan, 
jonka kruunu on mestarillinen, rakeiselle VHS-kasetille ku-
vattu The Angelic Conversation ja myöhemmin muutama 
Pet Shop Boysin musiikkivideo, jotka jatkavat jarmanilaista 
80-luvun homoeskapipistista dandykulttuurin estetisöintiä, 
jota hän sovelsi myös elokuvaansa Wittgensteinistä. 

Ymmärtääkseen Jarmanin aika ajoin ahdasta homokuvaa 
ja estoista brittiläistä taitelijaluonnetta, tarvitaan avuksi kaksi 
erilaista metodia; kuva Virginia Woolfin Orlannosta sekä Toni 
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Morrison kertomuksia siitä, mistä syrjintä syntyy ja kuinka 
sitä ylläpidetään eräänlaisena kirjallisena suojautumisena Setä 
Tuomon tuvan tapaan ”itsekolonialisaatiolla”. 

Elokuva oli Jarmanille se sama kättä pidempää, kuin mitä 
kaunokirjallisuus tarjosi Morrisonille hallittavissa olevan kaa-
oksen sekä toiseuden ja toiseksi tulemisen mahdollisuuden - 
tärkeitä välineitä sanallistettaessa mahdotonta olevaista, jota 
yritetään piilottaa tai hävetään. Se tarjosi kuitenkin kirjailija 
Morrisonille mahdollisuuden asettua muukalaisen nahkoihin 
myötätunnolla ja kirkkain mielin sekä asettaa hänet alttiiksi 
itsetutkiskeluille. 

Morrisonille kirjoitettu kieli oli jotain oleellisempaa kuin 
sen pelkkä viittaussuhde käsiteltävään asiaan. Kun hän puhui 
Toiseudesta, rasismista tai muukalaisuudesta, hän itki verta 
koko eletyn elämänsä ja näkemänsä sekä kuulemiensa vää-
ryyksien tähden koko kansansa puolesta ja kanssa yhtenä val-
tamerenä. Jarman ei osaa samaa, mutta osaa olla hiljaa oikeissa 
paikoissa. Tässä Eagleton on väärässä. Jarman kätkee surunsa 
ja häpeänsä myös W-elokuvassaan. Muutoin niin pelottava ta-
rinoiden muukalainen ei ole silti hänelle vieras vaan yllättävä. 
Ei tuntematon, vaan ikimuistoinen, kuten Morrisonillekin. 

Virginia Woolfin Orlannon sanoma on modernin ihmi-
sen persoonallisuuden määrittelyn vapauden puolesta tätä 
päivää vahvasti henkivä muutoksen puolestapuhuja, kuten 
Orlando-elokuvan tunkkaista ilmaa raikastamaan saapu-
va lounaistuuli. Elokuvalla onkin punaisena lankana hyvin 
tyypillinen brittien radikaalisanoma ihmisen puolesta kas-
votonta jäykkyyttä vastaan: vapaa sielu on vailla aseman ja 
omaisuuden kahelista. Britit ovat samanaikaisesti kadehtivan 
älyllisiä henkeviä ja leikkisän kujeilevia niin ajatuksissaan kuin 
sanaleikeissään, jotka kaikki saavat huipennuksensa Shakes-
pearen tavasta yhdistää osuvasti ylhäinen ja alhainen toisiinsa 
niin nautinnollisella tavalla, että siihen on muut kuin britit 
harvoin yltäneet. 
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Virginia Woolf yltää viiltävän tarkasti Oscar Wilden esi-
merkkiä noudattaen heittämällä tekstinsä sekaan wildemäisiä 
sukkeluuksia ”Tuskin te aviomiestä kaipaatte vaan rakastajaa”. 
Tai ”Jos olisin nainen, en ehkä enää haluaisi uhrata elämää-
ni siihen, että hoidan lapset ja lapsenlapset. Enkä haluaisi 
hukkua hiljaa naisellisen kiltteyden maitoon! Ja lisää: ”Olitte 
sitten mies tai nainen, minulle olette aina sukupuolenne hiou-
tunein huippu ja helmi. Kuka muu teidät huolisi. Olen valmis 
sietämään ”sukupuolisen horjuvuutenne!”.

Koski osuu kuitenkin oikeaan: elokuvasta W tuntuu puut-
tuvan jotain. Myös jos sitä vertaa Orlandoon. Mutta mitä? Se 
on juuri se sama elokuvallisuus, johon Koski puuttui jo aikai-
semmin. Wittgensteinia kiehtoi elokuvassa Kosken mukaan 
se, miten elokuva ei selitä, vaan näyttää. Se ei ole ”kuva maa-
ilmasta” sen enempää kuin kielikään, mutta siitä saa meistä 
riippumattoman kuvan maailmasta ja sen tavoista olla. 

Mutta millainen oli Wittgensteinin mennyt aika ja sen 
tunne, jota Jarman halusi saada ikuistetuksi elokuvaansa var-
ten, vaikkei siinä onnistunutkaan kovin hyvin? Wittgenstein 
pohdiskeli Sinisessä ja Ruskeassa kirjassaan, jotka syntyivät 
hänen luentojaan varten kirjoittamasta materiaalista, tätä 
menneisyyttä, menneen ajan tunnetta, ja menneiden aikojen 
kertomista. 

Hän pohdiskeli Pyhän Augustuksen kysymyksellä: miten 
on mahdollista, että aikaa voidaan mitata? Ja vastaa itse: men-
neisyyttä ei voi mitata, koska se on mennyttä. Tulevaisuutta 
taas ei voi mitata. koska se ei ole vielä tullut. Eikä nykyisyyttä 
voi mitata, koska nykyisyydellä ei ole mitään ulottuvuutta: 

”Niiden lauseiden luonne, jotka sanovat jotakin siitä, mitä 
tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, aiheuttaa meille vieläkin 
helpommin pulmia kuin menneisyyttä koskevat lauseet. Ver-
ratessaan näet tulevia tapahtumia menneisiin, joku voi olla 
melkein valmis sanomaan, että vaikka menneet tapahtumat 
eivät todella ole olemassa täydessä päivänvalossa, ne ovat ole-
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massa eräänlaisessa alamaailmassa, johon ne ovat joutuneet to-
dellisesta elämästä, kun taas tulevilla tapahtumilla ei ole edes 
tätä varjomaista olemassaoloa. Voisimme kuitenkin kuvitella 
syntymättömien, tulevien tapahtumien alueen, josta ne tule-
vat todellisuuteen ja painuvat sitten menneisyyden alueelle; 
ja jos ajattelemme tämän metaforan avulla, voimme yllättyä, 
että tulevaisuus ilmenee vähemmän olemassa olevana kuin 
menneisyys.” 

Jarman kiertää näitä kysymyksiä kuin kissa kuumaa puuroa 
unohtamatta, että Wittgenstein kysyi myös, eikö ole olemassa 
erikoislaatuinen menneen ajan tunne, joka luonnehtii mieli-
kuvat muistikuviksi? Siitä kai elokuvan anarkistinen leikki-
syys, kun hän tekee muistikuvista elokuvan. Jarman näyttää 
sen todeksi, mistä Wittgenstein kirjoittaa, että varmasti on 
olemassa kokemuksia, joita hän olisi valmis sanomaan men-
neen ajan tunteiksi, vaikka ei olekaan niin, että aina, kun hän 
muistaa jotain, hänellä on jokin näistä tunteista. 

Ja jotta pääsisimme selvyyteen näiden tunteiden luonteesta, 
on taas hyvin hyödyllistä muistaa, että on olemassa menneen 
ajan eleitä ja menneen ajan äänenpainoja, joiden voimme kat-
soa esittävän menneen ajan kokemuksia. Siksi Jarman ei tee 
juhlakalusta pönöttävää mahtimiestä vaan leikkaa kuvillaan 
sanat ja tunteet yhteen omaksi rakkaudentunnustuksekseen 
ihailemalleen kohtalontoverille ja oman aikansa ehkä yhdelle 
suurimmista ajattelijoista. Miten hän sen sitten tekee? Niin 
ettemme sitä heti huomaa. 

Elokuva on täynnä älyllisiä kompia ja jatkuvaa kaiken ky-
seenalaistamista, jopa niin, että on vaikea erottaa mikä on 
vitsiksi tarkoitettua ja mikä vakavasti otettavaa, vai onko edes 
sellaista. Tässä Jarman tekee kunniaa Wittgensteinille elämäl-
lä kameransa kanssa hänen sisintään todeksi - ei ulkoista tai 
kronologista kaikkien jo valmiiksi tietämää totta, jos se nyt 
oli totta. 

W- elokuvan on tehnyt Wittgensteiniin ihastunut aikui-
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seksi kasvanut nuori opiskelijapoika nimeltään Derek Jarman. 
Elokuvassa on samaa salaperäisyyttä kuin päiväkirjojen salape-
räisessä Maxissa, joka oli joko Wittgensteinin salainen rakas-
tettu Norjan vuosina, tai sitten hänen salainen koodinimensä 
useammille poikarakkauksille, ihastuksille ja ennen kaikkea 
täyttymättömille toiveille ja loputtomille seksifantasioille, 
sillä vaikka Wittgenstein avasi solmuja, hän tunnusti myös 
ettei ihan kaikkea kukaan saanut sisimmistään, ei edes hän 
irti puhtaasti sellaisena kun salaiset halut ja toiveemme niitä 
siellä jossain syvällä ryydittivät. 

Wittgenstein kirjoitti, että hänen ajatuksensa tulivat har-
voin maailmaan silpoutumattomina, ja että jokin osa niistä 
vääntyy synnytyksessä tai murtuu irti. Tai ajatus on kokonaan 
keskonen & sanakielessä elinkelvoton. Sitten maailmaan tu-
lee pieni lausesikiö, jolta puuttuvat vielä tärkeämmät raajat. 
Mutta molempia kylläkin paljon. 

Wittgensteinin päiväkirjat liittyivät hänen tunnustukseen-
sa läheisilleen, jossa hän kävi läpi elämänsä aikana sattuneita 
tilanteita, jossa hän koki olleensa epärehellinen tai heikko 
tavalla, jonka yli hän ei ollut onnistunut pääsemään. Mallia 
hän haki Augustuksen Tunnustuksista, joita hän arvosti kir-
jallisuudessa ylitse muiden. Augustusta kuten Wittgensteinia 
ja kaikkia suuria ajattelijoita ja vastaan hangoittelijoita ohjasi 
oman yksityisen minän autonomian tarve ja rehellisyyden 
vaatimuksen vankkumaton periaate sekä omassa että yhteis-
kunnallisessa elämässä.

Kosken mukaan Wittgensteinin ikään kuin montaasimai-
sesti kulkevissa huomioissa on paljon viitauksia niin piirrok-
siin, valokuvaan kuin elokuvaankin, ja joidenkin tutkijoiden 
mielestä häntä voisi myös ajatella eräänlaisena mediateoree-
tikkona myöhemmän Marshall McLuhanin tapaan (viesti on 
väline). Ja edelleenkin, niin tässä elokuvassakin, kuin kaikessa 
Wittgensteinista kertovassa, palataan aina hänen mestariteok-
sensa Tractacuksen pohdintoihin, oliko se mahdollisesti osa 
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positivistista traditiota ja siten sen suurimmista klassikoista 
kautta aikojen? Vai oliko Wittgenstein fenomenologi ja pysyi 
sellaisena koko uransa ajan filosofiansa ulkoisen esitystavan 
muutoksista huolimatta? Joidenkin mielestä Wittgensteinin 
Tractacusta voidaan tulkita logiikan kritiikkinä. 

Mutta mitä Wittgenstein siis oikeasti sanoi ja sillä oikeasti 
tarkoitti? Wittgenstein sanoi, että asioista, joista ei voi puhua, 
ei pidä puhua. Idea tulee Humelta, joka sanoi, ettei skeptisiä 
päättelyitä voinut kumota järjellä, mutta luonnon irrationaa-
lisella järjestyksellä oli ylivoimaisesti suurempi voima. Niinpä 
on turha kysyä sellaisia asioita, jotka täytyy joka tapauksessa 
uskoa. Tractatus logico-philosophicuksessa, jonka Wienissä 
vuonna 1918 kirjoittamassa esipuheessaan hän väittää ”tässä 
ilmaistujen ajatus näyttää minusta kiistattomalta”, esittämää 
ajatusta jumalasta: 

”Jos luodessaan maailman, jossa tietyt lauseet ovat tosia, 
niin samalla Hän on jo luonut maailman, jossa kaikki niiden 
seurauslauseetkin pitävät paikkansa - vastaavasti hän ei voisi 
luoda maailmaa, jossa lause ”p” olisi tosi, luomatta samalla 
lauseen kaikkia rakenneosia”. 

Ludwig Wittgensteinin ”Ajatusliikkeitä” (niin&näin 2011) 
-kirjan sanoin, kun hän kirjoitti päiväkirjoihinsa 11.1.1932 
kuuluisan toteamuksensa: ”Filosofinen työni näyttäytyy nyt 
minulle vaihteluksi vaikeasta, huvitukseksi, ilonpidoksi, jolle 
en omistaudu täysin hyvällä omallatunnolla. On kuin menisin 
elokuviin sen sijaan että jään hoivaamaan sairasta. ”Ajatukseni 
tulivat harvoin maailmaan silpoutumattomina, ja että jokin 
osa niistä vääntyy synnytyksessä tai murtuu irti. Tai ajatus on 
kokonaan keskonen & sanakielessä elinkelvoton. Sitten maa-
ilmaan tulee pieni lausesikiö, jolta puuttuvat vielä tärkeämmät 
raajat. Mutta molempia kylläkin paljon.” 

Näin kirjoitti filosofi Ludwig Wittgenstein, jonka päivä-
kirjat liittyivät hänen tunnustukseensa läheisilleen, joissa hän 
kävi läpi elämänsä aikana sattuneita tilanteita, joissa hän koki 
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olleensa epärehellinen tai heikko tavalla, jonka yli hän ei ollut 
onnistunut pääsemään. Mallia hän haki Augustinuksen (Au-
gustinus kehittää opin perisynnistä, jonka mukaan ihminen 
oli syntinen ja kadotettu jo syntymästä, mutta julisti myös, 
että suurimmankin synnintekijän osaksi voi tulla ansaitsema-
ton armo) ”Tunnustuksista”, joita Wittgenstein arvosti kirjal-
lisuudessa ylitse muiden. Augustinusta, kuten Wittgensteinia, 
ja kaikkia muitakin suuria ajattelijoita, ohjasi oman yksityisen 
minän autonomian tarve ja rehellisyyden vaatimus. 

Eräässä kirjoituksessa Wittgenstein kertoo, miten hän on 
täysin vailla rohkeutta eikä voi kirjoittaa edes järkevää huo-
mautusta omasta itsestään: ”Joskus luulen, että kärsin erään-
laisesta henkisestä ummetuksesta. Vai onko se vain kuvitelma. 
Samanlainen kuin silloin, kun haluaisi oksentaa, vaikka ei ole 
enää mitään sisällä. Olen hyvin usein tai melkein aina täyn-
nä ahdistusta ja aivoni ovat hyvin ärtyisät. Huomasin, miten 
masennuin, jos ihmiset eivät olleet mistä tahansa syystä hyvin 
ja erityisen ystävällisiä minulle. ” 

Jarman on myös huomannut tämän. Tuntuu kuin hän 
yrittäisi elokuvassaan vihjata, että Wittgensteinin sanat pitäisi 
ohjata eteenpäin menneisyyttä, joka on kuin vieras maa, missä 
asiat tehdään toisin, tutkittaessa ihmisyyttä, menneisyyttä ja 
millainen ihminen on, sillä Jean-Paul Sartren esittämä ”ek-
sistentialismi ateistisena humanismina”, kylmän laskelmoiva 
ajatus muista ihmisestä helvettinä, on lajissaan sekä tarpeeton 
että lohduton, myös ihmisvihamielinen. 

Helvetti ei ole toinen ihminen vaan sekä se tyhjyys, joka 
minussa on, että minä itse vailla yhteyttä muihin ihmisiin ja 
”minä itse” vailla muuta merkitystä kuin minulle itselleni; 
Descartesille tietomme periaatteet olivat selkeästi sitä, että 
epäily antoi meille ensimmäisen varmuuden (coincidentia 
oppositorum). Hänestä tämä varmuus koski ajattelevan sub-
jektin olemassaoloa niin, että mieli oli erossa ruumiista, ja että 
ruumis oli olemassa omillaan. 
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Miksi Jarman piruilee elokuvassaan niin paljon? Siksi, että 
hän uudistaa Wittgensteinin varoitukset siitä, että kaiken 
maailman hölynpölyn viljeleminen järkipuheena vie meidät 
harhaan todella tärkeissä kysymyksissä, ja että se, joka am-
puu tykillä hyttysiä, pitää tärkeänä, että on ajanut ainakin 
joitakin niistä tiehensä. Uskonnolliset kokemukset voitiin 
myös ymmärtää Wittgensteinin mukaan uskovaisten elämää 
ja toimintaa ohjaaviksi kuviksi ja uskontoa arvioida eettisten 
näkökohtien valossa. Tämä on mielenkiintoinen pointti, sillä 
ei-uskovaisille on selvää tämä, uskovaisille ei. 

Alamme siis alusta lähtien ensin ovelasta valheesta, ajatuk-
sesta ja valheellisista sanoista sekä ihmiseen vaikuttamisesta, 
jolloin ajatus ja kieli ovat maailman rajojen luomista Imma-
nuel Kantin ja Ludwig Wittgensteinin, (jonka varhaisajattelun 
mukaan filosofiset ongelmat olivat seurausta kielen logiikan 
väärinymmärtämisestä, ja myöhäisajattelussaan puolestaan eri 
kielipelien sekoittamisesta) antamien mallien mukaan myös 
retoriikassa, minkä pääosin englanninkielinen tutkimus pon-
nistaa edelleenkin hyväksi koettujen Aristoteleen, joka pu-
hui retoriikan tietotaidosta, Platonin, joka painotti etiikkaa, 
Ciceron, jolle muoto oli tärkein ja Quintillianuksen, joka 
halusi puhujan kasvavan täyteen mittaansa, monipolvisista ja 
oivaltavista opetuksista. 

Derek Jarman on Wittgensteinin sanoin valmis näyttä-
mään elokuvassaan, että vaikka menneet tapahtumat eivät 
todella ole olemassa täydessä päivänvalossa, ne ovat olemassa 
eräänlaisessa alamaailmassa, johon ne ovat joutuneet todelli-
sesta elämästä, kun taas tulevilla tapahtumilla ei ole edes tätä 
varjomaista olemassaoloa edes elokuvassa. 

Juuri sellainen on myös sanallistettu Jarmanin elokuva 
Wittgensteinistä, salaperäinen, leikkisä ja ivallinen ja ihan 
yhtä uskollisen varmasti kuin kohteensakin, joka elää filmis-
sä, ajatuksia, keskustelua, mutta ennen kaikkea eräänlaisessa 
alamaailmassa eläviä sanoja, joilla on oma elämänsä meissä 



225

katsojissa, kun ajatukset tulevat harvoin maailmaan silpou-
tumattomina, ja jokin osa niistä vääntyy synnytyksessä tai 
murtuu irti - tai ajatus on kokonaan keskonen & sanakieles-
sä elinkelvoton, sitten maailmaan tulee pieni lausesikiö, jolta 
puuttuvat vielä tärkeämmät raajat, ja sitten vielä lopuksi syn-
tyy se kaikki, mistä voimme joko puhua tai emme, riippuen 
vain siitä osaammeko ja haluammeko tehdä niin, ihan kuten 
Wittgestein kirjoitti. 

Näin ymmärrettynä wittgensteiniläisyys ei ole väliä, mitä 
teoreetikot sanovat hänestä ja hänen ajatuksistaan tai mihin 
jatkumoon ne kytkeytyvät tai eivät kytkeydy. Näin on eloku-
vassa W - Wittgenstein Derek Jarmanin mukaan; elokuva on 
täyttä Wittgensteiniä aina alun hämmennyksestä liian aikai-
sen lopun tuomaan tuskaan. 

Niin monia selvittämätön asia jää roikkumaan ilmaan, juu-
ri kuten on tarkoituskin. Koski näkee Wittgensteinin Eag-
letonin tapaan James Joycen, Arnold Schönbergin ja Pablo 
Picasson kaltaisten modernin taiteen suurnimien veroisena 
seuralaisena. Hän lisäisi joukkoon vielä meidän M.A.Num-
misemme, jonka Tractatus-marssiin Eagleton Kosken mukaan 
eräässä Wittgenstein-jutussa ihastuneena kuulemma viittaa.
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Ouluko muka 
kulttuurikaupunki?
”Kansainvälinen raati valitsi Oulun vuoden 2026 Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi. Raati julisti voittajan tiedotustilai-
suudessa tänään klo 12.00. Kulttuuripääkaupungin asemasta 
kisasivat Oulun lisäksi Savonlinna ja Tampere. Oulun voittoa 
juhlitaan kaupunkilaisten kanssa 8. elokuuta Varjo-Piknik ke-
säjuhlassa Oulun Kuusisaaressa. Oulun matkalla mukana on 
32 pohjoisen Suomen kuntaa. Yhteistyöllä haluamme tuoda 
pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointia, luoda uusia työ-
paikkoja ja kehittää pohjoista aluetta”.

Oulu valittiin VALITETTAVASTI hetki sitten, ja vieläpä 
ilmiselvästi haurhauttamismielessä, väärin perustein Euroo-
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pan toiseksi kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026, mikä 
kertoo viimeistään koko instituution mädännäisyydestä. 

Oulu on lobannut hanketta isolla rahalla eikä voi välttyä 
kysymykseltä, ovatko oululaiset saaneet tittelin kulttuurikor-
ruptiolla, sillä kun hakemusta katsoo, se ei vaikuta ammatti-
laisen silmissä lainkaan kiinnostavalta saati, että se olisi ollut 
paras tai esimerkiksi ylivertainen Tampereen mainion ja pal-
jon ansiokkaamman hakemuksen kanssa.

Millainen on edellisen oikeistohallituksen pääministeri 
Juha Sipilän kotimaisemien Oulu kulttuuripääkaupunkina 
vuonna 2026, kun mukana ovat persu-kepulaiset lestadi-
olaiskunnat Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kajaani, 
Kalajoki, Kemi, Kempele, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Paltamo, Pie-
lavesi, Pudasjärvi, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornio, Tyrnävä, Utajär-
vi, Vaala ja Ylivieska? 

Ei ole vaikea ennustaa, että yhtä ankea ja yksiniittisen yl-
lätyksetön, kuin mitä itse alue ja sen ihmisetkin sanoissaan 
ja teoissaan ovat olleet ja tulevat aina olemaankin erityisesti 
kulttuurin saralla, mikä on kovin kapeasti ymmärretty tällä 
henkisesti köyhällä alueella vain joksikin muuksi, mitä se ei 
ole.

Herää kysymys. Millaista on oululainen kulttuurikäsitys? 
Onko siinä mukana normikriittisyyttä, inkluusiota ja rasis-
minvastaisuutta, ja jos on, niin millä tavalla? Onko se muuta 
kuin paljon melua tyhjästä ja liikaa ulkoaopittuja vuorosanoja 
isosta Aapisesta? 

Ovatko teemat enemmän opettavaisia kuin kriittiseen 
ajatteluun ja toimiseen ympäristössään yhdisteleviä? Kuinka 
paljon näillä alkuperäisen ja edelleenkin vahvasti tuohivir-
sukulttuurin ja kansantanssin kultamailla siedetään ajatusta 
kulttuurista muutakin kuin välineellisenä arvona matkailua 
piristämään tai heikosti menevien alueen kuntien imago ko-
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hentamaan? 
Oulussa yhden ajattelun ja yhden totuuden kotikonnuilla 

oikeaa ajattelua on iskostettu asukkaiden päihin vapaan ajat-
telun sijaan jo vuosisatoja kulttuurin nimikkeellä opettajien 
toimesta. Onko siihen muurin tulossa murtumia festivaalien 
aikaan? Tokkopa. Tai sen haluaisin nähdä. Mutta sitä emme 
näe Oulussa vuonna 2026.

Vastauskin on valmiina, sillä oululainen kulttuuri on kult-
tuurin irvikuva ja juuri sellainen, joka kulttuuri ei ole tänään 
eikä tulevaisuudessa. Ainakaan sillä ei ole mitään tekemistä 
sen kulttuuriksi mielletyn vapauden ja valinnanvapauden olla 
mitä haluaa kanssa, mistä saamme me KEHÄ III:sen sisäpuo-
lella asuvat maailmankansalaiset vapasti nauttia. 

Siksi Oulun valitseminen Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi on kamala (voiko siitä valittaa johonkin?) päätös ja 
osoitus raadin omasta sieluttomuudesta. Oulu ja sen hake-
mus ovat hyvin kokoon näpräiltyä valheellista ja naurettavaa 
tekoradikalismia ilmastomuutoskysymyksineen. 

Kaupunki on ankea ja ilkeä. Sen ihmiset epämiellyttäviä 
ja mediat sekä poliitikot umpimielisiä. Toivottavasti tätä 
kaupungin omien vasta-ajattelijoiden ”paskakaupunniksi” 
kutsumaa naurettavaa festivaalia vastaan syntyy vastailmiönä 
SE TODELLINEN IKÄVÄn, HARMAAN, UMPIMIELI-
SYYDEN JA EPÄEROTIIKAN OULU, mikä kaupunki on 
unohtamatta ääriihmisiä ja sitä sulkeutunutta ihmisyyden 
väärinymmärrystä, mitä synkkä ja ahdistava oululaisuus it-
seensä kätkee. 

Häpeäksi Euroopan kulttuuripääkaupunki-instituutiolle 
tällainen tittelin polkumyynti on. tarvitaanko enää tällaista 
titteliä, kun se vuosi vuoden jälkeen menee huonoimmille eh-
dokkaille. Ensi vuosikymmenellä kun on taas Suomen vuoro, 
heitetäänkö kisaan kulttuurivihamieliset Iisalmi, Polvijärvi ja 
hännänhuippuna viinakulttuurin ammattilainen Kotka – en-
tinen demari- ja nykyinen persukaupunki ? 
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Ei se Helsingin kulttuuripääkaupunkihankekaan onnistu-
nut kovinkaan hyvin. Olin Skotlannin Glasgowssa vuonna 
1990 Euroopan ensimmäisessä kulttuuripääkaupunkitapah-
tumassa ja täytyy sanoa, että vaikka aika kultaa muistot, kau-
punki oli todellakin - toisin kuin Oulu - ansainnut tittelinsä ja 
osannut tehdä ohjelman, joka hämmensi ja ilostutti asukkaita 
ja meitä kulttuurituristeja uutuudellaan sekä aitoudellaan. 

Silti Glassgow oli valojen sammuttua tylsä eikä kaupungin 
ahdistavaa ilmettä ei saatu kokonaan pestyksi ja tunnelma oli 
ankea. Festarit vaikutti enemmän prenormikriittiseltä ja pääl-
leliimatulta maaailmojen tuskaa syleilevältä ruotsalaismuseol-
ta, kuin hengittävältä interaktiiviselta ja uutta synnyttävältä 
kulttuuritapahtumalta kriittisine elementteineen. Muutaman 
päivän jälkeen karkasimme Edinburgiin, joka ilman mitään 
typerää titteliä vaikutti joka kadunkulmassa sata kertaa kiin-
nostavammalta kulttuuripääkaupungilta kuin Glassgow. Ole-
matta sitä varsinaisesti. 

Siinä se jutun juju onkin. Voin ennustaa: Oululle käy sa-
moin ja sinne turisteina virtaa lähinnä opettajia, taidehallin-
non virkamiehiä ja Kuhmon kamarimusiikkijuhlien kanna-
tusyhdistyksen hallitus varajäsenineen, unohtamatta kepun 
perinneyhdistystä ja Tytti Isohookana-Asunmaan entisiä 
oppilaita, sekä tietenkin maaseudun nuorisoseurajärjestöjen 
harrastajateatteriryhmiä esittämässä harrastajateatteriohjaaja 
Markku Arokannon ohjaamaa, pastori Jaana I. Rantalan kir-
kon kulttuuripäiville tuottamaa ja ex-dragtähti Sirkka Tällin 
puvustamaa Akatonta miestä osa IV a pääosass minä itte-liik-
keen kokoomuslainen harrastajateatteridiiva Nivalasta, Eino 
Hantula, ja kansantanssiryhmien katrilliesityksiä sateenkaa-
rivaatteissa, jotka on EU:n tuella kutoneet Rovaniemen kau-
punkimartat. 

Apua! 
Onneksi välissä on 600 kilometriä autiota oulualaista (ke-

pu-persu)-mielenmaisemaa puskurina tylsyyttä vastaan.
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Siellä missä 
kuljimme kerran

Julkisuuteen kerrottiin kymiläisen Juho Eerolan (persu) hyl-
lyttämisestä varapuhemiehen roolista eduskunnan tärkeän 
EU-tukipakettikeskustelun yhteydessä. Oli kyseenalaista että 
hänet ylipäätään nimitettiin aikoinaan varapuhemieheksi, 
sillä silloin olivat tiedossa jo hänen ongelmakäyttäytymisen-
sä ja sellaiset normaalilta ihmiseltä edellytettävät alkeelliset 
yhteistyön ja toisten ihmisen kunnioittamisen taidot, joiden 
puute haittaisi jopa kadunlakaisijantyötä, jos Eerola sellaiseen 
persuaallon joskus aikoinaan loputtua ryhtyisi (toivottavasti 
joutuisi). 

Milloin suomalaiset, jotka ovat yleensä järkeviä, avaavat 
silmänsä näiden persueeroloiden edessä tajuamaan, että he 
ovat kaikkea muuta - usein jopa tappavan vaarallisia, kuin 
mitä esittävät? Persut haluavat ehdoin tahdoin valtaan. 

Mutta millaista valtaa he käyttäisivät? Luultavasti saman-
laista vihasanomaa lietsovaa ja kansan jakavaa riitelevää, kuin 
mistä Eerola on antanut vihjeen julkisissa esiintymissään Suuri 
tuntematon-yhtyeensä kanssa. Persut ihailevat vieläkin Trum-
pin neljä vuotta omaa kansaansa kiduttanutta ja avoimesti 
tavallisille ihmisille ja köyhille vittuilevaa politiikkaa. Tajuaa-
ko kukaan tämän? Milloin persujen oikeat kasvot paljastuvat 
niille tavallisille ihmisille, joiden ääniä he kalastelevat, mutta 
joita vastaan heidän politiikkansa, erityisesti talouspolitiikka, 
käytännössä toimisi? 

Sehän riippuu siitä, kuinka kauan moraalittomuus vallitsee 
yleisenä ilmiönä politiikassa, ja sen vasta-aaltona tavallisten 
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ihmisten mielessä toimivalla persuporukalla on pokkaa esittää 
viatonta karitsaa ilman valtaa. Kyse on ajasta ja kello tikittää 
koko ajan. Luulen olevani oikeassa, kun väitän persuvaaran 
olevan ohi reilussa kymmenessä vuodessa. Mutta sitä ennen 
meidän tulee vielä sietää ja kestää näitä ääliöitä siihen saakka, 
kunnes he terveen järjen logiikan lakien mukaan hävittävät 
itse itsensä poliittiselta kartalta saatuaan liikaa valtaa ja käyt-
täessään sitä yhtä typerästi ihmisiä vastaan kuin mitä puheis-
saankin.

Yle kertoi tekstisivuillaan uutisena, että eduskunnan 
toinen varapuhemies Juho Eerola (ps.) ei toistaiseksi johda 
puhetta eduskunnan täysistunnossa EU:n elpymispaketin 
käsittelyn aikana, kertoo puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) 
STT:lle. Syynä on epäily siitä, toimisiko Eerola puhetta joh-
taessaan puolueettomasti. Eerola on avoimesti tuonut esiin, 
että hänellä on perussuomalaisten politiikkaan liittyviä ta-
voitteita. Vehviläisen mukaan tämä voisi vaarantaa Eerolan 
puolueettomuuden. Elpymispaketin käsittelyä johtavat nyt 
puhemies Vehviläinen ja toinen varapuhemies Tarja Filatov 
(sd.) vuorovedoin.

Kaikki täysjärkiset ja kymiläistä Juho Eerolaa vähänkin 
tuntevat nauroivat suureen ääneen lukiessaan Ylen uutista 
Eerolasta, joka on kaikkea muuta kuin luotettava, oikeuden-
mukainen tai puolueeton omassa yksioikoisessa totuuskäsi-
tyksessään, joka perustuu harhaluuloille, vääristelyille ja tois-
ten ihmisten vähättelyyn ja halventamiseen. Eerolaa on vaikea 
pitää vakavasti otettavana poliitikkona. Hän on sisimmiltään 
amislainen pitkäletti ja hevrirokkari, joka kehuu medioissa 
kaikenlaisia poikkitaiteellisia hurjasteluja Suuri tuntematon 
-yhtyeensä kanssa. 

Eerola toimii yhtyeen solistina ja laulujen sanoittajana. 
Eerola on katkera ja vihainen mies, joka vihaa hautojen yli 
punaisia ja vainoaa ”lauluissaan” heidän muistoaan. Hän ei 
ole alunperin kotkalainen, vaan kymiläinen kokoomuspolii-



232

sin poika. Ammattipoliitikkona (tuntuu edelleenkin vaikealta 
lausua tätä sanaa persujen kohdalla) hän valehtelee aitoon per-
sutyyliin pokkana laulusta kysyvälle toimittajalle, että tekstissä 
ei muka pilkata punaisia, vaan se on sisällissotaa ja yleensäkin 
sotaa vastaan. 

Kun Eerola laulaa omatekoisen ”Suuri Tuntematon”- 
humppayhtyeensä kanssa amislaisissa räkälöissä rään tippuessa 
nenistä kusenhajussa vihan täyteisestä uhoilustaan hävinnyttä 
luokkaa vastaan, hän tulee tahtomattaan todistaneeksi oikeaksi 
kommunistien väittämän kyseessä olleen, ei sisällissodan, vaan 
kahden vastaisen luokan väistämättömänä yhteentörmäyksenä 
luokkasodan. 

En haluisi edes kirjoittaa tätä herjaavan ja hyvän maun 
vastaisen levyn nimeä, mutta olkoot tällä kertaa huonona 
esimerkkinä: SUSINARTUT. CD-levyssä on lavastettu kuva 
punaisten muistomerkiltä. Muistomerkin edessä seisoo puna-
sotilaan näköinen nainen, jota kohti osoittaa pistooli. Näin 
nyt EU-tukikeskustelun johtamisesta hyllytetty eduskunnan 
persuvarapuhemies Juho Eerola häpäisee kuolleiden uhrien 
muiston vailla omantunnonpistoksia. 

On vaikea käsittää tätä edes puolihimmeiden perskarvan-
raaputtajien kaljanhuuruiseksi sisäpiirivitsiksi: ”Susinarttu, pu-
nahuora, sua etsin läpi koko Uudenmaan. Sinut haluan, sinut 
löydän, sinut heitän joukkohautaan. Veripellot, kuulen kellot, 
siellä missä me kuljimme kerran. Sinä maksat kera korkojen, 
olet velkaa vain henkesi verran.”

Enempää en voi jatkaa tätä mautonta ja sairasta väkivaltaa 
ihailevaa ja tavallisia ihmisiä ja heidän hätäänsä elämän ankeis-
ta reunaehdoista halveksivaa typeryyttä. Missä ajassa hän elää 
tai unelmissa? Entä millaisen kasvatuksen tällainen ihminen 
on saanut? Varmasti pyssy kourassa on kuljettu lapsesta lähtien 
viattomia luontokappaleita ampumassa ja kärpäsiltä katkottu 
siipiä. Jos Eerola olisi elänyt 100-vuotta sitten, olisi asia ollut 
varmasti toinen. Hän olisi ollut juhlittu sankari. Hullu val-
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koinen teurastaja ampumassa pikkulapsia epäiltynä punaisten 
puolella toimimisesta, kuten Kotkassa valkokaartilaiset tekivät 
heti vapun jälkeen 1918, kun valtasivat kaupungin. 

Mutta ei pelkästään se ole kamalaa, että Eerola häpäisee 
sekä erään tärkeän perustuslaillisen instituution ja hävinneiden 
viattomien muistot vaan myös se, että Suomessa on vieläkin 
hampaisiin saakka aseistettuja äärioikeistolaisia maaseutujen 
pikkukaupungeissa valmiina täräyttämään sormennäpäytyk-
sestä aivot pellolle kaikilta sellaisilta, joiden naama tai ajatukset 
eivät miellytä. Niille Eerolan viesti on suunnattu trumpististen 
oppien mukaisesti piiloviestinä ”Olen siellä mukana itsekin”, 
kuten Trump sanoi kannustukseksi Capitol-kukkulan sekopäi-
selle räyhääjäporukalle, jonka ainoa tehtävä oli Susinarttu-le-
vyn tavoin häpäistä ihmisten aito pyrkimys ratkaista elämää 
haittaavia ongelmia ja hoitaa asioitaan hyvillä mielin oikeu-
denmukaisimmiksi.

Tällainen porukka on taas rynnistämässä ensi eduskunta-
vaalein jälkeen maata hallitsemaan, jos kokoomus ja kristilliset 
ja kepu päättävät turvata heihin. Eli joutuvat, koska eivät saa 
muuten kokoon yhdessä enemmistöhallitusta. Silloin palaam-
me Ukkopekan aikaan 20-ja 30-luvuille. Suomalainen äärioi-
keisto elää vihapuheista ja väkivallasta sekä laittomuuksista 
ihan samalla tavalla kuin sata vuotta sittenkin. 

Siitä ei ole pitkää aikaa sisällissodan aikaan, kun työläisen 
ja erityisesti punaisten henki oli valkoisten huligaanien käsissä 
Pohjanmaalla vapaat riistaa, eikä laki tuntenut koskenut hei-
tä silloin, kun viha ryöpsähti umpimielisessä adhd-päässä ja 
puukot sojossa lähdettiin saman mielisten kanssa kurittamaan 
syylliseksi maan tuhoon ja venäläismiehitykseen yksipuolisesti 
julistettuja punaisia vastaan kaikissa sen eri sävyissä. Kun ker-
ran tulin kavin Kino Reginan esityksestä ulos siinä kamalassa 
isossa vessatalossa, jonka nimeä en halua edes lausua, huoma-
sin alakerrassa yleistötilaisuuden, jossa varapuhemiehet Antti 
Rinne ja Juho kehuivat hyviä käytöstapojaan. 
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Hannu Karpoa 
vituttaa

Ylen Areenalta tulee Ari Matikaisen käsikirjoittama ja oh-
jaama televisiodokumentti legendaarisesta televisiotoimittaja 
Hannu Karposta - vielä olisi asiaa. Televisiodokumentin tyy-
li on kuin road-moviesta ja sopii journalistisen levottomasti 
eläneen yksinäisen cowboyn poukkoilevan elämäntyön ku-
vaamiseen passelisti. 

Karpo istuu autossaan ajelemassa jossain päin maalais-Suo-
mea ja muistelee asioita omaan suoraan tyyliinsä autonratissa 
maisemien ja tarinan vaihdellessa. Televisiodokumentti on 
tehty Karpon ohjelmien hengessä tasapuolisesti sekä päähen-
kilöä että Karpon aikoinaan kuvaamia onnettomia uhreja 
kunnioittaen. Siinä onkin samalla ohjelman sekä hyvä puoli 
että myös sen valitettava sudenkuoppa, sillä se ei ole siksi mi-
tään uutta itse kohteestaan kertovaa, saati sitten uskottava.

Ohjelmaa katsoessa tuntui siltä, kuin Karpo olisi itse kä-
sikirjoittanut, leikannut, lavastanut ja juontanut ohjelman. 



235

Parasta televisiodokumentissa on se, että se näyttää mik-
si aikoinaan Karpoa tarvittiin ja tarvittaisiin ehkä vieläkin. 
Huijaaminen, ihmisten kiusaaminen ja paskanpuhumisella 
omien virheiden peittäminen, ei ole hävinnyt julkisuudesta 
mihinkään. 

Ohjelman lopussa Karpo antaa palaa täysillä. Häntä vi-
tuttaa ja on syytäkin. Entinen toiminnan ja julkisuuden va-
lokeilassa paistatteleva mies on nykyisin täysin toimeton ja 
unohdettu. Minäkin hämmennyin nähdessäni hänet elossa. 
Luulin Karpon kuukahtaneen vanhuuteen jossain piilopirtissä 
maaseudun rauhassa jo aikoja sitten. Karpon omin sanoin, on 
kamalaa, miten enne niin toimelias mies ei ole enää mitään.

Televisiodokumentti Karposta vaikuttaa liian kililtä ja 
myötäelävältä ollakseen mielenkiintoinen ja totta, vaikka lo-
pussa Karpon oma poika paljastaa isänsä kusipäisyyden ja es-
kapismin työnarkomaniaan muistuttaneen ihmisestä, joka on 
samalla sekä läsnä että ei ole. En ole koskaan pitänyt Hannu 
Karposta enkä hänen ohjelmistaan. 

Niissä oli jotain sellaista, joka ei minua viehättänyt: lässy-
tystä, selittelyä, alleviivaamista ja toisten surulla ja surkeudella 
päivittelyä. Tunnustan olleeni nuorena vieläkin vittumaisem-
pi nipottaja kuin nykyisin, sillä en voinut koskea koskaan 
edes Seuraan tai Apuun, sillä pidin niitä vielä typerimpinä ja 
jonninjoutavampina ja kaikkea muuta, kuin journalistisina 
tekeleitä, mitä ne minusta eivät olleet, eivätkä vieläkään ole. 
Karpo edusti minulle tätä samaa arjen lian penkomista. Juuri 
sellaista, jota en halunnut seurata.

Yritin katsoa Karposta kertovaa televisiodokumenttia sil-
lä silmällä, että olisin löytänyt kuuluisan karvareuhkan alta 
muutakin kuin julkisuushakuista sosiaalipornoa. En löytänyt. 
Henkilö Karposta en saanut sen enempää selville kuin, mitä 
hän itse omaa julkisuuskuvaansa säädellessä on antanut mei-
dän ymmärtää olevansa. 

Jotain jäi silti haaviinkin. Karpolla oli asiaa ihmisille ihmis-
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ten puolesta, mikä on aina karvareuhkan nostamisen paikka 
itse kullekin säädylle. Kovin pinnallisesti televisiodokumentti 
silti käsitteli aihettaan Karpoa, jonka sisin jäi selvittämättä: 
mikä hän oli oikeasti miehiään? 

Olisi odottanut syvällisempi analyysejä hänestä ja hänen 
journalismistaan asiantuntijoiden äänin ja vihollisten sanoin. 
Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo 
Kankaan mielestä Karpon sisäinen credo oli aidosti auttaa 
isompien jaloissa jauhautuneita ihmisiä saamaan ihmiskun-
nioituksensa takaisin aikana, jolloin valtio sai tehdä mitä halu-
si kansalaisilleen ennen, kuin Suomikin viimeisten Euroopan 
maiden joukossa allekirjoitti Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen ja valtion kansalaisiaan kohtaan harjoittamasta syrjinnästä 
ja mielivaltaisesta sadismista tuli lainvastaista ja rangaistavaa 
ainakin periaatteessa paperilla. 

Sellaista katsojaa varten, joka ei tiedä millainen oli aikoi-
naan Yleisradioyhtiömme Yle. Televisiodokumentti paljas-
taa unohdetun luvun. Karpo kertoo, miten häntä kiusattiin 
mennen tuleen ja miten suomettuneessa ja lähes monopolia 
pitäneessä yhtiössä johtajat nuolivat ylempiään, ja joko polii-
tikkojen pelosta tai mukavuudenhaluisina laiskuuttaan, olivat 
valmiita tukemisen sijaan kiusaamaan ja vaikeuttamaan Kar-
pon tapaisten toimittajien, jotka osasivat, uskalsivat ja olivat 
rohkeita omapäisyydessään, töitä. 

Toinen kiinnostava piirre oli Karpon sutkautukset Ylen 
silloisesta henkilökunnasta sekoilemassa ja tekemässä silkkaa 
sutta kännipäissään. Juonsin itse juuri ja juuri alle 18-vuoti-
aana Ylen nuorten ohjelmille vuonna 1980 tunnin mittaisen 
tv-ohjelman kotikaupungistani Kotkasta. 

Muistan miten hämilläni olin Ylen kuvausryhmän lähes 
viikon kestäneistä juomingeista. Karpo oli ohjelmassaan oi-
keassa. Porukka oli koko ajan kännissä. Viina virtasi ja minut-
kin salakuljetettiin Ylen ison kuvausryhmän bakkanaaleihin 
erääseen silloin tunnettuun kulttuuriväen suosimaan ravinto-
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laan Kotkan keskustassa. 
En silti usko, että Maikkari oli hänelle pelkästään para-

tiisi sen takia, että siellä kaikki olivat selvinpäin. Maikkarin 
journalistinen osaamistaso oli, ja on edelleenkin, valovuoden 
päästä Ylen tiukasti asiansa osaavien toimittajien tasosta. Se 
on hyvä muistaa. Karpo oli ehkä onnellinen päästessään pä-
temään näiden helppoheikkien rinnalle samalla, kun tähti-
toimittajana tahkosi ohjelmiensa katsojaluvuilla rahaa Maik-
karin kassaan. 

Ylessä tehdään vielä laatujournalismia ja toimittajien am-
mattitaito ja sivistystaso on korkea. Kriittistä otetta ja tutkivaa 
journalismiakin löytyy paitsi kulttuurissa. Samaa ei voi sanoa 
Mtv:stä. Aika kultaa muistot. 

Karpo myi sielunsa sekä tavaramerkiksi tulleen köyhien 
auttamisen oman tähtikulttinsa alttarille säälisosiaalipornon 
nimissä jo vuonna 1990 lähtiessään lähinnä huvittavaa ja 
puolivillaista tekstailua edustaneen perhelehti Seuran päätoi-
mittajaksi. 
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Demareiden 
persuongelma

Oli kamalaa katsoa, kun eduskunnan demarivarapuhemies 
Tarja Filatov ääni väristen ei ollut (jo tieskö monenteen ker-
taan) tehtäviensä tasolla. Miksi SDP:ssä tuntuu olevan iso 
liuta tällaisia poliitikkoja ja miksi Filatov ehdoin tahdoin istuu 
edelleenkin kansanedustajana, vaikka näytöt ovat kovin vähäi-
siä? Siksi että valta maistuu makealta ja Filatov on Hämeestä, 
jossa äänestäjät ovat hitaita reagoimaan. Politiikassa, kuten 
muuallakin elämässä, on väliä kovastikin sillä, millaisin eväin 
ihminen on yläpäästään rakennettu. 

SDP:n suurin ongelma ei ole pelkästään psykologisen sil-
män puuttuminen ja huono politiikan teko, vaan nämä Fi-
latovin kaltaiset osaamattomat poliitikot, jotka eivät kykene, 
kun eivät osaa, politikoida. Kun Filatovin surkeilua netistä 
seurasi huomasi, miten onkaan kaivannut Paavo Lipposta, 
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joka oli monipuolisesti sivistynyt, kokenut ja taitava polii-
tikko, josta olisi toisissa olosuhteissa voinut tulla myös (koko 
kansan) presidentti. 

Paavo Lipposen oli kutsunut Ylen Ykkösaamun vieraaksi 
toimittaja Seija Vaaherkumpu, osaava ja asiallinen toimittaja 
itsekin (Lipposen tapaan). Lipposen haastattelun kiinnosta-
vinta antia ei ollut kuitenkaan persujen odotettu syyttämi-
nen EU:n toiminnan vaikuttamisyrityksestä ja 1990-luvulla 
Suomen EU:hun vieneen Lipposen perinnön tärvelemisen 
moittiminen vaan se, miten Lipponen piiskasi omiaan rivien 
välistä, eli demareita ja erityisesti eduskunnan varapuhemie-
heksi lehmänkauppojen jälkeen nostettua pitkän linjan kan-
sanedustajaa Tarja Filatovia, joka ei ensimmäistä kertaa jäänyt 
jarrutuskeskustelussa kiinni osaamattomuudestaan korkeassa 
tehtävässään. 

Filatov toimi itse 1990-luvulla SDP:n varapuheenjohta-
jana kovin laihoin tuloksin. Hän oli puoluejohdossa samaan 
aikaan, kun SDP:n alamäki alkoi. Kun SDP:n oppositiopo-
litiikka todettiin hampaattomaksi 2000-luvun alussa, edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja Filatov vaihdettiin osaavaan ja 
älyllisesti aktiiviseen Heinäluomaan ja SDP:n pitkä alamäki 
saatiin hetkellisesti loivennettua. Ei Paavo Lipponen itsekään 
mikään pulmunen asian suhteen ollut. Häntä ei yksinker-
taisesti kiinnostanut järjestölliseen konkurssiin ajautuneen 
puolueen kanssa pelaaminen. 

Jos SDP ei olisi niin aatteeton ja henkisessä konkurssissa, 
Lipposta ei olisi valittu puheenjohtajaksi kriisitunnelmaisessa 
ylimääräisessä puoluekokouksessa 1993. Kukaan ei osannut 
aavistaa, että Lipponen jatkaisi porvarihallituksen kovaa ta-
louspolitiikkaa ja valmentui itse kovapalkkaiseksi energiate-
ollisuuden poliittiseksi lobbariksi työssään. Istuvan puolue-
johdon hallitsemat demarimediat eivät antaneet Lipposelle 
riittävästi näkyvyyttä omissa medioissaan, siksi olikin suuri 
ihmetys, että Lipponen voitti puheenjohtajavaalin. Pentti 
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Puoskari kuvaa kirjassaan Laman varjo ja sateenkari, (Edita 
2002):

”Lipposen vahvin vastaehdokas, eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Antti Kalliomäki, edusti jatkuvuutta sorsalaiselta 
kaudelta ja olikin vedenlyöntien suosikki vielä kokouksen 
alla. Sorsan presidentinvaalikampanjasta tuttu junttakoneis-
to teki hartiavoimin töitä myös Kalliomäen puolesta, ja kisan 
käynnistyessä Lipponen oli kaukana paalupaikasta: kolme 
kuukautta ennen kokousta tehdyssä SDP:n johtajagallupis-
sa häntä kannatti vain prosentti vastanneista. Lipponen kiri 
kuitenkin päivä päivältä ja sinetöi voiton pitämällä puolueko-
kousedustajille onnistuneen puheen, jossa hän profiloi itseään 
Euroopan kahtiajaon jälkeisen ajan poliitikkona ja toivoi 
edustajien tekevän valintansa kokoussalissa junttakoneistot 
ohittaen. Lipposen taival SDP:n johdossa alkoi hyvien tähtien 
alla. Hän saattoi lukea ansiokseen mielialojen kohentumisen 
puolueen kentällä ja kasvavan kannatuksen mielipidemittauk-
sissa, mutta kaikkiin herättämiinsä odotuksiin hän ei kuiten-
kaan vastannut.”

Demareiden omassa tiedotuksessa hyssyteltiin ongelmia 
ja esitettiin ruusuista kuvaa demaripolitiikasta. Kevään 2007 
eduskuntavaalitappioon johtuneista syistäkään demarilehdet 
eivät uskaltaneet tai osanneet irrottaa puolueen sisällä olevia 
erilaisia näkökulmia, vaan tyytyivät toistamaan kyllästymisen 
asti sivuillaan vaalitappion syitä pohdiskelleen Antti Kallio-
mäen latteaa raporttia, joka oli surkea. Työryhmän vaalitap-
pion yhteenveto ei yllättäen alkanut tosiasioiden eli rökäletap-
pion tunnustamisesta, vaan hehkutti vanhaa murskavoittoa 
vuoden 1995 eduskuntavaaleissa. 

Demarit yrittivät lakaista roskat maton alle. Sietivätkin 
demarit hävitä. Ikävintä tässä kaikessa oli se, että samalla ää-
nestäjien luottamuksen menettäneenä SDP synnytti itsensä 
vastavoimaksi persuilmiön. SDP ei ole koskaan kunnolla 
toipunut noista päivistä eikä tule ilmeisesti koskaan toipu-
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maankaan. Kansan tyytymättömyyden kohteeksi väärällä 
politiikallaan joutunut SDP yritti pelastua vanhalla taktiikal-
la: syöttämällä tyhmänä pitämälleen kansalle valheita. Tällä 
kertaa se ei onnistunutkaan. Kansan kärsimysten mitta oli 
täynnä. Demarien surkeilu synnytti poliittisen tyhjiön, joka 
alkoi täyttyä hallitsemattomalla vihalla ja ikävillä protesteil-
la. Demarit saavat tänään syyttää itseään persuilmiöstä, joka 
kaikesta tästä syntyi.

Facebookissa oli Filu-keskustelu. Osallistuin siihen. Eija 
Katajamäki kirjoitti minulle:

”Harald Olausen kansanedustajat valitaan demokraattisilla 
vaaleilla ja Tarja Filatov on yksi niistä edustajista, jotka vaa-
leissa keräävät ääniä todella PALJON!!!!”

Vastasin hänelle: 
”Mutta ei se takaa, että hän olisi hyvä, osaava tai fiksu. 

Tunnen hänet enkä voi sanoa edellisten sanojen kuvaavan 
häntä lainkaan. Sitäpaitsi kyseessä on maalais-Suomi, missä 
äänestetään tuttuja kasvoja ei raikkaita ajatuksia perinteises-
ti. Demokratia on tässä kohdin hieman kyseenalainen sana. 
Oikea sana olisi korporatismi eli järjestöjen harvainvalta. Ky-
seessä ovat Filatovin kaltaiset järjestömyyrät, jotka järjestöjen 
kautta tunkevat itsensä aina esille. Katso nyt sen esiintymisiä 
televisiossa, kirjoituksia ja muuta toimintaa. Tippa tulisi lins-
siin, jos se olisi oma edustajani. Ihan hävettäisi. Demokratiaan 
kuuluu, etteivät edustajat istuisi liian kauan. Kansanedustajat 
eivät sitä itse tajua tai halua ymmärtää. Kuulemma eivät sijoi-
tu hyvin työmarkkinoille enkä ihmettele yhtään miksi. Filu 
on istunut jo lähes 30-vuotta. Olisi aika antaa paikka jollekin 
nuoremmalle ja mitä todennäköisemmin myös osaavammal-
le. Toivon kovasti, että tunnetusti hieman hitaat hämäläiset 
heräisivät tajuamaan, ettei Filu ole ehkä sittenkään heille par-
hain ehdokas. Siksi kirjoitin tämän kirjoituksen: HERÄT-
KÄÄ IDIOOTTIEN AIKA ON OHITSE ETTEI TEITÄ 
PIDETTÄISI IDIOOTTEINA!” 
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Keputodellisuuden 
lannanhaju

Kepulainen poliitikko, Olli Rehn on aloittanut loppukirin 
kohti presidentin virkaa, joka on siintänyt hänen silmissään 
samalla tavalla kuin Paavo Väyryselle siitä lähtien kun ensim-
mäistä kertaa Kekkonen kävi kepurallia hänen kotikulmillaan 
uudelleenvalintansa puolesta vuonna 1968, jolloin Rehnikin 
tajusi, että jos mitä, niin julkista virkaa kepulin on haettava, 
jos haluaa välttyä ulkotöiden kurimukselta ja lannanhajulta 
nenässään, siitä huolimatta, että Rehn on lajissaan harvinaisia 
citykepulaisia mikkeliläisen autokauppiaan poikana. 

Rehnin uutuuskirjan ”Kuilun partaalla” (Dosendo 2019 
2. painos) lähes intiimi kosketus, tärkeä aihe ja sen huolel-
linen käsittely vaikuttaa lukijansa kirjoittajan erinomaisuu-
desta, mikä sen tarkoitus onkin, vaikka sisältö on kuivaa ja 
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kuin Suomen pankin tilasto-osaston katsauksista poimittua ( 
ei olisi mikään entisen pääministeri Urho Kekkosen sihteeri 
Ahti Karjalaisen väitöskirjan kerrotaan kirjoitetun Suomen 
pankissa sen jälkeen kun Karjalainen nimitettiin sen johtajak-
si kasvamaan korkoa presidenttipeliin) myydään edelleenkin 
suuria määriä maaseutu-Suomen halpahalleissa ja esimerkiksi 
kiistanalaisessa Kärkkäisen tavarataloketjussa.

Kirjan pitäisi kertoa EU:n talouskriisistä, mutta se kertoo 
avoimesta voimakkaasta ja järkevästä tahtomiehestä politii-
kan ykkösjoukkueen laitahyökkääjänä, jota ilman Eurooppa 
ei olisi pärjännyt. Kirja on kirjoitettu tulevia presidentinvaa-
leja varten kirkastamaan Rehnin julkisuuskuvaa ja siksi sitä 
pitää lukea yhden itsestään liikoja jo lapsuudesta luulleen 
itsekeskeisen kyynärpääpoliitikon mainoskirjana. Tuleviin 
presidentinvaaleihin on aikaa enää pari vuotta, ja Rehn on jo 
ilmoittanut lähtevänsä kisaan mukaan. 

Todennäköisesti kustantajalla on odottamassa jo jatko-osa 
kuilun partaalle-kirjalle, missä Rehn hyppää ruoriin ja kertoo, 
miten Eurooppa ja tietenkin Suomi, joka ilman hänen oh-
jaustaan ajaisi karille, pelastetaan ja palautetaan kultakantaan. 
Kovasti joutuu Rehn tekemään töitä, jotta pääsisi presiden-
tiksi. Koneisto on jo taustalla käynnissä, mutta vaikka Reh-
niä pidetään järkevänä cityliberaalina, on kepulius kaikkien 
niiden vahinkojen jälkeen, mitä puolue on saanut takapajui-
sella ajattelullaan Suomessa jo 1920-luvulta lähtien aikaan, 
edelleenkin suomalaisten enemmistön mielissä se vaarallinen 
jyväjemmari, joka haluaa palauttaa vapaudesta nauttivat suo-
malaiset takaisin holhousyhteiskunnan alaisiksi tahdottomiksi 
välikappaleiksi ja maksattaa lihavien. 

Onneksi tulivat persut, joiden vihainen ja ilosta nauttivia 
syyttelevä maailmankuva ei paljoa maaseudulla kepuloiden 
umpimielisestä raskasmielisyydestä eroa, ja halkaisivat ke-
pulikannattajat kahtia, jättäen ennen mahdissaan paisuneen 
puolueen 10 prosentin pikkupuolueeksi.
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Millaisen presidentin me Rehnistä sitten saisimme? Rehn 
on näyttänyt todelliset kyntensä puolustaessaan lähes raivo-
päisesti vakoojaepäilyjen kohteeksi joutunutta toista kepukie-
roilijaa, Alpo Rusia, jolla ei ollut puhtaat jauhot pussissa, kun 
kaikkien hämmästykseksi Rehn sai painostettua Suomen Ku-
valehden etunenässä puolustamaan Rusia, jonka syyllisyydestä 
oli vahvaa näyttöä. Se, että Rusin kuolleesta Jukka-veljestä 
tehtiin syntipukki, osoittaa miten taitava kepuloitsija Rehn 
on. 

Mutta myös se, ettei hän ole tälle läpinäkyvyyden ajalle 
sopiva presidentti, sillä keskivertoäänestäjät, eli nykyisin liik-
kuviksi äänestäjiksi kutsuttu hyvin koulutettu ja itsetietoinen 
sekä vaalit kuin vaalit ratkaiseva keskiluokka, on onnekseen 
oppinut luottamaan omiin havaintoihinsa ja tekemään niistä 
selkeitä ja oikeaan osuvia johtopäätöksiä ympärillä olevasta 
harhaisesta valheiden verkosta. Siksi keputodellisuuden koko 
alastomuus lannanhajuineen enää kiinnosta ketään. 

Ihminen on erilainen kuin ennen. Francis Fergussonin 
mukaan ihmisluonnosta on tullut toivottoman liukas ja epä-
puhdas kokonaisuus, joka onnistutaan tavoittamaan vain ti-
lapäisesti pysähtyneenä ahtaaseen näkökulmaan. 

Rehnin ahdas käsitys mahdollisuuksista elämässä on tunk-
kaista luettavaa, sillä hän kirjoittaa kapeasta nykyisyyden 
kaistaleesta, jossa mahdollisuus olla ja tehdä mitä haluaa, on 
vähäistä, Rehnin katsoessa taaksepäin samalla, kun ihmiset 
luonnollisen uteliasuutensa rohkaisemina yhä vähemmän vä-
littävät näistä menneisyyden ja tulevaisuuden rajoille juuttu-
neista tärkeilijöistä. 

Jos olisin Rehn, heittäisin pyyhkeen nurkkaan jo tässä vai-
heessa antaen periksi tosiasioille. Modernit suomalaiset myös 
haja-asutusalueilla, ovat tottuneet nauttimaan vapaudestaan 
olla mitä haluaa ilman ahdasmielisten kirkollisten piirien tai 
umpimielisten poliitikkojen määräilyjä ja rangaistuksia. Ke-
pulla ei ole tässä todellisuudessa mitään sijaa.
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Kansallisteatterin 
nuolentapolitiikka
Kansallisteatterista on kasvanut viime vuosina moderni 

taidelaitos, joka uskaltaa ottaa suoraan kantaa maailman pa-
huuteen ja ihmisten välinpitämättömyyteen sen edessä niin 
yksilötasolla kuin yleisemminkin. Sen hullunrohkeat näytel-
mät ovat aikamme moraliteetteja, joissa tuntuu yhdistyvän 
oivaltavalla tavalla klassikkojen Strinbergin katkeraa naturali-
smia, Tsehovin surumielistä realismia, Pirandellon älyllisyyttä, 
Brechtin sosiaalista vastuuta, Lorcan hehkuvaa runollisuutta, 
Ionescon absurdiutta ja Becketin autiutta sekä Weissin poliit-
tista dokumenttiteatteria. 

Kansallisteatteri on Mika Myllylän johtajakaudella onnis-
tunut irrottautumaan paperinmakuisista lukudraamoista ja 
juhlavasta idotismista lähes tyystin sekä realistisen ja natura-
listisen näytelmän loppuun kehitellyistä perusmalleista, pal-
jastavan juonen taidokkaasta punonnasta, henkilöhahmojen 
sorvailusta kerroksellisiksi persoonallisuuksiksi ja asiasisällön 
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kertomusta kuljettavasta täsmällisyydestä. Teatteri on omala-
kisensa maailma, jota määrittävät sen omat säännöt ja tavat 
toimia niin pahassa kuin hyvässäkin motivoituneen esteettisen 
ideologian mukaan. Teatterissa työskentelee työlleen omistau-
tuneita tärkeilijöitä, joita julkisuuden kutkuttava auringonsä-
de hellästi halailee. 

Monia heistä eivät kiinnosta muun maailman keskinäiset 
kädenväännöt, vaikka heillä olisi tarjolla tarjottimella edes-
sään sosiaalinen tilaus ja moraalinen vastuu osallistua, vai-
kuttaa ja vaikeuttaa pahan etenemistä. Tai niin voisi hieman 
idealistisesti ajatella. Siinä taistelussa on monelle heistä liikaa 
epämiellyttäviä ja epäinhimillisiä piirteitä. Komedia ja tv-hu-
pailut ovat kiinnostavampia suuren yleisönsä ja parempien 
palkkojensa takia. Näin on Suomessakin. Siksi ihmisen mo-
raalisesta vastuusta ympäristöstään ja ihmisestä itsestään huol-
ta kantava Kansallisteatteri on aina yhden messun arvoinen.

Mutta hyvistä aikeistaan huolimatta sekin eksyy ja joutuu 
välillä harhateille. Valitettavasti Kansallisteatteriin on palanut 
takaisin hössöttävä moraalipaniikki ahdistavaa nurkkakun-
taista ajattelua vastaan, jossa kritiikki ei kohdistu oikeisiin 
osoitteisiin, kuten valtaa pitäviin aatejärjestelmiin (tässä ke-
hottaisin lukemaan professori Timo Airaksisen ja dosent-
ti Heta Gyllingin Suvaitsevaisuus - erään taistelun kuvaus: 
Arktinen banaani 2020 -kirjan), ja siksi usein hyvä ja kaunis 
pyrkimys jää vain pyrkimykseksi - ei muuta; kaikki pyörii 
yhden ja saman asian ympärillä, toistaa ja tylsistyy, vaikut-
tamatta itse subjektiin sen kummemmin, muuttuen lopulta 
teatterileikkinä vain turhaksi taisteluksi vesilasissa. Se oikea 
maailma, kaikessa raadollisuudessaan avautuu kunnolla vasta 
ivan silmälasien lävitse katsottuna. 

Tuntuu kuin professori Irmeli Niemen aikoinaan lausumat 
kuolemattomat sanat nykyteatterista ”inhimillisiä ominai-
suuksia kuvatessaan moderni draama ei pyri perinpohjaiseen 
luonnehdintaan tai sulkeutuneeseen kokonaiskuvaan, vaan 
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kuten nykyajan yhteiskunta yleensäkin se asettaa nähtäväk-
si erilaisia tehtäviä ja rooleja”, toimisi tänään eräänlaisena 
lähtölaukauksena taistelussa ihmisen paikasta maailmassa 
aikaisemmin vanhoillisen taidemaun linnakkeena tunnetussa 
Kansallisteatterissa, kiitos sen post-brehtiläisen vasemmisto-
hegeliläisyyden itseensä imeneen ja tiedostavan johtajan Mika 
Myllyahon. 

Mutta kaikki ei ole niin kuin Kansallisteatterin tiedotus 
haluaisi meidän uskoa olevan. Jokin mättää ja pahasti Kan-
sallisteatterissa, kun sen pitää sortua kiillottaakseen kuvaansa 
sanoilla koreiluun. Tai mikä pahinta: viime aikoina olemme 
kuulleet Mika Myllyahon suusta vain pelkkää makeilua ja tär-
keyshenkilöiden ällöttävää nuolemista sekä sokeroituja ylisa-
noja. Esimerkiksi Susanna Kuparinen, jonka Kansallisteatteri 
kiinnitti vuoden alusta ns. residenssitaiteilijakseen tutkimaan 
teatteria ja todellisuutta stipendin turvin, on Kansallisteat-
terin tiedotteen mukaan tunnettu ”huomattavasta urastaan 
tutkivana toimittajana”, mikä yliampuvuudessaan hymyilyt-
tää sekä ylisanoja vältteleviä tutkivia toimittajia, että myös 
Kuparisen kovin ohutta uraa medioissa tuntevia.

Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho, joka on muu-
tamassa vuodessa onnistunut muuttamaan Kansallisteatterin 
entisen teatterinsa, Ryhmäteatterin ykkösnäyttämöksi (se 
kakkosnäyttämä sijaitsee edelleenkin Urheilutalolla Kallios-
sa) haalimalla mukaansa vanhasta teatteristaan sekä johta-
jakollegansa Esa Leskisen pääohjaajaksi Kansalliseen, että 
myös Kuparisen, jonka harhaiset poliittiset kostonäytelmät 
Eduskunta- ja Valtuusto-esitykset aikoinaan Ryhmäteatterissa 
uuvuttivat typerällä ja asiattomalla kohkaamisellaan politiikan 
pelisäännöistä perillä olevat perinpohjaisesti, eikä loppua näy-
tä vieläkään olevan (valitettavasti) näkyvissä. 

Ne, jotka jaksavat, tai joutuvat jaksamaan, saavat nähdä, 
jos istumalihakset kestävät, viime viikolla Ylen televisiouuti-
sissa Myllyahon hehkuttaman syksyn odotetuimman Susanna 
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Kuparisen uutuuden todeksi tulemisen Kansallisteatterin väis-
tötiloissa Vallilan Konepajalla. Liput esityksiinkin on kuulem-
ma jo myyty. Niitä ei ollutkaan monen montaa, koska koron-
arajoituksilla mennään vielä syksylläkin teatterimaailmassa. 
Kyse oli muutamasta sadasta lipusta, jotka nettiä käyttämään 
oppineet mummot (huom: mummot ovat myös nuorentu-
neet ja modernisoituneet muutoksen myötä) varasivat. 

Olihan aika ilman Kansallisteatterin shampanjaa - ei väliä 
mikä esitys siellä pyörii - ollut todella masentava niille noin 
10.000 keski-ikäiselle ja vanhenevalle kulttuuritädille pääkau-
punkiseudulla, joille valtion verorahoilla tehdään mm. näytel-
miä Kansallisteatteriin. Mainoksena Myllylän kokonkeittämä 
soppa oli napakymppi. Sisältö ei vain täsmännyt todellisuu-
den kanssa. Mutta niin käy harvoin, kun ollaan tekemisissä 
ammattilaisharhan tuottajien, eli teatterilaisten kanssa.

Ylisanojen viljelystä ja tärkeyshenkilöiden nuolemisesta 
on tullutkin eräs teatterinjohtaja Myllyahon tavaramerkeistä. 
Esimerkiksi eräässä Kansallisteatterin esityksestä kertovassa te-
levisiodokumentissa ohjelman aluksi kiiteltiin erityisesti Tasa-
vallan Presidentin puolisoa, rouva Jenni Haukiota, joka istuu 
(kokoomuksen mandaatilla) myös teatterin johtokunnassa. 
Viesti on mennyt perille. Kansallisteatterilla on presidentil-
linen suojelus ja ikään kuin samalla oikeutus olla Ryhmä-
teatterin päänäyttämö ilman, että kukaan kyselisi Myllyahon 
tekemisten tai ohjelmiston perään, joka näyttääkin olevan 
mallillaan. 

Mutta jotain sieltä silti tuntuu puuttuvan, ihan kuin se 
jokin puuttuva pala piilottelisi esiripun takana ja varoisi näyt-
täytymästä siksi, ettei sillä ole päätä eikä häntää tarinoissaan 
- ehkä se kirkuu puseroonsa, siitä huolimatta, että tarjolla 
Kansallisteatterissa on sitä sun tätä klassikkojen ja aina ajan-
kohtaisten kantaaottavien näytelmien lisukkeena periaatteella 
jokaiselle jotain.

Miksi näytelmiä sitten katsotaan ja erityisesti Kansallisteat-
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terin? Ne ovat samaa viihdettä ja yhdessä kokemisen riemua 
kuin elokuvat ja muut julkiset esitykset, ja tarjoavat laiskalle 
lukijalle mahdollisuuden pinnata omasta mielikuvituksestaan 
astumalla valmiiseen pöytään nauttimaan sen antimista. Kan-
sallisteatteri on maan paras ja isoin teatteri. 

Sinne riittää aina maksavia asiakkaita niin pikavisiitillä 
pääkaupungissa piipahtavista pariskunnista, kuin alueella 
asuvasta laajasta kulttuurikuluttajien joukostakin, vaikka esi-
tykset olisivat mitä olisivat, kuten taannoinen Paavo Wester-
bergin (joku...X, en muista tarkkaan nimeä) Maailmojen.... 

Palataanpa Irmeli Niemeen, jonka mukaan näytelmissä 
ihminen on löyhästi tai kiinteästi liittynyt ”joukkoon”, jossa 
ihmiset vaikuttavat toisiinsa siten, että syntyy erilaisia komp-
likaatioita ja kriisejä. 

Hänessä voidaan nähdä milloin realistinen, milloin eeppi-
nen kuva, symboli tai vaikkapa näky, oleellista on se, että hän 
puhuu ja liikkuu näyttämöllä ja että hänen käyttäytymisellään 
on jokin mielekäs yhteys ihmisen päivänpolttavaan todelli-
suuteen. Juuri näin käy oppikirjamaisesti myös Kansallisteat-
terissa, joka on hoitanut tämän osan mallikkaasti sääntöjen 
mukaan toiminnassaan. 

Mutta se puuttuva palanen on se, mistä Irmeli Niemikin 
kantoi jo aikoinaan huolta, on kun näyttelijät ja teatterinte-
kijät kuvittelevat liikoja itsestään ja käsissään olevan apparaat-
tinsa maailmoja mullistavista voimista. 

Teatteri on ainoa taidemuoto, jossa ihmisen tila ja hänen 
ongelmansa ovat ilmaistavissa elävien ihmisten välityksellä. 
Niemi sanoi tämän harhauttaneen joitakin draamantutkijoi-
ta käsittelemään joitakin näytelmähenkilöitä ikään kuin he 
olisivat eläviä olentoja, joihin pätevät sellaisenaan tavallisten 
ihmisten käyttäytymistä koskevat lait. 

Osuvampi oli hänestä Ronald Peacockin edustama käsitys 
draamasta kuvakompositiona, jossa näytelmän tekijä laajen-
taa strukturaaliseen järjestykseen piirteitä, jotka elävissä ih-
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misissä ovat kenties vain heidän itsetuntemuksensa sirpaleita. 
Draaman todellisuus oli Peacockin mukaan sitä, että hän on 
kuvana totuudenmukainen, vakuuttava. 

Kun Niemen mukaan Freud näkee Sofokleen Oidipuksessa 
keskeisen esimerkin tutkimastaan inhimillisen käyttäytymisen 
muodosta, se ei johdu siitä, että Oidipus käyttäytyy kuin elä-
vä ihminen, vaan siitä, että hänen hahmoonsa on tiivistetty 
vakuuttavaksi kuvioksi joukko inhimillisiä piirteitä, käyttäy-
tymismalleja ja ajatuksia, joita todellisuudessa harvoin on yh-
dessä henkilössä puhtaaksiviljeltynä ja joita todellinen henkilö 
ei läheskään aina tiedosta. 

On vaikea kuitenkin uskoa, että hehkutettu Susanna Ku-
parinen pyrkisi tähän samaan, ainakaan sen pohjalta, mitä on 
nähnyt hänen tekevän aiemmissa töissään. Ne ovat voineet 
vakuuttaa laajan teatterikansan mutta eivät minua. Siksi en 
ollut niiden joukossa, jotka ostivat liput (enkä olisikaan ol-
lut, sillä missä on taiteen demokraattisuus: SIKAKALLIIT 
LIPUT) ennakkoon. 

Enkä aio ostaakaan, vaikka Myllyaho, josta on ikävällä ta-
valla tullut oman roolivaikutelmansa vanki, todennäköisesti 
ilmaantuu valtamedioihin taas alkusyksystä lirkuttelemaan 
hunajaisesti Kuparisen esitystä meidän päämme menoksi. 
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Orpon helvetti
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on juuri sellainen 
sliipattu ja uskottava puolueen puheenjohtaja, jonka jokainen 
puolue haluaisi keulakuvakseen. Ehkä siksi aika ajoin puolu-
een sisällä nousevat pienet kapinaliikkeetkin sammuvat yhtä 
nopeasti kuin ovat syttyneetkin. Orpon kerrotaan johtavan 
puoluettaan yhtä viisaasti tasapainotellen eri ryhmien välillä 
kuin kuunnelleen tarkalla korvalla, mitä kentän ihmisillä on 
sydämellään. Siinä on menestyskaava itse kullekin poliitikolle, 
joka harvoin muuttuu sanoista lihaksi. 

Eilisessä Ylen ensimmäisessä puheenjohtajatentissä esiin-
tynyt Orpo onnistui napakympisti suorituksellaan siitä huo-
limatta, ettei hän varsinaisesti sanonut mitään sellaista uutta, 
joka olisi yllättänyt asioita seuraavia televisionkatsojia. Ko-
koomus on ansainnut ykköspuolueen asemansa, jos Orpon 
juttuihin uskoo. Ja jos jotain pitäisi ennustaa Orpon eilisestä 
esiintymisestä, siinä saattoi puhua mahdollisesti seuraava pää-
ministerimme, vaikka onkin Turusta. 

Ongelmallista Orpon esiintymisessä on hänen jäykkyyten-
sä ja kirjakielen käyttäminen puheissaan häivyttyäen Turun 
junnaavan intonaation harkitusti taustalle. Se tekee hänestä 
teennäisen ja sormea heristelevän opettajamaisen (ei lasten-
tarhaopettajamaista, koska ei selvästikään arvosta heitä liian 
matalapalkkaisina kokoomuksen intresseihin sopiviksi eli tär-
keiksi, eikä halunnut lähteä toimittajan ansaksi tarkoittamaan 
Sari Sairaanhoitaja-uusintahuutoon mukaan). Kun sanoma 
on vielä ”ettekö tyhmät tajua, että teitä kussaan ja pahasti 
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linssiin”, kun hän itsetyytyväisenä hihittelee viedessään pik-
kulapsilta leikkikalun ÄHÄKUTIT SIITÄS SAITTE!

Kokoomus on, huolimatta pienistä natinoista liitoksistaan, 
edelleenkin suomalaisen politiikan yksi vakuuttavimmista ja 
osaavimmista puolueista. Sen vahvuus on selkeä sanoma ja yh-
tenäinen kannattajakunta. Heikkous ylpeyden helmasyntiin 
sortuminen. Ja vaikka julkisuudessa on puhuttu arvoliberaa-
lien ja arvokonservatiivien törmäyskurssista puolueen sisällä 
viimeksi Kirsi Pihan luopuessa tuohtuneena Atte Kalevan 
Kommunismivapaa Helsinki-kirjoituksesta, pitää muistaa, 
että arvoliberaali Piha toimi sulassa sovussa arvokonservatii-
vi Raimo Ilaskiven epäonnisen presidentinvaalikampanjan 
tiedotuspäällikkönä vuonna 1994 jääden odotetusti joukon 
hännille neljänneksi.

Pihan luopuminen pormestariehdokkuudesta näyttää pa-
rantaneen Helsingin kokoomuksen asemaa pysyä vihreiden 
edellä kaupungin ykköspuolueena. Pihaa pidetään ailahteleva-
na ja tekopyhänä arvoliberaalina, joka osaa ja jaksaa nostattaa 
hysteerisiä raivonmyräköitä Ellun Kanojen seinien ulkopuo-
lellakin. Juhana Vartiainen taas on kuin toivevävy ja ihanteel-
linen ehdokas osaavana, tasaisena ja arvoliberaalina kulttuu-
ripersoona, joka ei ärsytä ketään ja joka vaikuttaa politiikassa 
edelleenkin puhtaalta pulmuselta, jonka sanaan voi luottaa. 

Väistyvä kokoomuspormestari Jan Vapaavuori oli suuri 
pettymys omilleen. Moni pitkään politiikassa hänen kanssaan 
ollut kokoomuslainen luuli tuntevansa hänet hyvin mutta yl-
lättyi, miten hätäisesti ja omaa oksaansa sahaten hän toimi 
nurkkaan ajettuna kokoomukselle tärkeässä keskustatunne-
li-kysymyksessä, joka hänen töppäystensä vuoksi on haudattu 
poliittisesta agendasta ainakin seuraaviin kunnallisvaaleihin 
saakka odottamaan aikoja parempia.

On selvää, vaikka asiasta ei uskalleta edes puhua, että jos 
kunnallisvaalien jälkeen Helsinkiin tulee toimiva punavihreä 
enemmistö, kokoomus alkaa hakea yhteistyökumppaneita oi-
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keiston äärilaidalta persuista ja kristillisistä ja terävöittää kun-
nallispoliittista otettaan Helsingissä nostamalla sen keskiöön 
jo haudatun keskustatunneli-hankkeen. 

Tällä hetkellä Helsingissä kokoomus pärjää siksi, että vih-
reiden ehdokaslista ei ole heidän voittonsa kannalta parhain 
mahdollisin. Taavi Vartian ja lähes koko vihreiden oikeisto-
siiven poissaolo vie ääniä käytännöllisten ja taktikoivien ää-
nestäjien parista kokoomukselle. 

Mutta vihreillä ei mene hyvin. Puolue ei sittenkään näytä 
galluppien mukaan onnistuvan nousemaan kokoomuksen ohi 
maan pääkaupungin ykköspuolueeksi. Syyt löytyvät pormes-
tariehdokas Anni Sinnemäestä, joka on sekä omiensa piirissä 
että laajasti muillakin foorumeilla varsin kiistanalainen polii-
tikko, josta olisi haluttu päästä eroon jo aikaisemmin. Vihreät 
ovat unohtaneet alkuaikojensa tärkeän rotaatio-periaatteen. 
Poliittiselta kehäraakilta vaikuttava Sinnemäki on nuoresta 
iästään huolimatta epäonnistunut jo kansanedustajana, mi-
nisterinä ja puolueensa puheenjohtajana. 

Mutta miksi vihreät halusivat tähän onnettomaan listaan 
vielä hävityt pormestarinvaalit ja sitä kautta ehkä lopullises-
ti laskevan kannatuksen lähtölaukaukset? Yksi syy siihen on 
kuulemma se, että näin päästään hänestä paremmin eroon 
ennen ensi kunnallisvaaleja. Sinnemäkeä ollaan työntämäs-
sä Heidi Hautalan seuraajaksi EU-parlamenttiin pilaamasta 
Helsingin vihreiden tulevaisuuden menestystä, jos puolue 
enää näiden vaalien pettymysten jälkeen pääsee kiinni kul-
takantaan. 

Moni sanoo vaalien olevan siksi kohtalonkysymys vihreille, 
joiden aika raikkaana kestovaihtoehtona saattaa jo seuraavissa 
vaaleissa olla ohitse. Vihreiden ehdokasasettelu ei muuten-
kaan onnistunut nappiin Helsingissä. Esimerkiksi toisen 
kiistanalaisen henkilön, sateenkaaribloggari Eino Nurmiston 
hyväksyminen ehdokkaaksi monien vihreiden vastustuksesta 
huolimatta, on aiheuttanut sen, että vihreistä vuotaa aiemmin 
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hyvin tärkeitä - joidenkin laskujen mukaan n. 10 prosenttia 
vihreitä äänestäneitä - LGBTQ-äänestäjiä, joita lasketaan eri 
laskutavoista riippuen olevan Helsingissä n. 15-25.000, sekä 
oikealle kokoomukseen että vasemmalle vasemmistoliittoon 
juuri se 2-4 prosenttia, jotka olisivat tuoneet vihreille por-
mestarinpaikan ja Helsingin suurimman puolueen kunnian. 
Kiitos tästä virhearvioinnista kuuluu kuulemma itselleen Sin-
nemäelle, joka pelaa ”varman päälle uhkapeliä”. 

Orpon hyvän esiintymisen varjoon jäi kokonaan tärkeä ky-
symys kokoomuslaisille tyypillisestä vähempiosaisten unoh-
tamisesta ja vähättelystä, mitä tulee hyvinvointiyhteiskunnan 
heikommissa asemassa olevien elämän helpottamiseen. Maa-
ilma näyttäytyy ihan toiselta myllypurolaisen yksinhuoltajaäi-
din silmin katsottuna maksaako pojan kohonneita jalkapallo-
maksuja 80 euroa vai 120 euroa, kuin jos vertaa siihen, monta 
sataatuhatta euroa kaupunki muka säästää sillä, ettei tue hei-
kommassa asemien olevien nuorten kalliita harrastuksia. 

Tästä on kysymys tulojen tasaamisessa oikeudenmukaisesti 
kunnallisen progressiivisen verotuksen keinoin, sitä hieman 
nostamalla - kysymys, johon kokoomus kategorisesti suhtau-
tuu kautta koko maan kielteisesti. Orpo väittää sen olevan 
liian helppo keino. Helppo keino mihin? Näin Orpo välttää 
vastaamasta itse perusongelmaan, sosiaalisen eriarvoisuuden 
lisääntymiseen kovan oikeistolaisen talouspolitiikan seurauk-
sena, ja puhuu ovelasti suoraan vain omille äänestäjilleen, hy-
vin toimeentulevalla keskiluokalle, jonka kukkarolla kaikki 
uudistusmieliset poliitikot ja hankkeet aina pakostakin käyvät.

Suomalainen hyvinvointi ei ole syntynyt kokoomuksen 
aloitteesta, jos hyvinvoinnilla tarkoitetaan sen skandinaavista 
muotoa eli hyvinvointia tasapuolisesti kaikille, kuten eilisestä 
Orpon puheesta sai virheellisen käsityksen. Kokoomus ja sen 
veljespuolueet ovat päinvastoin toimineet aktiivisesti tasapuo-
lisen hyvinvoinnin vastaisina voimina. Yhdenvertaisuuden 
toteutuminen ei heitä kiinnosta tai tasa-arvon edistäminen, 
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tuloerojen kaveneminen ja palkkojen korottaminen, paitsi 
ylemmissä palkansaajaryhmissä. Miksi kiinnostaisikaan, he-
hän puhuvat niiden puolesta, joilla jo on, tai on voimaa, halua 
ja kykyä yrittää. Kaikilla ei ole. Kokoomuksen lanseeraama 
epätosi sanahirviä MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO 
on tasa-arvoa vain niille, joilla jo on, ei niille, joilla ei ole, eikä 
mahdollisesti tule koskaan olemaankaan mitään. Käytännön 
politiikka näyttää toteen sen, kenen puolella puolue toimii. 

Sydän ei ole koskaan maailman uudistuksissa ollut si-
ninen tai sijainnut oikealla puolella edes metaforona, ellei 
kyseessä ole ollut kokonaisen kansan lahtaaminen tai ruh-
tinas Metternichtin tapaiset taantumuksellisen arkkiroiston 
vastavallankumoukset, jotka ovat vieneet kokonaiset kansat 
vuosikymmeniksi hävityksen tilaan. Ainoa hyvä asia näistä 
toivottomuuden kausista on ollut se, että ne ovat vastavoimi-
na synnyttäneet Marxin tapaisia ajattelijoita. 

Yhteiskunnalliset tasavertaiseen osallistumiseen tähtäävät 
uudistukset on tehty vasemmiston pitkän uudistuspolitii-
kan tuloksena, joka alkoi kunnolla Tammikuun kihlauksen 
jälkeen vasta 1950-luvulla SAK:n sosiaalipoliittisena ohjel-
matyönä, kuten dosentti Tapio Bergholmin tutkimuksista 
on selvinnyt, jatkuen kiivaana koko 1970-luvun aina vuo-
teen 1987 saakka, jolloin maahamme syntyi Harri Holkerin 
johdolla kokoomuksen ja demareiden sinipunaksi kutsuttu 
yhteishallitus tunnetuin seurauksin maan henkiselle ja po-
liittiselle ilmastolle. Jos sydän on sijainnut oikealla, on sen 
nimissä tehty sydämetöntä politiikkaa. Jos veri on sininen, 
on se kuin elottoman ruumiin verta.

Orpo ei puhunut totta. Koska kokoomuksen politiikka 
kunnissa on tylyä. Sen rooli on jarruttaa kaikkia menoja, joista 
aiheutuu kuluja ja paineita nostaa veroäyriä. Maan talouden 
veturi Helsinki ei käy malliksi, sillä rikkaat ja suurin osa tär-
keistä yrityksistä sijaitsevat Helsingissä, jossa on yksi maan 
alhaisimmista veroprosenteista, mutta on myös neljä ison luo-
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kan puskurirahastoa, joihin kaupunki tulouttaa valtavat voitot 
mm. Helsingin Energiasta, Vedestä ja Satamasta. 

Silti Helsingissä leikataan jatkuvasti kokoomuksen toi-
mesta mm. tärkeistä koulutusrahoista pormestarin vedotessa 
yhdessä johtavien puolueiden kanssa tehtyyn poliittiseen 
pormestarisopimukseen, vaikka tarvetta leikkauksille ei oli-
si. Päinvastoin. Rahoja pitäisi korottaa, jotta käsiin räjähtävä 
nuoriso-ongelma saataisiin edes hieman hillittyä ja osittain 
kuriin ennen kuin on liian myöhäistä. 

Orpo ei tietenkään puhunut tästä. Tässä mielessä Orpo on 
kuin ovela kettu. Hän osaa olla vakuuttava ja puhua pötyä 
ilman, että jäisi kiinni siitä, mitkä ovat hänen todelliset mo-
tiivinsa? Talous edellä-politiikka on viisasta mutta se unohtaa 
pienen ihmisen. Kokoomuksen esiintyminen kirstunvartija-
na tulevia sukupolvia ajatellen on kaksinaamaista. Oikein 
inhotti katsoa eilen televisiosta, miten helpolla toimittajat 
hänet päästivät silkkaa kohteliaisuttaan tai varovaisuuttaan. 

Miksi antaa poliitikon keikaroida sanoilla, eikä mennä 
suoraan itse asiaan tarkastelemalla sanojen ja tekojen välistä 
ristiriitaa. Vain käytännön teot ratkaisevat, eivät kauniit juh-
lapuheet. Se köyhiä ja tavallisia ihmisiä kyykyttävä politiikka, 
mitä kokoomus esimerkiksi tekee Pirkkalassa tai yrittää tehdä 
Imatralla, on jotain ihan muuta kuin kaikkien yhteiseksi hy-
väksi tehtyä kuntapolitiikkaa. 

Orpon televisiossa tarjoama kuva kokoomuksesta oli liian 
helppoa ollakseen totta. Sen hän toki itsekin tietää, mut-
ta vaalit ovat vaalit ja tärkeintä hänelle ei ole totuus, vaan 
se miltä se näyttää ja tietenkin jatko omiensa keskuudessa 
kiiteltynä puheenjohtajana, josta näillä näkymin on tulos-
sa myös mahdollisesti seuraava pääministeri, jos kokoomus 
pysyy vaalipäivään saakka kuntavaalien ykköspuolueena ja 
onnistuu luomaan uuden porvarillisen allianssin Ruotsin 
maltillisen kokoomuksen antaman mallin mukaan: kokoo-
mus-persut-kristilliset.



257

Odotettavissa 
Halla-Ahon vaaraa

Tänään oli Ylessä kuntavaalien puheenjohtajatentissä vuoros-
sa perussuomalaisten Jussi Halla-Aho. Esimakua Halla-Ahon 
päivälle antoi muutama tuntia aiemmin päättynyt EU:n tu-
kipaketin äänestys, missä persujen neljä päivää kestäneen pu-
herallin jälkeen persujen johdolla hallituksen esitystä vastaan 
äänesti kokoomuksen oikeistosiiven tunnetut kansanedustajat 
sekä kepun kaksi änkyrää. 

Persujen ryhmäjohtaja Ville Tavio esittikin tyypilliseen 
persutapaan äänestyksen kannattaneen ihan, kuten hänen 
mielestään talvisodankin, vaikka sekin hävittiin. Pisteet Ta-
violle ja persuille. Persuretoriikka vetoaa edelleenkin juuri 
siihen unohdettuun ja itsensä perinteisten arvojen muren-
tuessa häviölle jääneiksi tunteviin takametsien miehiin, joilla 
on aina historian eri saatossa ollut ties mitä nimityksiä, ja 
joiden nimeen on vannottu, kun perustellaan, miksi jokin 
vanhakantainen asia pitää saada säilytettyä koskemattomana, 
vaikkei se olisi pitkällä juoksulla kenenkään etu, kuten se, 
kun Halla-Aho väitti Suomen kilpailukyvyn rapautuneen 
kiiluvasilmäisellä ilmastopolitiikalla, jolloin tehtaat on pantu 
kiinni, mikä ei yksinkertaistettuna väitteenä pidä tietenkään 
alkuunsakaan paikkaansa, siinä vain yhdistettiin kaksi eri asiaa 
ihmisten mielissä yhdeksi, josta ulospääsy ja pelastus on per-
sulogiikan mukaan vain persujen äänestäminen.

Kun googlaa Jussi Halla-Ahon, huomaa miksi hän on tar-
peellinen suomalaisessa politiikassa ja tavallisen kansan mie-
leen. Hän osaa vittuilla sivistyneesti ja näyttää verbaalisesta 
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keskisormea herravihaisen kansan suureksi iloksi päivä päivän 
jälkeen medioissa yhtä huvittunut ilme naamallaan. Otsikot 
puhuvat omaa karua kieltään antisankarin päivänpaisteesta: 
”Europarlamentaarikko Jussi Halla-Ahon nousu perussuoma-
laisten johtoon mullistaa suomalaisen politiikan ja vaarantaa 
hallitusyhteistyön”, Jussi Hal la-Aho kutsuu pää kir joi tus toi-
mit ta jia de mo kra tian vi hol li sik si ja puo lus taa Olli Immosta”, 
Halla-Aho väkivaltarikoksista: ”Kuinka monen pitää kuolla 
ennen kuin pää otetaan puskasta?”, Jussi Halla-Aho ehdotti 
tilapäistä lakia työttömyysetuudesta - Sanna Marin toivotti 
tervetulleeksi: ”Otamme tarkasteluun”. 

Halla-Ahosta on tullut väheksytyn (ent. tuulipukukansan) 
betonislummien keskiolutkuppiloiden ja Lidl-aktivistien to-
tuudenpuhuja, sekä viimeinen puolustaja ja ainoa turva pa-
rempiosaisten syyllistämistä ja köyhtymisterroria vastaan, 
paitsi ettei se ole totta. Halla-Ahon persut ovat kuin Hitlerin 
NSADP- kansallissosialistinen puolue, joka omi punaisen vä-
rin ja sanan sosialismi vasemmistolta, mutta sai rahoituksen 
suurteollisuudelta ja toteutti oikeistolaista talouspolitiikkaa 
(vrt. Italian 1920-luvun fasismiin, joka nojasi työväenliikkeen 
perinteisiin arvoihin ja korporativistiseen järjestelmään Mus-
solinin, entisen sosialistin, futuristeilta saamien vaikutteiden 
pohjalta. 

Jussi Halla-Aho antoi tyylinäytteen siitä, miksi ja miten 
omapäiset persut puhuvat muista välittämättä siitä, mitä he 
itse pitävät tärkeinä siitä huolimatta, ettei se välttämättä liit-
tyisi itse käsiteltävään asiaan. Puheen kova ydin oli muistut-
taa niukkuudesta ja siitä, kuka lopulta aina laskun maksoi. 
Suomi ei tarvitse hänen mukaansa kuntapäättäjien hiekkalaa-
tikkoleikkejä, joissa leikitään veronmaksajien rahoilla ”Teitä 
lahjotaan teidän omilla rahoillanne, jotka te maksatte kol-
menkertaisesti takaisin”. 

Puoluejohtaja Halla-Ahon puhe oli malliesimerkki hyvästä 
ja vaikuttavasta viestistä, joka oli selkeä juuri niihin äänes-
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täjäryhmiin, joihin se oli tarkoitettu sekä ääntenkalasteluun 
”ruoho on vihreämpää aidan toisella puolen”-taktiikalla 
kaupunkien kokoomukseen ja maaseututaajamien kepuun 
pettyneiden liikkuvien äänestäjien parissa. Halla-Aho puhuu 
kuin valtiomies, ja on omalla tavallaan puhuessaan vaikkapa 
suomalaista korruptiota eli ”hyväveliverkostoja” vastaan täysin 
omalaisensa ilmiö, eräänlainen Robin Hood puoluepuheen-
johtajien kartalla, mitä tulee häneen sekä ihmisenä, poliitik-
kona, että millaista retoriikkaa hän käyttää. 

Tänään puheessaan hän näytti, miten valtakunnallinen op-
positiojohtaja voi toimia yhtä hyvin myös samalla retoriikalla 
kapinaan lietsovana kapinakenraalina pienemmässä mittakaa-
vassa saman mallin mukaan maassa, jossa pidetään kolmet 
sadat erilliset vaalit kuin kaksipuoluejärjestelmän mallimaassa 
Isossa-Britanniassa. Ja vaikka persujen kuntavaaliohjelma on 
kovin niukka ja käytännön toimenpiteistä köyhä, Halla-Ahon 
sanoma oli se, että ihmiset saavat päättää itse - eivät mediat 
- mistä he ovat huolissaan ja millaisia arvoja he haluavat mu-
kaan päätöksentekoon. Aika näppärää ja toimivaa omapäisten 
ärripurrien kalastelua vai mitä?

Halla-Aho tietää kellon tikittävän ja ihmisten äänestävän 
persuja vain niin kauan, kuin he kokevat persujen olevan to-
dellinen vaihtoehto vallitsevalla tavalle tehdä politiikkaa ja 
tavanomaisille poliitikoille. Persut haluavat Suomen takaisin, 
mutta eivät kerro tarkemmin millaisen Suomen he haluisivat 
takaisin. Senkö postikorttien topeliaanisen idylli-Suomen, 
jossa on hiekkaisia kyläteitä, mäkiä ja järviä, vai sen takapa-
julan, mikä Suomi oli ennen Euroopan Unioniin liittymistään 
vuonna 1995? Sitä he eivät varmasti tiedä itsekään. Kyseessä 
on pelkkä retorinen heitto. 

Perussuomalaisten peruskannattajat ovat puheenjohtajansa 
mukaan peruskonservatiivejä, jotka ovat hämillään maailman 
muuttumisesta ja esillä olevista asioista, joita on vaikea ym-
märtää. Persut ovat tavisten puolue ja ylpeä siitä. Se on myös 
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leimallisesti suomalaisin puolue muiden puolueiden joukossa, 
asia, jolla on väliä maaseututaajamien entisissä umpikepulois-
sa. Ja juuri siksi puheen ytimessä toistuivat persujen perustee-
mat iso paha EU ja maahanmuutto, joka uhkaa suomalaista 
elämänmuotoa- ja menoa. 

Jussi Halla-Ahon puhe oli täynnä piruilevaa, yksinkertais-
tavaa persuretoriikkaan, sitä samaa, mihin olemme jo niin 
tottuneet, ja mikä ei enää hätkähdytä tai tunnu yhtään sen 
kummallisemmalta, kuin naapurinpoikaa muistuttava Hal-
la-Aho itsekään. Puheen hauskin kohta oli silkkaa piruilua 
vihreiden ja vasemmiston maailmoja syleilevään suuntaan. 

Halla-Aho maalasi hauskoilla kielikuvilla takahikiällä 
asuvan mummon alitajuntaan mörköjä kokoomuslaista ta-
lousajattelua kosiskellen. Itse asiassa persut ovat talouspoli-
tiikassaan ajaneet jo kokoomuksesta ohi oikealta väitteillään 
veronalennuksien ja julkisten palveluiden leikkaamisen tar-
peesta, mikä vihjaa persujen katseen olevan enemmänkin seu-
raavissa eduskuntavaaleissa, ja siellä mahdollisesti syntyvässä 
olevan (?) uudenlaisen oikeistokoalition valtaannousuun; jos 
rahat eivät riitä kaikkeen, asioita on pantava tärkeysjärjestyk-
seen, eikä silloin kunnat tarvitse hänen mukaansa turhia ja 
toissijaisia menoja, joita on pystyttävä karsimaan kuten ”mo-
nikulttuurisia koordinaattoreita, sukupuolineutraaleja liiken-
nemerkkejä ja ilmaston hätätilajulistuksia”. 

Voisiko sen selvimmin sanoa ilkeästi. Hassua kyllä, Hal-
la-Aho itse on ehdokkaana Helsingissä, jossa kaikki hänen 
maalailemansa suvakkitouhu on tänään jo kenenkään kor-
vaansa kummemmin sitä vastaan lotkauttamatta tapahtunut.

Silti ilmiönä Halla-Aho ja hänen johtamansa persut ovat 
tarpeellinen kuonan puhdistaja suomalaisessa politiikassa. Po-
litiikka on liian vaarallinen asia jätettäväksi vain politiikkojen, 
noiden hyvin syötettyjen ja itsetyytyväisten pätijöiden ja tär-
keilijöiden käsiin, siitä huolimatta, että juuri he saavat vähiten 
aikaa vahinkoa, kun eivät mistään mitään tiedä eivätkä osaa 
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ja laiskuuttaan sekä varovaisuuttaan harkitsevat pitkään ja pe-
rusteellisesti, ennen kuin ehdottavat lihavaan riitaan laihana 
sopuna kompromissia, mikä ei ole kenenkään mieleen, mutta 
joilla Suomi on pelastettu vuosi toisensa jälkeen luisumasta 
itämaiden tapaan henkiseen konkurssiin ja poliittisesti an-
keaan kivikauteen. 

Jussi Halla-Ahon on toista maata. Rivakkaotteinen ja pyhiä 
kuvia kumartamaton köyhien pyhimys ja poliittinen marttyy-
ri, mikä pitäisi pelastaa hänen omalta vallanhimoltaan ennen 
kuin saa koko maan täysin sekaisin. Moni itseään hyvänä ja 
hyvään pyrkivänä pitävä on iloissaan, kun on Helvetin Portit 
taas auki ja sinne ilmeisen halukkaasti itseään julkisuuden 
perusteella tyrkyttävä Jussi Halla-Aho ja persut (kun filosofi 
Jukka Hankamäki ei enää ole tätä tekemässä julkisuudessa) 
ristillä. Näin yhteiskunnallinen keskustelu toimii parhaim-
millaan. 

Mutta ensin on löydettävä joku typerys, joka on valmis 
marttyyriksi ja sitten lisää typeryksiä, jotka muka puolustavat 
marttyyria. Mitä jos Halla-Ahoa ja persuja ei olisi? Heidän 
traagisuutensa on siinä, että he tekevät hyvää tekemällä pa-
haa ja kärsivät teoistaan. Heidät pitäisi palkita, mutta eihän 
sekään ole mahdollista. Halla-Aho on sijaiskärsijämarttyy-
ri, joka tekee palveluksen meille kaikille, koska hän näyttää 
miten asiat alostaomuudessaan ilman mitään ideologisia sil-
mälaseja ovat. Siis näyttää miten ovat, ja se on eri asia kuin 
sanominen. Mistä ei voi puhua, se pitää näyttää. Halla-Ahon 
merkitys on siis ikoninen ja siksi tärkeä Suomelle. 

On hyvä, että joku puhuu suunsa puhtaaksi ja keskustelu 
syntyy. On kaksi eri tapaa tiedottaa yhteiskunnan ongelmista: 
kehua asioita ja kritisoida asioita. Harvoin huomataan edel-
linen mahdollisuus: kun kehuu tai kirjoittaa myönteiseen sä-
vyyn, nostaa esiin ongelman aivan yhtä selvästi kuin kriitik-
kokin. Pahojen puheiden sensurointi estää meitä näkemästä 
pahuutta, ja mitä ei näe, sitä vastaan ei voi taistella. 
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Koulukiusaamisen ammattislangilla haistattaminen ämmä-
mäiselle rivien välistä pehmoyhteiskunnalle uppoaa enemmän 
kuin hyvin salissa, missä istuu muitakin tuomittuja rikollisia 
(yleisin persurikos on puheenjohtajan tavoin kiihottaminen 
kansaryhmää vastaan, seuraavaksi tulevat pahoinpitelyt ja vas-
ta kolmantena muut huijaukset kuten toisten rahojen kup-
paaminen). Puheenjohtajaa tuntuu ottavan pattiin vain se, 
etteivät muut suvaitse suvaitsemattomuutta. Kumma ajatus, 
mutta persulogiikan mukainen, sillä persut ovat yrittäneet 
vääntää kaikesta vihapuheestaan sanavapaus-kysymyksen. 

Jussi Halla-Aho on kotonaan näiden amislaisten perskar-
vanraaputtajien, kaljujen möhömahojen, poliisien, taksikus-
kien ja muttereita ammatikseen ja himokseen ruuvaavien 
perusjätkien pierunhajuisessa tatuointi-maailmassa, vaikka 
itse on kuivannäköinen ja nuiva kirkkoslaavista väitellyt 
eiralainen filosofian tohtori, joka polkupyöräilee töihin ja 
vapaa-ajalla kypärä päässä, ja harrastaa kaikkea muuta kuin 
yleensä nuo keskivertopersut, ne maaseutukaupungeissa mus-
tiin farkkuihin ja tummiin aurinkolaseihin itsensä piilottavat 
ammattikoulujen koneistajalinjoilta melkein valmistuneet 
ZZ-TOP-inkarnaatiot, joiden suusta ”kiitos” tai jokin varo-
vaisesti tulkittu kohteliaisuus kuulostaisi lähes pyhäinhäväis-
tykseltä vittujen ja perkeleiden kakofonisen ärjysinfonian 
keskellä. 

Epä-älyllinen persumaailma on usein omaa itseään vas-
taan eikä se heitä häiritse. Äänestäjien valtaosa työväestä 
äänestää itseään vastaan tukien persujen oikeistolaisesta, 
Margaret Thatcherilta ja Augusto Pinochetilta matkittua 
monetaristista talous- ja sosiaalipolitiikkaa, joka ei tunne 
sääliä köyhiä ja syrjäytyneitä kohtaan. Mutta on persumaa-
ilma muutakin. Se on villiä kapinaa opettajaa kohtaan ja 
eliittien vastaista taistelua. Se on myös vastaan holhoamista 
ja sääntöjä, silloin kun se tarkoittaa oman elämän rajoitta-
mista, koska sen idea on estää heidän tekojaan, jotka muiden 
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kuin heidän mielestään ovat vääränlaisia, mutta täysillä vaa-
timassa sitä silloin, kun se tarkoittaa sellaisten elämänpiirin 
kaventamista ja toiminnan rajoittamista, joista he eivät itse 
pidä. 

Puheenjohtajalla on ”ollako vai eikö olla- ongelma”. 
Heidän on vaikea tehdä valintaa tehdäkö oikeaa valintaa 
elämänsä suunnasta vai tulla oikeanlaisiksi ihmisiksi itse; vai 
pitäisikö valtion puuttua asioihin auttaakseen heitä siinä esi-
merkiksi estämällä muita, niitä, joista he eivät pidä, ihmisiä 
tekemästä asioita, jotka joko olisivat heidän tavoitteitaan 
vastaan tai jopa saattaisivat vahingoittaa sitä vapautta, jonka 
edestä he ovat valmiita yhteiskunnassa riehumaan. Ihmet-
telen sitä ihmisvihaa, mikä persuista luonnollisesti huokuu 
ympäristöönsä. 

Kerron esimerkin. Olin eduskunnassa tapaamassa 2012 
demariavustaja ja lakimies Timo Nevarantaa, joka työsken-
telee nykyisin työministeri Tuula ”Haataisun” (termin keksi 
toimittaja Pekka Ervasti) erityisavustajana. Juuri kun Neva-
ranta oli menossa sisään eduskunnan lisärakennuksen oves-
ta, samalla ovenavauksella tuli myös silloinen Halla-Ahon 
avustajana toiminut kivikasvoinen ja hampaitaan yhteen 
hymyillessään pureva Riikka Purra, jolle annoin yhden yli-
määräisen toimittamani kirjan, Jorma Savikon Pitkä Ajo 
(Kulttuuriklubi 2011), mikä kertoi elokuvaohjaaja Rauni 
Mollbergin työtavoista Toivo Pekkasen kirjoihin perustuvis-
sa televisiotuotannoissa 1960-luvun Kotkassa. 

Purra oli myrtynyt. Ilmeenkään värähtämättä tai kiittä-
mättä, Purra meni kirja kädessään hissiin ja sen suljettua oli 
sanonut vihaisena Nevarannalle: ”Miten vihaankaan ihmi-
siä”. Joku muu kohtelias ja ihmisystävällinen olisi ollut ilois-
saan ja kiittänyt kohteliaasti uudesta mahdollisuudesta avata 
ovia lukemattomiin maailmoihin. Mutta Purra ei. Sellaista 
sanaa hän ei edes tunne. Mikä syy hänellä on jatkuvasti vi-
hata ihmisiä? Se sama kuin muillakin persuilla; kun jonkun 
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olemus ei miellytä eikä häntä tunne, on primitiivireaktiona 
vain silmitön viha tuntematonta kohtaan. Miksi näin? Sitä 
emme voi tarkasti tietää, mutta minä olisin varuillani näi-
den sivistyneiden vittuilijoiden sisällään pitämästä vihasta, 
huumorintajuttomuudesta ja elämän moninaisen rikkauden 
ymmärtämättömyydestä. 

On toinenkin asia, mikä Jussi Halla-Ahossa ja persuissa 
mättää oikein kunnolla; he juuri muiden orjallisesti noudat-
tamista yleisistä säännöistä piittaa. Miksi edes piittaisivat? 
Hehän elävät epätotuudesta ja pitävät totuutta vihollise-
naan. Sen sijaan yksityiset, heidän oman ahtaan maailman-
sa muita syrjivät säännöt, ohjaavat heitä niin puheissa kuin 
teoissa tuottamaan heidän jatkuvasti yhteiskunnan rahoilla 
tasa-arvon ja moni-ilmeisestä yhteiskuntaa vastaan suolta-
maa eri sortin ala-arvoista ja loukkaavaa vihapuhetta, jossa 
toistuvat aina sama teema, jonkun viattoman vähemmis-
töryhmän syyllistäminen ja lopulta usuttaminen Trumpin 
tavoin vihapuheen kiihottamina toinen toistensa kurkkuihin 
persujen verisissä näpeissä suuren mediahyödyn lemuavina 
hedelminä kasvavana kannatuksena. 

Kyse on kovan tason huijaamisesta, silmänkääntötem-
puista ja totuuden vääntämisestä - tässä tapauksessa yrittä-
misestä - vääntää sellaiselle solmulle julkisuudessa äänestäjiä 
harhauttaakseen, ettei siitä kukaan saa selvää perimmäisestä 
totuudesta: mekö muka rasisteja, natseja, liivijengiläisiä, 
naisvihaajia, nettitrolleja jne? Tätä tekopyhää valhemantraa 
olemme saaneet kuulla persujen toimesta viime vuosina aina 
kyllästymiseen saakka. 

Tätä samaa valhetta yrittää julkisuuteen syöttää koko ajan 
päätoimisesti myös persujen puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. 
Mutta Halla-Aho kuvittelee olevansa ovela ja sortuu omaan 
näppäryyteensä. Hän kehuu salissa istuvia samanlaisia aate- 
ja puoluetovereitaan, kuin Hitler taistelutovereitaan vanki-
lasta kirjoittaessaan siellä Mein Kampfin – Taisteluni.
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MielistelijäMarin
Vuoden ehdottomasti suurin pohjanoteeraus oli pääministe-
ri-puoluejohtaja Sanna Marinin torstainen puhe ja sen jäl-
keen toimittajien kanssa keskustelu puheesta Ylen toimittajien 
kanssa SDP:n vuorolla Ylen kunnallisvaalitentissä Yle Aree-
nassa torstai-iltana. Koko ohjelma oli jotenkin väkinäinen ja 
jätti suuhun pahan jälkimaun. Marin vaikuttaa sekä ulkoisesti 
että puheiltaan kuin joltain sieluttomalta nukkehallitsijalta 
jostain kauhuelokuvasta, ja joka kätkee sisälleen pelottavan 
salaisuuden. 

En ole koskaan nähnyt näin kiusaannuttavan jäykkää ja 
epäonnistunutta vaalitenttiä. Marin oli piikikäs ja hyökkäävä. 
Senecan Suuttumuksesta - kirjassa kuvataan hyvin miksi. Kos-
ka häntä on loukattu ja hän haluaa kostaa. Jo länsimaisen kir-
jallisuuden ensimmäisenä historiallisena henkilönä tunnettu 
kirjailija Hesiodos väitti kuuluisassa teoksessaan ”Työt ja päi-
vät”, Homeroksen kertovan runokielen hengessä, että röyh-
keydestä ja jumalattomuudesta koitui aina loppujen lopuksi 
rangaistus, joka tosin joskus antoi odottaa itseään valitettavan 
kauan aikaa, koska tuomarit olivat lahjottuja ja oikeus toimi 
aina vahvemman puolesta. 

En tiedä oliko SDP valinnut puolueensa kasvoiksi ohjel-
man alkuun vihaisenoloisen ja sammaltaneen, kuusikymp-
pisen, postimies Juha Jaatisen, puhumaan epäselvästi jollain 
pohjoisen puolet sanoista kurkkuun nielevällä ja nikottele-
valla murteellaan, vai olivatko toimittajat äkänneet itse vitsin 
tarjottuja ehdokkaita tiiraillessaan, räkää nenästä valuneen 
sössöttävän postimiehen edustaneen puolueessaan juuri sitä 
uhittelevaa amislaista uhoojaporukkaa, jotka ovat seulana 
vuotaneet suoraan persujen laariin ”Jytkystä” 2011 lähtien.

Marinin esiintyminen oli täysi fiasko puolueelle. SDP on 
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sen verran pihalla ja valovuoden päässä muiden jakamasta 
todellisuudesta, ettei se välttämättä ole edes tajunnut asian 
oikeaa laitaa. Esiintyminen paljasti sekä puolueen tyhjien 
lupausten naurettavuuden että Marinin tosikkomaisen täti-
maisuuden. Yle kokeili kaukaa viisaasti jutussaan 31.10.2020 
otsikolla ” Vanhensimme Sanna Marinia vuosikymmenillä - ja 
se oli niin helppoa ja nopeaa, että pelottaa” photoshopin uutta 
säädintä, jolla henkilön kasvoille voi luoda ilmeitä, joita siinä 
ei alun perin ole ollut. Ystävällisen oloisen Sanna Marinin 
(sd.) kasvoille lisättiin kaksi efektiä, jotka Photoshopissa kul-
kevat nimellä ”ärtynyt” ja ”vanha”. Kaikkien suureksi ällistyk-
seksi Ylen ”doriangraymäinen” paljastava kuva vastaa juuri sitä 
”ärtynyttä ja vanhaa” poliitikkorahjaketta, millaisen puolen 
hän itsestään torstai-illan vaalitentissä vilautti äksyilemällä 
toimittajille, kun nämä eivät menneet hänen helppoihin an-
soihinsa, oikaisemalla tuon tuostakin tuohtuneena presidentti 
Tarja Halosen tapaan ilkeästi toimittajia ja puhumalla heidän 
puheidensa päälle pitkiä vuodatuksia SDP:n arvoista kun mi-
tään konkreettista ei hänellä ollut tarjottavanaan. 

Mikä Marinissa sitten oikein mättää? Hän ei vaikuta olevan 
rehellinen eikä tosissaan. Hän ei myöskään anna palaakaan 
itsestään ihmisenä vaan pitäytyy tiukkahuulisena virallisessa 
roolissaan puolustuskanalla. Hän ei käy dialogia eikä siedä 
erilaisia ajatuksia. Hän on demarijärjestöperheen kasvatti-
na samanlainen järjestögangsteri kuin hengenheimolaisensa 
Krista Kiuru ja Antti Rinnekin tuntematta armoa tai sääliä 
vastustajiaan tai eri mieltä olevia kohtaan. SDP on kriisipuo-
lue ja ollut sitä jo pitkään. Persut ovat vieneet kaupunkien 
miespuoliset työläisäänestäjät ja nuoret ja naiset eivät tunnu 
innostuvan sittenkään SDP:n harmiksi puolueen nuoresta 
naisjohtajasta. Siksi Marinin johtama SDP tähyilee vasem-
mistoliiton suuntaan korostamalla SDP:n olevan vasemmisto-
puolue, mikä hämmästytti ainakin television ääressä katsovat 
tavalliset äänestäjät, kuten vanhainkodissa 80+-sukupolven 
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lipposlaiset keskivertodemarit. Vaikka Marin on saanut tiukan 
otteen puolueestaan sen kiistattomana johtajana, hän ei ole 
vakuuttava johtaja ja hallitusyhteistyökin rakoilee. Kepua ko-
siskellaan kovaa vahtia hajottamaan hallitus ja miinoittamaan 
Marinin kuningastie kohti presidentinlinnaa. Moni politiik-
kaa tunteva odottaa viimeistään kepun kesän kunnallisvaalien 
jättitappion jälkeen hajottavan hallituksen. Omien keskuu-
dessakin on alkanut kuulua napinaa taas tutusta osoitteesta, 
europarlamentaarikko Eero Heinäluoman suojatin eduskun-
taryhmän puheenjohtaja huolimatta Marinin kampitusyrityk-
sen jatkavan Antti Lindtmanin taustajoukoista. 

Minusta Marin on aina ollut vain tyhjää täynnä oleva lau-
suntoautomaatti, ei kovin fiksukaan eikä miltään ominaisuu-
deltaan missään nimessä pääministeriksi sopiva. Sen hän tietää 
itsekin. SDP:ssä ns. Ruusujen sodaksi kutsuttu ay-jyrien ja 
muiden demareiden välinen sisällissota ei ole vielä ohitse. Täs-
sä vaiheessa on kaiverrettu poteroasemiin odottamaan uusia 
taisteluja, jos ja kun hallitus viimeistään syksyn budjettineu-
votteluissa hajoaa, Marinin pallikin alkaa puoluejohtaja heilua 
ja Lindtman haastaa hänet ylimääräisessä puoluekokouksessa 
puheenjohtajataistoon eikä aio tällä kertaa jättää mitään sattu-
man varaan ja hävitä muutamalla vaivaisella äänellä Marinille, 
jolle on varattu lohdutukseksi Miapetra Kumpulalta vapautu-
va paikka EU-parlamentissa Brysselissä. 

Kirjoitin ”Tamperelaistarinoissa” (Kulttuuriklubi 2013) 
siitä, miten Tampereen uuden kaupunginvaltuuston tam-
mikuun ensimmäisessä kokouksessa haisi vanhaan tapaan 
omahyväisyys ja itseensä tyytyväisyys Onnistujien ensi-illaksi 
kutsutussa tyhjässä poliittisessa farssissa. Tampereen kaupun-
ginvaltuuston johtoon valittua naisten kasvattamaa nuoreh-
koa demarinaista, Sanna Marinia kutsutaan alan piireissä 
osuvasti Mielistelijämariniksi hänen muutama vuosi sitten 
otsikolla ”On aatteita - ja sitten on sosialidemokratia” Jussi 
Tiihosen toimittamaan pamfletinomaisen kirjaan ”Miksi ää-
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nestää” - vaalikirjaan kirjoittaman artikkelin mukaan. 
Mielistelijämarinin tyhjänpäiväinen ja pinnallinen rui-

kutus ja vakuuttelu sosialidemokratian erinomaisuudesta 
on valheellista ja typerää koska he eivät koskaan auta ketään 
ihmistä, ratkaise heidän ongelmiaan, tai tue heitä heidän 
taistelussaan kasvotonta ja kovaa hallintobyrokratiaa vastaan, 
siksi että sosialidemokratia on tärkeä osa tätä valheellista hy-
väksymisjärjestelmää ja lässytyslätinää, eikä sen vastustajien 
tai arvostelijoiden puolella, ja siksi että tämän järjestelmän 
luoneet sosialidemokraatit kokevat mielistelijämarinin ta-
paan henkilökohtaisina loukkauksina, ja sosialidemokratiaa 
kohtaan provokaatioina kaiken arvostelun tätä heidän itsensä 
luomaa aukotonta auttamisjärjestelmää järjestelmää vastaan. 

Siksi Mielistelijämarin valittiin Tampereen politiikan keu-
lakuvaksi. Ja osin siksi, hänen että ukkoutunut ja akkautunut 
muumiopuolueensa tarvitsi nuorekkaammat kasvot vakuut-
taakseen äänestäjiä olevansa myös tulevaisuudentekijä, mutta 
ennen kaikkea siksi, ettei mikään tule koskaan muuttumaan 
missään, kun valtaan mielistyneitä ja vähillä henkisillä lahjoilla 
varustettuja mielistelijämarineita riittää aina siunaamaan vir-
kamiesten tekemät päätökset valtakasojen kätköistä, mitään 
koskaan oikeasti kyseenalaistamatta, mihinkään oikeasti kos-
kaan puuttumatta tai mihinkään asiaan kunnolla perehtymät-
tä. Siksi juuri mielistelijämarinilaisessa puoluevallassa piilee 
todellisen demokratian vastainen diktatuurin siemen, koska 
jokaisen puolueen keskeisin tavoite on sen oman vallan kas-
vattaminen - siihenhän kaikki vaalikampanjatkin tähtäävät. 
Se esiintyy puoluevallan sisällä, sillä puoluevalta on luikerrel-
lut vaivihkaa koko yhteiskuntaruumiiseen lamauttamaan sen 
toimintaa sisältäpäin luomalla itsestään itseään täydentävän 
januskasvoisen jumalan - kahdet päättäjien markkinat. 

Valtuustosali oli täynnä onnesta kihelmöiviä ja hyväntuu-
lisia paikallisia pikkupolitiikkoja, joista kukaan ei koskaan 
ollut kuullutkaan näistä vanhan maailman, aikaan ennen 
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nettiä, yleissivistykseen ja melkein jokaisen poliitikon retoriik-
ka-opintoihin kuuluneista Cicerosta, Senecasta, Hesiodok-
sesta Voltairesta, Kantista ja Kristevasta. Mielistelijäjamarin 
sopii tähän mitättömään tehtäväänsä kuin naula demareiden 
poliittiseen ruumisarkkuun. 

Mielistelijämarin onkin nykyisen tamperelaispoliitik-
kosukupolven hyvä keulakuva, koska on kasvanut hyvässä 
vaaleanpunaisessa mielistelymarinaadissa odottamassa aikaa 
parempaa, jolloin vallan eteiskammareiden ovet aukeavat hä-
nelle molempia päitään epätoivoissaan punaiseksi värjäävän 
Piia Viitasen lopullisen poliittisen romahduksen jälkeen se-
lälleen. Epävarmuus näkyy päältä ja jännitys kuuluu äänestä. 
Hapuileva katse kertoo epätoivoisesta suorittamisesta ja suo-
malaiskansallisesta perustaudista. Jännitettään olemattomia 
ja pelätään mokia. Etteivät muut pääse sanomaan, että siinä 
se oli sen likan kohtalonhetket. Ne ekat sekunnit, ja nekin 
meni vähän niin ja näin. Tuntuu hämmästyttävältä kuunnella 
itseään parempina ja osaavina pitävien tamperelaispoliitikko-
jen järjellisiä rimanalituksia, ja älyllistä epärehellisyyttä, kun 
he ihan kuin kristinuskon alkuaikoinakin tuntuvat näkevän 
maailman hyvän ja pahan välisenä taistelukenttänä. Myös 
aiemmin itseään älykkäinä pitäneet suurisuiset huijarit ja 
omankehun ystävät väittivät tamperelaispolitiikkojen tavoin, 
ettei paha ole itsessään olemassa nähtävillä, vaan se vaani lä-
hellä itseään piilotellen odottamassa sopivia tilaisuuksia, ja 
löytyvän myös olevan itsensä ytimessä.

Kun katsoo tarkemmin kaupunginvaltuutettuja, huomaa, 
että he ovat hyvinvoivanäköisiä ikäihmisiä melkein kaikki. 
Seassa muutama itseään täynnä oleva tohtori. Eksyksissä 
Anttilan huonosti istuvissa alennusmyyntivaatteissa ei hyvin 
viihtyvät, hiljaiset ja kärsineennäköiset demarirassukat. Yli-
mieliset ja voitonvarmat hammaslääkärien ja juristiennäköiset 
kokoomuslaiset. Joukkoon on eksynyt myös muutama itsek-
seen tavalliseen tapaan höpöjä puhuva ja mörköjensä kanssa 
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väittelevä vassari. Selvästikin tähän joukkoon kuulumattomat 
persut. Pari eilisin kuuluisuutta. Ja iso liuta vahtimestarinnä-
köisiä tiukkailmeisiä joka asiaan painavan viimeisen sanansa 
vaativia lähiöurputtajia, jotka ihan kuin stoalaisetkin, saivar-
telivat osoittaakseen, miksi tuska ei ole paha, ikään kuin on-
gelma koskisi vain sanoja, eikä itse asiaa. Näiden politiikkojen 
sivistys näytti olevan tätä nykypolitiikkojen suosimaa ulko-
kohtaista suorittamista, teknisyyttä, hienoja tittelejä. 

Näyttää että kaikki valtuutetut ovat lukeneet samat raportit 
ja nyt vallalla olevia nykysössösosiologien ja hipsuvarvaspsy-
kologien kehittämiä tylsiä ja kuivia attribuutteja alkaa virrata 
kuvamaan käsitesubjektin toivotonta köyhyyttä tavalla, minkä 
mielikuvituksellisuus voi vetää vertoja vain sille, että demari 
olisi sivistynyt ja intohimoinen, tai kokoomuslainen antelias 
ja viisas, persu sydämellinen ja avarakatseinen, kristillisdemo-
kraatti ymmärtävä ja lämmin, vassari järkevä ja käytännölli-
nen, vihreät mukavia ja rehellisiä ja kepulaiset rehellisiä. Tätä 
Tampereen valtuuston ensimmäistä (huom:kirja kirjoitettu 
vuonna 2013) päläpäläiltaa seuraava tajuaa heti ensikättelyssä, 
että tämän tyhjän ja mauttoman byrokraattisen paskanjau-
hamisviidakon sijaan vaikeasti kaiken huijaavan sanahelinän 
alle piilotettua totuutta voisi yrittää haravoida kovalla vaivalla 
esiin jostain poliittisen itseanalyysin hetteiköstä. 

Nyt kolme tuntia on kulunut mukavasti. Palkkiot kuitattu 
puolueelle ja itselle. On aika siirtyä Tampereen Kokoomuk-
sen aluejärjestön tarjoamille skumpille kahvilaan ja ymmärtää 
politiikassakin olevan kaiken pulinan ja pölinän keskellä yksi 
hailee, se mitä kukin tekee. Tärkeintä on se miltä näyttää ja 
kenen kanssa, ei mikään muu. Ja jos tässä porukassa olisi edes 
nimeksi munaa, se uskoisi mieluummin Horace Walpolen 
Otrnanton linnan aavenäkyjä, kuin niitä virkamieslässytyksiä 
millä näitä poloisia moukkia tahallisesti johdatetaan harhaan 
pääasiasta - että todellinen valta lymyää jossain ihan muualla, 
meidän onneksemme.
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Kaikuja Danten 
Helvetistä

Tunteikkaat italialaiset voittivat tämän vuoden Hollannin 
Rotterdamissa pidetyt Euroviisut. Hyvä että hakkasivat kun-
nolla sen kamalan ja sukupuolettoman Sveitsin laskelmoidun 
eunukkivinkumisen. En ole tunnetusti mikään rokin ystävä, 
mutta tervehdin ilolla ”oikean musiikin” paluuta Euroviisui-
hin liian pitkään jatkuneen mukamusiikillisen matalalennon 
jälkeen, jolloin muut seikat (kuten kampaukset ja seksuaa-
linen suuntaus) kuin musiikilliset, ovat määränneet miten 
viisukappale menestyy. 

Pisteet siis italialaisille. Ja pitäähän rokkikukkojen olla 
hieman kokkelissa, eiväthän ne olisi muuten mitään oikeita 
rokkikukkoja Andy MacCoyn ja Ozzie Osbornen henkeen. 
Kiitos vielä siitä, että he lauloivat omalla kauniilla kielellään, 
jota on tähän asti kyllästymiseen saakka tylsistyttänyt Eros 
Ramazzottin tapaiset hyvän musiikkimaun vastaiset euro-
humpparaiskaajat. Olihan italialaisten voittokappaleessa 
kaikuja Danten Helvetin kiirastulesta - onttoja tosin. Silti 
pitää suoraan tunnustaa: Euroviisujen 2021 voittokappale oli 
ihan paska. Mitä muutakaan voisi odottaa paskamusajuhlilta? 
Tärkeintä oli se, että Suomi voitti Ruotsin. Suomi kuuto-
nen. Hurrit vasta 14. sijalla. Anglofiilinä Englannin saamat 
0 pistettä sekä yleisöraadilta että yleisöltä tuntuivat pahalta. 
Mietin kaksi kertaa, katsonko ohjelman siksi, ettei kukaan 
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boikotoinut Israelia. 
Tänään on varmasti monen lukijan vaikea uskoa, jos väitän 

että näemme vielä sen päivän jossain tulevaisuudessa, jossa 
Euroviisut kielletään. Toivottavasti näin käy joskus, sillä Eu-
roviisut on tullut jo aikapäiviä sitten tiensä päähän, mitä tulee 
kyllästymiseen saakka vuodesta toiseen toistettavaan samaan 
siirappisten unelmien kaavaan. Euroviisut ovat harmitonta 
kamaa ja usein myös pirullisuuden kalvamien suomalaisten 
lempi-inhokkiohjelma, jota odotetaan joka vuosi kuin kuuta 
nousevalta taivaalta. EUROVIISUT EIVÄT KUITENKAAN 
OLE NIIN SUOSITTUJA, KUIN EUROVIISUTOIMIT-
TAJAT YRITTÄVÄT VÄITTÄÄ. 

Torstaisia Euroviisukarsintoja seurasi onneksi vain i mil-
joonaa suomalaista eli 4,6 miljoonaa käänsi selkänsä kisal-
le. Silti niitä ei pidä suosia tai katsoa vaan muistaa Platonin 
varoittavat sanat huonon musiikin vaarallisuudesta ihmis-
luonteelle; onhan selvää, etteivät muut sarjamurhaajat kuin 
kirjallinen Hannibal Lecter nauti harmonisista sulosävelistä 
vaan enemminkin riitasointuisista helvetillisistä räminöistä ja 
muista repivistä riimeistä. 

Siitä huolimatta Euroviisuja ei pidä ottaa enää liian va-
kavasti. Kun kerran Suomi on ne voittanut, emme enää koe 
kansallista häpeää ja alemmuudentunnetta asian johdosta. 
Sitä paitsi niitä katsovat vain nuoret, televisioviihteen suur-
kuluttajat ja tango- ja taantumusrajan takana asustavat ne 
kepulaisjätteet, joilla ei ole parempaa tekemistä ja joita vielä 
kiinnostavat missit, lotto, kahvitarjoukset sekä riitely oikeu-
dessa naapurin kanssa tontin ylitse varjonsa langettavan ome-
napuun katkaisemista tai katkaisematta jättämisestä.

”Kreikkalaiset pitivät iloa yhtä pyhänä kuin elinvoimaa; 
heidän uskomustensa mukaan myös jumalat rakastivat pilai-
lua. Heidän komediansa oli päihtymistä iloisuudesta. Alun 
perin se ei ollut muuta kuin julkista uskonnollista toimintaa, 
osa Bacchuksen juhlaa; tämä jumala oli elinvoiman ja nau-
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tinnon kuva. Tähän kepeimmän pariutumiseen korkeimman 
kanssa, iloisen pariutumiseen jumalaisen kanssa, sisältyy suuri 
totuus.” 

Näin kirjoitti aikanaan romantiikan aikana kansan nauru-
kulttuurista vaikutteita imenyt ja ylä- ja alapään tasot toisiin-
sa yhdistänyt dionyysisen kulttuuriteorian kehittäjänä tullut 
Friedrich Schlegel. Hänen mukaansa Kreikassa voitiin erot-
taa apollinen päiväpuoli ja dionyysinen yöpuoli; oli ihmisen 
energistä dionyysisyyttä, mikä naurulla yritti purkaa apollisen 
pikkumaisuuden synnyttämän järjen rajoitukset. Mutta miksi 
Euroviisut pitäisi kieltää eurooppalaisen ihmisyyden nimissä? 
Siksi, että ne kumoavat kreikkalaisen ilon ja tekevät Schlegelin 
sanat tyhjiksi, sillä ovat kaikkea muuta kuin viattomat, mitä 
ne esittävät olevansa. Niiden ihmiskuva on kapea, seksistinen, 
tyly, tylsä sekä mauton. 

Jos, ja kun, persuista tulee ensi eduskuntavaaleissa päämi-
nisteripuolue ja kansalaissota-luokkasodan 1918 hävinneiden 
puolen nöyryytetyistä punahuorista ”Susinartuista” amislaisen 
räkähumppayhteensä kanssa persuslummien ö-luokan räkä-
löitä kierrelleestä eduskunnan varapuhemiehestä ja persujen 
varapuheenjohtajasta (onkohan oikea sana heidän kohdal-
laan?) kymiläisestä pitkälettikansanedustaja Juho Eerolasta tu-
lee kulttuuriministeri palauttamaan suomalaisen punavihreän 
ja sukupuolettoman taiteen kansalliseksi Akseli Gallen-Kalle-
lan henkeen vannovaksi suomalaisjuuria korostavaksi henget-
tömäksi museoksi. Persut ja Juho Eerola voisivat halutessaan 
profiloitua tämän kiimaisten nuorten veronmaksajien piikkiin 
pidettävän melko turhan karnevaalin lopettajana. 

Tilalle voisi tulla Eerolan itsensä vetämä kansanka-
raoke-kiertue Lidlin Grillimestarit-kiertueen tavoin eduskun-
nan lomakuukausina kesällä ja kokoomuslaiseksi (persujen 
tuleva hallitustoveri+kd:t) valtion yleisradioyhtiöksi salaa ja 
hiljaa muuttuneesta Ylestä voitaisiin lähettää kaikilla sen ka-
navilla kooste päivän tapahtumista samaan tapaan kuin koro-
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nasta on tiedotettu korkealla hallitustasolla olohuoneisiimme 
kohta jo yli vuoden verran. Juontaja Mikko Silvennoinen on 
pahempi aikoinaan kuin Keski-Euroopan mäkiviikon juopot 
urheiluselostajat hehkutuksissaan. Silvennoinen: ”Tää on niin 
mahtavaa, tää on Suomen ilta, mä tunnen sen”. Euroviisuissa 
kaikki on aina samaa ylisanojen viljelyä ”OOH IHANAA! 
KIVAA! AIVAN MAHTAVAA!Jne…

Mutta niin oli Ruotsin pisteet antanut kolmenkymmenen 
vuoden takainen 16-vuotias voittaja Carola Häggvist tyypil-
lisine ruotsalaissaarnoineen Jumala siunatkoon teitä-unohta-
matta, onhan Carola nykyisin hyvin palkattu laulaja-saarnaaja 
jossain kristillisessä hörhöliikkeessä Ruotsissa. Euroviisuissa 
on myös se ikävä puoli, että jos biisejä kuuntelee muutaman 
enemmän yhteen soittoon, alkaa väsyttää ja tylsistyy, joku sa-
noo jopa, että alkaa vihata maailmaa ja itseään. 

En koskaan seuraa Euroviisuja, mutta tänään halusin jän-
nittää Islannin kappaleen puolesta (hyvä oli myös Liettuan 
disco-parodia ja vieläpä tanssittava ainakin homodiscoissa, 
tai Ranskan hieman yllättävä ja vakuuttava Piaf-tyyppinen 
nykychanson- VAUH, että tällaistakin Euroviisuissa, mutta 
kopion kopio sekin oli-valitettavasti, Ruotsin Tussen olemus, 
kappale ja kappaleen sanoma oli taas ruotsalaiseen Eurovii-
su-matematiikkaan (todennäköisyyslaskenta) kuuluva mes-
tarinäyte syrjittyjen sydämien puolesta, mutta kopion kopio 
sekin oli Måns Zetterlöv-laimennuksella (ja lopulta se itsekin 
esiintyi ja oli hyvä verrata ainakin kolmen kappaleen osien, 
niiden, joissa oli mukana ruotsalaissäveltäjiä, muistattaneen 
alkuperäistä erehdyttävästi).

Sveitsin esitys oli taas tehty falsettikirkumisellaan ja le-
veälanteisella pyöreäposkisella esiintyjähenkilöllään kosiske-
lemaan muodissa olevaa sukupuoletonta porukkaa), ei siksi, 
että se olisi mitenkään erinomainen, vaan siksi että se oli 
erilainen valtavirrasta, tästä siirappisesta pikkulasten itsensä 
paljastelusta ja seksillä vihjaavasta huorakappaleista. 
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Islantilaiset ovat Euroopan harvoja satuilijoita, joilla on 
pokkaa heittää itse härkisti koko Euroviisuja pilkkaava kap-
pale kehiin. Olin yllättänyt. Sen sijaan ei ollut suuri yllätys 
kuulla, että aika monen hittikappaleen takaa löytyi ruotsa-
laiset tekijät. Suomalaiset esiintyjät kertoivat kirjoittaneensa 
oman kappaleensa itse. Mutta eivät sitä, että sekin on kopion 
kopio Ruotsin muutaman vuoden takaisesta voittokappaleesta 
Måns Zetterlöv-laimennuksella lisättynä YÖK. 

Koko nyky -Euroviisujen menestyskonsepti vaikuttaa ruot-
salaisten viisunikkarien tekeleeltä ja kaikki on kopiota. Musii-
killisesti kyseessä on sämplättyä roskaa, missä millään - ei mu-
siikilla, sanoilla eikä esiintyjillä - ole väliä; väliä on ainoastaan 
sillä, miten valot, puvut, tekniikka ja esiintyjän meikki sekä 
lyhyt taustarinaksi tarkoitettu mainoslauseen (max.5 sekun-
tia) teho saa uitua mieliimme mainoksen tehokkuudella, sillä 
millään ei todellisuudessakaan ole mitään väliä. 

Euroviisut ovat eurooppalaisten musiikintuottajien mainos 
- ja hörhöbileet, joissa todellisuudella, todella tai aidoilla tun-
teilla, ihmisillä tai sanomalla ei ole mitään tekemistä. Kyseessä 
on vain kopioiden kopioiden kopiotodellisuus, ihan sama, 
minkä Obelix ymmärsi Asterix Olympialaisissa-sarjakuvas-
sa äärimmilleen trimmattujen atleettien yrittäessä pullistella 
heille pelotellakseen tietämättömiä maalaisia. Obelix katsoi 
kerran patsaaksi jähmettynyttä täydellistä kopiota ja lyödä 
töräytti miehestä ilmat pihalle. 

Mainoskuva on toista kuin teko. Obelix osasi katsoa ympä-
rilleen tarkasti ymmärtäen, ettei se mitä hän näkee, ole lineaa-
rista tai kausaalista vaan ehkä enemmänkin mielessä muototu-
massa olevaa merkitystä, missä kaikki näyttäytyy kaoottisena 
ja sattumanvaraisena. Obelix tietää luonnonlapsena vaiston-
varaisesti, että silloin on jotain pielessä, kun lopputulos on jo 
selvillä ja näkyvissä, vaikka peli ei ole vielä edes alkanut; hän 
on epäonnistunut, jos tuntee olevansa onnistunut ja jättää 
seikkailun ja hauskan leikin muiden ohjattavaksi. Siksi hän 
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hakkasi luulot pihalle atleettikopiosta. Sitä oikea elämä on 
eikä Euroviisut kuulu tähän kategoriaan.

Ihan uutta oli minulle juniori-Euroviisut (kamalaa; on 
siis olemassa eurooppalainen lasten Euroviisutehdas, johon 
nuoret pakotetaan ja sieltä valmistuu aikoinaan aikuisten Eu-
roviisujen esiintyjiä, joita aina samalla tavalla yhtä tasottomia 
huudahduksia (mahtavaa, Upeeta, Todella, Ihanaa...) lipsaut-
tavalta juontajalta, kohta viisikymppiseltä ikiteini Mikko Sil-
vennoinen (kok.), jolle Euroviisut ovat myös aina huonojen 
vitsien ja omien henkilökohtaisten, vielä huonompien juttu-
jen, tylsyyksien muistuttamisen foorumi. 

Mistä hän on saanut tämä aikoinaan kaikissa Euroviisuis-
sa orkesteriaan monopolin lailla johtaneen Mr. Euroviisujen 
eli kapellimestari Ossi Runteen statuksen veroisen yksinoi-
keuden juontaa Ylen Euroviisut, vaikka onkin kilpailevan 
kanavan leivissä? Johtuuko se Ylen kokoomuslaistumisesta? 
Ylessähän monet isot johtajat ovat samasta puolueesta kuin, 
mitä Mikko Silvennoinenkin, joka ei kykene muuhun kuin 
latteuksiin: ihan esitys. Hänestä tämän vuoden EUROVII-
SUJEN TASO OLI EEPPINEN. Mitä hän sillä mahtoikaan 
tarkoittaa? Oliko se jotain laajempaa kansallisen kokoomuk-
sen omaa sisäpiirivitsistöstä? Silvennoinen kertoi ohjelmassa 
muutaman ”tosi nukuttavan” kokoomuslaisen puujalkavitsin, 
jotka oli tarkoitettu insinööreille, juristeille ja kauppamatkus-
tajille.

Uutta tuntui olevan vanhaan verrattuna lähetyksen vieressä 
kulkeva chattilinja, joka olikin tämän lähetyksen parasta an-
tia: suoraa puhetta ilman sensurointia (eräs aika hauska nimi-
merkki JARI SILLANPÄÄ vaikutti olevan valmis ties mihin 
pikku sekoiluun hurtti huumori mielessään...). Joku tosin 
valitti, ettei hänen tekstejään julkaista. Älä välitä onneton. 
Sinusta tulee vielä jotain. Vaikuttaa että sinussa on ainesta, 
vaikka mihin eri mieltä olemiseen. 

Enemmin sinua tarvitaan purnaamassa oikeuksien perään, 
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kuin näitä sensuroitsijoita, joista tulee aina vain joko dema-
reita (amis-pohja riittää eli pääsee helpommalla istumaan elä-
mänsä oksalle, joka tosin on laho...) opettajia, kasvattajia tai 
järjestyksenvalvojia, jotka viikonloppuisin ovat yksi ja sama 
rooli yhdessä eikä erikseen, kun katsoo Itäkeskuksen metros-
ta rautatieasemalle purkautuvien ulkomaalaisnuorien perässä 
kiirehtäviä Helsingin nuorisotyöntekijöitä, Suomen Punaisen 
ristin kriisi- ja tukihenkilöitä, järjestysmiehiä ja poliiseja sekä 
pulleita namusetiä taskut täynnä essoa ja muuta kivaa namua 
”pennuille kuin jaffaa” myöhemmin hämärässä sivummalla 
porttikongeissa tarjoilemassa. 

Euroviisuissa on yksi hyvä puoli: ne ovat täysin kertakäyt-
töviihdettä. Moni kysyy tänään, onko nyt valtikka valumassa 
pois seksuaalisilta vähemmistöiltä ja ottavatko rokkikukot Eu-
roviisut haltuunsa? Entä aikuistuvatko kisat ja muuttuvatko 
esitykset, ja jos muuttuvat, niin millaisiksi? Moni kyllästynyt, 
ja jopa vihainen, ainakin toivoo niin. Se hiljainen enemmistö, 
jota on hirvittänyt seksuaalivähemmistöjen estoton elostelu 
lavalla ja viisujen julistaminen yksinomaan vain Mikko Sil-
vennoisten tapaisten omaa homouttaan julistavien seksuaalis-
ten vähemmistöjen juhlaksi, on alkanut epäillä ja katua. Moni 
heistä myöntää olleen virheen sallia kaiken sen tapahtuneeksi, 
mitä Euroviisuissa on tapahtunut. 

Sateenkaari-ideologia ei ehkä sittenkään ole sitä, miltä se 
on väittänyt olevansa tiukkapipoisessa yhdenmukaistavassa 
politiikassaan; sehän ei näytä käytännössä tarkoittavan moni-
naisuuden juhlaa ja suvaitsevaisuuden puolesta puhumista ja 
toimimista, kuten alussa luultiin, vaan omien ahtaiden näke-
mysten julistamista ja samalla toisten vähemmistöjen hiljen-
tämistä, ja jopa heidän oikeuksiensa polkemista transfobiaa 
kilpenään käyttäen. 

Ajankohtainen kysymys on nyt muutenkin koko maail-
massa; ollaanko suvaitsevaisuuden tuputtamisessa ja tran-
sfobiasyytöksissä menty jo liian pitkälle ja sahattu samalla 
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peruuttamattomasti omaa oksaa? Monien pinna muissa sek-
suaalivähemmistöissä on ollut viime vuodet transhössötyksen 
takia katkeamispisteessa. Heteroitakin on alkanut hirvittää 
ajatus siitä, tuliko annettua kerralla liian paljon vapauksia 
asialle, joka oli hyvä renki mutta josta tuli huono isäntä. 

Nyt kysytäänkin aiheellisesti: ottavatko aikuiset ja heterot 
taas Euroviisuissa itselleen johtavan roolin nyt, kun he ovat 
huomanneet seksuaalivähemmistöt eripuraisiksi riidankyl-
väjiksi, joista ei ole enää sanottavampaa vaaraa kenellekään 
muulle kuin toisilleen? OLIVATKO NÄMÄ EUROVIISUT 
KÄÄNNEPISTE NORMAALIIN EUROVIISUJEN HIS-
TORIASSA?

Edes paatunein homodiggari ei kykene muistamaan kym-
menen vuoden takaisia kappaleita kolmen ensimmäisen li-
säksi, jos oikein lykästää. Kun Euroviisut on kerran kansalli-
sen eheyden nimissä kärsitty, niistä saa rauhan kokonaiseksi 
vuodeksi. Ellei sitten Suomi voita. TOIVOTTAVASTI EI! 
Siksi minulla onkin ehdotus: valitaan kestoesiintyjäksi eräänä 
vuonna Impi Palikkana Liisa Akimomoffin jossain esitykses-
sä yhdessä neiti Sirkka Tällin kanssa esiintynyt (olivat korse-
teissa ja sisar hento valkoisen pukineissa päähilkkaa myöten) 
ex-iskelmälaulaja, nykyinen harrastajateatteriohjaaja Markku 
Arokanto, esiintymään vapaavalintaisessa puvussa (kaavussa 
tai teltassa) itse valitsemillaan renkutuksilla, joihin Petri Laak-
sonen on tehnyt imelät ja rimmaavat sanat. 

Esityksen koreografia annettaisiin nykyisin itseään pro-
fessoriksi tituleeraavalle (anna mun kaikki kestää...) tanssi-
javanhus Jorma Uotiselle, jonka 80-vuotispäivää juhlimme 
tulevan vuosikymmenen lopulla yhdessä hänen (muka) bes-
tiksensä Arja Samulinin 110-vuotispäivien kanssa. Säästämme 
muutaman miljoona euroja sillä, ettemme voita Euroviisuja, 
ellei sitä ennen tulevat eduskuntavaalivoittajat, persut, kiellä 
Euroviisuja uuden kansallisen kulttuuripoliittisen ohjelmansa 
nimissä.
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On päästävä eroon 
turhista 

painolasteista
”On päästävä eroon turhasta painolastista, kaikesta mitä voisi 
muistella, on tyystin unohdettava nuoruus, lapsuus, syntype-
rä, esi-isät ja sukulaiset.”

-G.W.Sebald

Suomalaisen kirjallisuuden yksi suurista ja raskaista taakoista 
vapautta kiusaamassa ja mielikuvitusta kahlitsemasta on juu-
ri kaikkea muuta, kuin mitä edellä tämän kirjoituksen mo-
toksi ottamani G.W. Sebaldin ohjelmajulistus; vakavuus on 
ruumiin salaperäinen ryhti hengen puutosten kätkemiseksi. 
Maailmaan mahtuu liian paljon tylsää keskinkertaisuutta, 
jota meidän pitää sietää, ja liian vähän sielukasta nerokkuut-
ta, josta pääsemme liian harvoin nauttimaan. Siinä maailman 
traagisuus. Suomikin kuuluu kulttuurimaana niihin pieniin 
mitättömiin kääpiöihin, jossa harvoin on saatu - jos oikein 
koskaan kunnolla - nauttia nerokkaiden taitelijoiden maail-
manluokan kirjallisuudesta. Suomen takaperoisuutta kirjalli-
suusmaana kuvaa hyvin se valtava tosipohjaisiin muistelmiin 
perustuva tunnustuskirjallisuus, kirjailijaliiton suosima lähes 
historiallinen tunnustuksellisuus, mikä itseään kirjailijoiksi 
kirjailijaliiton samanmielisten hyväksynnällä kutsumat usein 
naispuoliset kympin aineenkirjoittajina itsensä terapioimisen 
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aloittaneet sanataitelijat tekevät. 
Yksi tällainen on kotkalainen muutaman kirjan romant-

tisnostalgislässytyskirjan julkaissut entinen baariapulainen Irja 
Sinivaara. Toinen itse kirjailijaliiton puheenjohtajana toimiva 
Sirpa Kähkönen. Kyseessä on tätien kirjallinen maku, se peri-
ferinen ja kaavoihin kangistunut tylsyys, joka on ymmärret-
tävästikin kovin kaukana maailmankirjallisuudesta. Siinä yksi 
tärkein syy miksi suomalainen kirjallisuus ei ole, ja ilmeisesti 
ei koskaan tule olemaankaan, maailmankirjallisuutta. Type-
ryys, tylsyys, kopiointi ja hehkun vähäisyys. Listaa voisi jatkaa 
vaikka kuinka pitkään. Jo se, että lista on olemassa ja että se 
on pitkä, kertoo suomalaisen kirjallisuuden heikosta tasosta. 
Suomessa historia, muistelut ja kaunokirjallisuuden muotoon 
puetut itsesääliset sosiaalipornokirjat ovat valtavirtaa samoin 
kuin syvästi taaksepäin tuijottajat historiaa tarkasti kopioivat 
ja kuvittavat mukakirjat.

Mutta on Suomella onneksi yksi kirjasarja - ei siis suoma-
laisten kirjoittama, mutta suomeksi käännetty, jota kannattaa 
aina aika ajoi juhlistaa kirjan kerran itsessään, kuten Tammen 
keltainen kirjasto, josta on kirjoitettu myös kaksi kirjaa. Va-
litettavasti vain jäykän ja nuolevan kaanonin mukaan. Mo-
lemmista kirjoista puuttuu se raikas henki, jota kirjoittajat 
kuvaavat hengittäneensä sisään lukiessaan maailmankirjalli-
suuden parhaimpien suomennettuja kirjoja. Ensimmäisenä 
Hannu Harjun toimittama ”Ääntä ja vimmaa - kirjoituksia 
50-vuotiaasta Keltaisesta kirjastosta” (Tammi 2004) sekä 
melkein heti perään Heta Pyrhösen, Sanna Nyqvistin& Päi-
vi Koiviston toimittama ”Keltaiset esseet - keltainen kirjasto 
tutkijoiden silmin” (Tammi 2016). Ensimmäisessä kirjassa 
”Ääntä ja vimmaa” kirjailijat ja kääntäjät kirjoittavat heihin 
lähtemättömän vaikutuksen tehneistä kirjasarjan kirjailijois-
ta. ja millaisia kirjailijoita? Hyvin keskinkertaisia, jotkut eivät 
lainkaan kirjailijoita, kuten Leena Lehtonen tai Matti Mäke-
lä, jotka kuitenkin esiintyivät mielellään kirjailijoina, mutta 
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ovat (Mäkelä oli keulainen maalaisjuoppo, joka kuoli viinaan 
muutama vuosi sitten jossain Möhkössä Pohjois-Karjalassa) 
pohjimmiltaan kirjallisuudentutkijoita (sama kaavahan on 
ollut runoudesta, josta kirjoitan ensi viikolla; helsinkiläiset 
yliopiston kirjallisuudenopiskelijat pitivät suomalaisesta ru-
noudesta huolta lähes viisikymmentä vuotta; kerron miten 
temppu tehtiin ja miten siinä onnistuttiin) ja ovat tietenkin 
olleet ja Lehtolainen ovat, pitkäaikaisia ja arvostettuja Suo-
men kirjailijaliiton jäseniä, koska kirjailijaliitto koostuu hei-
dän tasoisistaan kirjailijoista - ei siis lähellekään taaskaan maa-
ilmankirjallisuutta. Leena Lehtonen on kirjoittanut ahkerasti 
jo koulutytöstä lähtien. 

Tätä taustaa vastaan on kamala huomata, ettei hän siitä 
huolimatta osaa kirjoittaa muuta kuin valmiin äidinkielen ai-
nesapluunan mukaan turvallisen tuttua tylsyyttä ja tietenkin 
vielä tylsempiä dekkareita, joissa espoolainen naispoliisi maria 
kallio on visaisten kysymysten edessä siinä pullanpaistamisen 
ja pillunpesun välillä ennen kuin katsoo mtv3:sen uutisik-
si naamioidut iltamainokset. Matti Mäkelä, jota Jari Tervo 
vertasi aikoinaan Ilta-Sanomissa paskaan, tosin pyydelleen 
samalla paskalta anteeksi loukkaustaan, on syyllinen siihen, 
että salakuljetti Irja Sinivaaran liiton jäseneksi kahden ohu-
en ja kirjallisilta ansioiltaan kyseenalaisen opuksen jälkeen. 
Mutta koska kyseessä oli Mäkelä kummina ja kirjat julkaistiin 
säällisellä kustantajalla ja Sinivaaran kaveri Kymen Sanomissa, 
kulttuuritoimittaja Päivi Taussi niitä vielä julkistamistilaisuu-
den halpa punaviini tuoreeltaan päässään hehkutti, asia oli 
sillä sipuli - voiko sen selvemmin sanoa. 

Sinivaaran kirjoja ei juuri lueta eikä lainata mutta sillä ei ole 
väliä. Siinä siis yksi esimerkki intohimottomasta suomalais-
kirjailijasta. ”Ääntä ja vimmaa”-kirjan kirjoitukset eivät anna 
muutamaa poikkeuksetta korkealuokkaista kuvaa muistakaan 
suomalaisista kirjailijoista. Päinvastoin se paljastaa miksi he 
ovat niin huonoja ja keskinkertaisia ja kaukana kuvailemistaan 
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maailmankirjailijoista - kyse on sekä sivistyksen että kirjallisen 
hyvän maun puutteesta, kuten Sinivaaralla. Suomen kirjaili-
jaliiton jäsenet muistuttavat, niin hyvässä kuin pahassakin, 
ikävällä tavalla toisiaan. Esimerkiksi Leena lehtolaisen voisi 
yhtä hyvin esitellä Frankfurtin kirjamessuilla vain muutaman 
kaunokirjallisen teoksen kirjoittaneena Matti Mäkelänä niin 
fyysisenä henkilönä, kuin kohtuullisen alamittaisten tekstien-
sä kautta ja täydestä menisi (paitsi että ehkä herkät ranskalai-
set vaatisivat ennen kuin uskaltaisivat tähän seuraan ilmaisia 
oksennuspusseja mukaansa). Silti kaikki ei ole tässäkään gen-
ressä täyttä roskaa. Artikkelit on tosin hengitetty, samoin kuin 
niitä kirjoittaneiden kirjailijoiden teoksetkin, hengettömiksi. 
Kustannustoimittajien kynä on heilunut tiheään ja lähdeai-
neistoa on tarkasti kopioitu itse tekstiin, vaikka niitä ei mai-
nita. Olisi ollut kohtuullista. Onneksi sentään alan kruunaa-
maton kuningatar, Anja Kauranen-Snellman, ent. Kauranen, 
ei päässyt kirjoittamaan tähän kirjaan. Mutta Kirjailijaliiton 
jäsen hänkin on ja pysyy sellaisena koko elämänsä. 

Ensimmäisen kirjan paras kirjoitus on kirjailija Johanna 
Sinisalon kirjoitus Michel Tournierin Perjantaista ja Yann 
Martelin Piin elämästä. Itse asiassa moni kirjoitus on kiinnos-
tava ja sisältää yllättävän paljon pohdittavaa. Kriitikko Pekka 
Tarkan kirjoitus Richard Hughesin kirjasta Kettu ullakolla, 
on taas hyvä kuvaus siitä, miten kritiikki ja kriitikko itse-
kin vanhenee ja luutuu omien kaavojensa kangistamana. Leif 
Salmenin kirjoitus Saul Bellowin Herzogista on taas malliesi-
merkki älyllisen kirjailijan kirjoittamasta kritiikistä älyllisestä 
kirjasta. Johanna Sinisalo on ehkä niitä harvoja suomaliskir-
jailijoita, joiden teksti, ajatukset ja huomiot ovat jollain tavalla 
kiinnostavia ja kannattaa siteerata hieman tarkemmin, sillä 
hän kirjoittaa sekä Michel Tournierin Perjantaista eli Tyy-
nen meren kiirastulesta, että Yann Martelin Piin elämästä. 
Tieteiskirjailija kun on, hän on kiinnostunut Robinsonin ja 
yhteiskunnan konfliktista, joista selviytymistä hän kutsuu 
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muistumiksi ja jäljitelmiksi kadotetuista olosuhteita. Sinisa-
lon mielestä Robinson muokkaa väsymättä luterilaisen etiikan 
mukaan ja itse luomansa kiireen keskeltä ja sitä paremmin hä-
nen asiansa ovat, mitä enemmän hänellä on näitä ikään kuin 
olemisensa kättä pidempää olla se, joka hän on kerran ollut, 
tai tarkemmin, muistutus siitä, että on voinut olla sillä juuri 
tämä ”robinsonadi” näyttää Sinisalon mielestä alkuperäisim-
millään ihmisen ja kulttuurin taistelun luontoa vastaan, jossa 
on moraalisesti oikein että ihminen voittaa; robinsonadi kriit-
tisimmillään haluaa näyttää sosiaalisen konvention voiman ja 
sen kuinka ihmisyys romahtaa yhteisön valvonnan puutteessa, 
kuten William Golding tekee Kärpästen herrassa. Sinisalon 
taustaa vasten ei ole mitenkään omituista, että hän näkee Ro-
binson Crusoen teesinä ja Perjantain antiteesina. Yann Mar-
tellin Piin elämä voisi hänen mielestään yhtä lailla olla tämän 
aiheen synteesi kuin vaikkapa eräänlainen hypoteesikin. Olen 
toista mieltä mutta pääosin Sinisalon kanssa samalla linjalla; 
Martellin mestariteoksen voi kyllä nähdä hypoteesina mut-
ta ihan toiseen olemassaoloa vaivaavaan keskusteluun. Esiin 
nousee kysymys, voiko olevainen olla vain tässä ja nyt? Entä 
onko meillä muutakin ikuista kuin ihminen? Tai pitääkö 
kaiken olevaisen olla ikuista? Voiko mikään syntyä tyhjästä? 
Tai voiko sellainen mitä ei ole, muuttua toiseksi? Virtaako 
kaikki nenämme editse niin hurjaa vauhtia, kun on väitetty 
ja millä tavalla? Ihan toisenlaisen tarinan jumalasta, pakot-
tamattoman, ihmeellisen hauskan, jopa parodisen, samalla 
kun se on täyttä totta harvoille aidoille ja uskoville sydämen 
uskoville, vapaan mielikuvituksen ja rikkaan järjen yhteisestä 
sopimuksesta solmitun, kertoo kanadalaisen Yann Martellin 
bestselleriksi noussut ”Piin elämä” (Tammi 2003) -kirja. Kuu-
luisa kirjailija Margaret Atwood kehuu kirjaa ”suurenmoiseksi 
kirjaksi. Se on tuore, omaperäinen, älykäs, monipolvinen ja 
täynnä lumoavaa rakkautta”. Kirja kysyy, vai kysyykö: onko 
mahdollista, että nuori poika elää pelastusveneessä aavalla me-



284

rellä yhdessä bengalintiikerin kanssa 227- vuorokautta? Tarina 
ei voi millään olla totta ja kuitenkin lukija vakuuttuu siitä niin 
ettei epäile sen aitoutta. 

Mutta mikä on kirjan oikea sanoma? Se ei ole pojan ja 
tiikerin uskomaton pelastuminen ja seikkailu haaksirikkoi-
sen aavalla merellä melkein vuoden ajan vaan jumala. Tarina 
saa sen kertojan mukaan kuuntelijansa uskomaan jumalaan. 
Miten se on muka mahdollista? Tarina alkoi kirjailijan esipu-
heessaan, joka taitaa olla myös kaikkien draaman lakien mu-
kaan turvallisesti sepitettä, kertoman mukaan Pondicherryssä 
Intiassa, jossa hän pääsee kutkuttavan ja jännittävän tarina 
imuun. Myöhemmin alkuasetelmien selvityksien jälkeen, ker-
tojana on Patel-niminen kirjan päähenkilö, jonka kirjailija 
löytää nimihaun perusteella Torontossa puhelinluettelosta. 
Patel suostuu kirjailijan suureksi iloksi tapaamaan hänet ja 
näyttää tälle ne kellastuneet lehtileikkeet hänelle, jotka olivat 
tehneet hänen uskomattoman tarinansa tutuksi laajoille mas-
soille ja hänestä hetkellisesti sen myötä kuuluisan. 

Seuraava tarina ei tietenkään ole totta vaan kaunokirjalli-
nen sepostus länsimaisen Jumalan typeryydestä sekä turhuu-
desta ”oikean jumalan”, mikä on vapaus ja mielikuvituksen 
lento (oikeustermein sanottuna hän olisi syyntakeettoman 
täyttä ymmärrystä vailla kertoessaan omasta päästään kek-
sittyjä tarinoita), edessä hän haluaa herättää (minkä tekikin 
suurella menestyksellä) lukijoidensa kiinnostuksen tarinaa 
kohtaan. Kirjailija kertoo melkein vuotta myöhemmin Pa-
telin tapaamisen jälkeen ja monien vaikeuksin jälkeen saa-
neensa Japanin liikenneministeriöltä asiaa vavistaneen nau-
han ja raportin, jonka jälkeen kirjailija uskoo, että tarina saa 
todellakin ihmisen uskomaan jumalaan. Esipuheensa lopuksi 
hän kumoaa kuitenkin ajatuksen todesta tarinan suhteen ja 
antaa mielikuvitukselle jumalan voiman, kun hän kirjoittaa, 
että jos me kansalaiset emme tue taiteilijoitamme, uhraamme 
mielikuvituksemme raaàn todellisuuden alttarille, lakkaam-
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me uskomasta mihinkään ja unelmamme muuttuvat arvot-
tomiksi. Jutun ydin on ihminen omine tarinoidensa luojana 
ja mielikuvituksen toimiminen jumalana. Kertomuksen Patel 
on väliin hindu, muslimi ja kristitty, josta kärsimys teki hänen 
omien sanojensa mukaan surullisen ja synkän. Hän kertoo 
pitäneensä kiinni siitä, jotkut ihmiset sanoisivat ”merkilliseksi 
uskonnon harjoittamiseksi”. Hän opiskeli sekä eläin että us-
kontotiedettä Toronton yliopistossa. Joskus hän sekoitti pääai-
neensa keskenään: ”Monet uskontotieteen opiskelutoverini - 
sekavat agnostikot, jotka eivät osanneet katsoa ylöspäin koska 
olivat järjen, tuon fiksujen katinkullan orjia - muistuttivat mi-
nusta kolmivarvaslaiskiaista, ja kolmivarvaslaiskiainen, kaunis 
esimerkki elämän ihmeestä, toi mieleeni jumalan.” 

Hän olisi teoriassa voinut saada kenraalikuvernöörin mi-
talin, korkeimman tunnustuksen, minkä alemman korkea-
koulun suorittaja voi saada Toronton yliopistossa, ellei sitä oli-
si ollut hänen katkerien sanojensa mukaan tarkoitettu ”lihaa 
syövälle punakalle pojalle, jonka niska on kuin puunrunko ja 
joka on aina yhtä sietämättömän hyväntuulinen.” Patelia kir-
velee tällainen syrjintä vieläkin. Kun ihminen on kärsinyt elä-
mäsään paljon, hän sanoo, jokainen tuska on sekä sietämätön 
että joutava. Hänen elämänsä on ollut kuin eurooppalainen 
”memento-mori”-maalaus: vieressään hänellä on istunut aina 
irvistävä pääkallo muistuttamassa inhimillisten pyrkimysten 
turhuudesta. Loistavat lähtökohdat kohdata oma turhautunut 
minänsä Jumalana ja haistattaa pitkät sille elämälle, joka on 
niin kaunis, että kuolema on rakastunut siihen, ja sen mus-
tasukkaisesti omistava rakkaus ottaa kaiken minkä suinkin 
onnistuu saamaan. 

Patel kaipaa Richard Parkeria, tuota 227-päivää parhaana 
ystävänään ja pahimpana vihollisenaan ollutta tiikeriä, joka 
on Patelille ”se väärä - muiden hänelle pakkona ja välttämät-
töminä loogisuuksina tuputtava Jumala” samalla nurinkuri-
sella vimmalla kuin kaikki muutkin Tukholma-syndrooman 
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vallassa olevat entiset panttivangit, jotka ovat joko rakastuneet 
tai muuten vain kaipaavat entisiä kiduttajiaan. Hän ei voi 
käsittää, miten Richard Parker saattoikaan hylätä hänet niin 
mutkattomasti, ilman minkäänlaisia jäähyväisiä, katsomatta 
kertaakaan taakseen. Kipu on siitä lähtien ollut hänelle kir-
ves, joka on pilkkonut hänen sydäntään. Patel on itse asiassa 
80-luvulla esitetyn hienon ”Montrealin Jeesus” -elokuvan 
tapaan nykyajan väärinymmärretty ja väärässä ajassa, väärän 
aikaan ja paikkaan eksynyt Jeesus-hahmo, joka kärsii ihmisten 
synnit ottaen ne näin pois heidän harteiltaan uhraten oman 
itsensä oman identiteettinsä nimissä jumalan (siis mielikuvi-
tus) alttarille.

Tämä kaikki tapahtuu kun hänen sormensa ahmiessaan 
käsin intialaisessa ravintolassa ruokaa perinteiseen tapaan, 
ja saadessaan tarjoilijalta halveksivan kysymyksen ”Suoraan 
satamastako?”, jolloin hänen vielä hetkistä aiemmin olleet 
makunystyröiden virkaa toimittaneet sormensa muuttuvat 
tarjoilijan katseen alla likaisiksi ja jähmettyvät paikoilleen 
kuin itse teosta napatut rikolliset eikä tarjoilijalla ei ollut aa-
vistustakaan kuinka syvästi hänen sanansa Patelia haavoittivat 
- ne olivat nauloja, jotka hakattiin suoraan hänen lihaansa. 
47.luvun alku kuvaa yhtä noista 227:stä päivästä, mitkä hän 
vietti bengalintiikeri Richard Parkerin kanssa pelastuslautalla 
ajelehtien tuntemattomalla aavalla Tyynellä merellä jossain 
Intian ja Amerikan välissä: ”Päivä koitti kosteana ja pilvisenä, 
tuuli oli lämmin, ja sakea harmaa pilviverho oli kuin mytyk-
si kääräisty likainen pumpulilakana. Meri oli entisellään. Se 
keinutti pelastusvenettä tasaiseen tahtiin ylös alas.” Kun laiva 
on sitten uponnut ja Patel oli jo yksin turvallisesti pelastus-
veneessä, hän erottaa Richard Parkein pään ja kannustaa tätä 
”syntaksisella yhteisrukouksella” kamppailemaan pelastumaan 
ja lopulta hyppäämään veneeseen. 

Patel tulee todistaneeksi Ludwig Feuerbachin radikaalin 
väittämän oikeaksi siitä, että jumalan käsite on ihmisen kek-
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simä ja se perustuu ihmisen syvimpien kaipauksien ja halujen 
projektioon, kun hän (oikeastaan) rukoilee ”oikealta juma-
laltaan - mielikuvitukseltaan ettei hän olisi tässä tilanteessa, 
vaan että tämä kaikki on vain painajaisunta niin kuin onkin 
todellisuudessa, jos sitä sanaa voi tämän tarinan yhteydessä 
edes käyttää: ”Richard Parker, voitko uskoa, mitä meille on 
tapahtunut? Sano että tämä on vain pahaa unta. Sano ettei 
tämä ole totta. Sano että minä olen vieläkin koijassani Tsimt-
sumissa, heitelehdin ja kääntyilen ja herään kohta tästä pai-
najaisesta. Sano että minä olen vieläkin iloinen. Äiti, minun 
hellä viisauden suojusenkelini, missä sinä olet? Ja isä, sinä ra-
kastava turhan murehtija? Ja Ravi, sinä lapsuuteni häikäisevä 
sankari? Visnu, varjele minua, Allah, suojele minua, Kristus, 
pelasta minut, minä en kestä tätä” PIIIP! Sinisalon mielestä 
kirjailija kirjoittaa äärimmäisen robinsodanin, kertomuksen, 
jossa henkilö ei ole ainoastaan eristyksissä elämää ylläpitävästä 
koneistostaan, vaan myös koko ajan läsnäolevan, aktiivisen 
kuoleman uhan alla. Tärkein Piin kompetensseista on Sinisa-
lon mukaan kuitenkin uskonto, vilpitön tahto rakastaa kor-
keimpaa. Kun Martel pääsee vapauden käsitteen kimppuun, 
hän katsoo sitä - kuinkapas muuten Sinisalon mielestä - eläin-
tarhanomistajan silmin ja näyttää lukijalle, kuinka eläin on 
luonteeltaan turvahakuinen konservatiivi, kuinka sen reviiri 
on luonnossa suuri vain välttämättömyyden pakosta. Tämä 
ajattelutapa tuottaa Sinisalon mukaan raikkaita näkökulmia 
myös robinsonadin perusajatukseen saaresta yhtäaikaisena 
vankilana ja täydellisen itsensä toteuttamisen tyyssijana.

Entisten aikojen mahtava kirjallinen ruhtinas ja Hesarin 
kirjallisuuskriitikko Pekka Tarkka kirjoittaa Richard Hug-
hesin melkein unohdetusta, mutta tärkeästä kirjasta Kettu 
Ullakolla, missä minän ja meidän rajalinjalla tapahtuu suu-
ria muutoksia. On kyse vuosista 1914 Englannissa, jossa ei 
lähes sataan vuoteen oltu koettu sotaa, sekä vuodesta 1923 
Baijerissa, jossa eletään natsismin synty. Romaanin keskiössä 
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on linnan tornissa piileskelevä nuori natsi, jolla on ullakolla 
seuranaan kesytetty kettu. Tarkka huomauttaa, että keskeis-
tä teoksessa ovat psykohistorialliset kehittelyt, jotka tuovat 
hänen mielestään mieleen Tolstoin historianfilosofiset poh-
dinnat Sodassa ja rauhassa ja sisältävät romaanin temaattisen 
ytiminen. Tarkka tarinoi omasta itsestään ja näyttää paikkan-
sa sen ajan kansainvälisen kulttuurieliitin vieraana, mutta ei 
varsinaisesti pääse Hughesin kirjan kimppuun samalla tavalla 
suoraan sen ytimeen filosofisesti pohdinnoillaan iskien, kuin 
Sinisalo Martellissaan. 

Ei koska ei edes halua. Hänen kirjoituksensa on esimerkki 
siitä, miten kirjallisuuskritiikkiä ei enää onneksi tänään kirjoi-
teta nenänvartta pitkin nyrpeänä. Siksi kritiikki on puisevaa 
luettavaa, mutta ansaitsi tulla tässä mainituksi ajasta, jolloin 
kriitikko oli tärkeämpi - lähes jumala - kuin itse teos. Nykyisin 
kriitikot ovat näkymättömämpiä ja kritiikit arkipäiväisempiä. 
Niistä puuttuu oman itsensä kuvan kiillotuspinta. Sen sijaan 
kiinnostavaa on lukea, mitä eräs unohdettu älykkömme, hie-
non Talo Bosborin rannalla-kirjan kirjoittanut toimittaja ja 
kriitikko sekä runoilija Leif Salmen kirjoittaa amerikkalaisen 
älykkökirjailija Saul Bellowin kirjasta Herzog. Kirjan päähen-
kilö, romantiikan kauden aatehistorioitsija Herzog on rajati-
loissaan sekoileva, joka persoonassaan yhdistää oman eroot-
tisen ja romanttisen elämänsä ongelmat aikakauden suuriin 
poliittisiin kysymyksiin. Herzog on Salmenin mielestä sellai-
nen kirja, joka pitää ensin lukea nuorena ja sitten keski-ikäise-
nä. Ehkä hän on lukenut Ezra Poundin vakuuttelut siitä, ettei 
ole mitään syytä miksi samoista kirjoista täytyisi pitää 18- ja 
48-vuotiaana. Nuoreen mieheen vaikutukset tekevät Salme-
nin mielestä Herzogin psykologiset oivallukset ja miehen sekä 
naisen suhteen kyynis-romanttinen, kiihkeä ruodinta. 

Salmen tajuaa kirjaa lukiessaan, miten yksilön kehityskul-
kuun näyttää kuuluvan tarve selittää maailma, jopa muuttaa 
sitä, mutta vanhemmiten kaikkiin selityksiin liittyy jokin epä-
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tyydyttävä puute, virhe, tahra, joka syö niiden todistusvoimaa 
ja joko-tai-maailmasta sekä-että-universumi. Hyvä Salmen! 
Kuvaat tavallaan Platonia, joka myös sanoi, etteivät ihmiset 
ole hyvä tai pahoja, vaan jotain siltä väliltä. Salmen huomaa 
Herzogia lukiessaan, etteivät valinnat tapahdukaan hyvän ja 
pahan välillä vaan hyvän ja parhaimman tai kahden hyvän 
välillä. Oli hyvä, että Salmen pelasti ensimmäisen kirjan edes 
alkeellisella, vaikkakaan ei kovin monipuolisella älyllisellä 
pohdinnallaan Sinisalon kanssa. Muut analyysit ovat lähinnä 
huvittavia kopioita englanninkielisistä tutkimuksista lisättynä 
kirjoittajan omilla pohdinnoista omasta paikastaan suomalai-
sen kirjallisuuden tylsäntappavalla mutta leveällä tiellä. Herra 
paratkoon niitä onnettomia, jotka joutuvat lukemaan suoma-
laiskirjailijoita, joilla ei ole paljoa mitään sanottavaa muuta 
kuin itsestään, suvuistaan, kahvinjuomisestaan ja siinä sivussa 
toistamassa kliseitä vuoden 1918 tai talvisodan tapahtumista 
linjalla, oliko joku sukulainen joko puolesta tai vastaan. Jo 
näiden kirjoitusten lukeminen tuotti tuskaa, jota on pakko 
lievittää lukemalla maailmankirjallisuutta päälle - onneksi 
Tammen keltaisesta kirjastosta (tässä kohtaa tunnustan, etten 
koskaan sen jälkeen, kun yritin epäonnekseni suorittaa koti-
maisen kirjallisuuden approa, ole lukenut suomalaista kirjalli-
suutta lukuun ottamatta Rosa Liksomia, joka oli omaehtoisen 
ja vapaudesta estoitta nauttineen 80-lukulaisen punk-suku-
polveni ehdoton esikuva taiteellisessa hulluttelussaan).

Toinen kirja ”Keltaiset esseet - Keltainen kirjasto tutkijoi-
den silmin” nimensä mukaisestikin keskittyy kirjallisuuden 
tutkijoiden näkemyksiin kirjasarjan kirjailijoista ja merkityk-
sestä kirjallisuudelle. Se on myös valitettava todiste akatee-
misen kritiikin kapeasta näkövinkkelistä ja kuivakkauudesta. 
Tuntuu kuin näiden oman alansa huippujen suut ja silmät oli-
si sidottu yliopistossa ja se, mitä he ilmoille suustaan päästävä, 
olisi matemaattisen tarkasti valvottua ja säädeltyä. Esseet eivät 
ole kirjaimellisesti esseitä. ne yrittävät olla näppäriä todisteita 
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kirjoittajiensa asiantuntevuudesta, mitä ne eivät ole alkuun-
sakaan. Niistä paistaa läpi pikkuporvarillinen nenäkkyys ja 
ahdasmielisyys. Ne kuvaavat kohdettaan muka tarkasti valais-
ten eri kantilta, mutta sielu ja lennokkuus niistä puuttuvat ja 
jo se tekee niiden lukemisen ikävän harmaaksi työksi, vaikka 
niiden tarkoitus oli (kai?) toinen. Yksi huomionarvoinen ih-
meellinen seikka nousee esille molemmista kirjoista; Tammen 
Keltainen kirjasarja on vaikuttanut suuresti suomalaisiin kir-
jailijoihin ja tutkijoihin. Se esittelee maailmankirjallisuuden 
ehkä parhaimpia ja vaikuttavampia klassikoita, usein jo sellai-
seksi syntyneitä teoksia, joiden sisältämät tarinat ovat uniikke-
ja ja joita voi kutsu Goethen tarkoittamalla tavalla maailman-
kirjallisuudeksi. Hyvä kysymys onkin, mutta miksi ne eivät 
näy kirjailijoiden teoksissa? Miksi suomalainen kirjallisuus 
laahaa kaukana maailmankirjallisuudesta siitä huolimatta, 
että kirjailijoilla on koko ajan enemmän ja enemmän auki 
sekä käännöksinä että parantuneena kielitaitona ikkuna ruho 
on vihreämpää aidan toisella puolella kutsuvasti olevaan ava-
rampaan maailmankirjallisuuteen? Tässäpä visainen kysymys. 

Miksi siis näin on? Suomalainen yhtenäiskulttuuri on edel-
leenkin yhtä totta kuin sen ongelmallinen suhde realismiin. 
Kerron kahdesta eri kirjallisesta maailmasta ja tavasta hahmot-
taa tarinoina ympäristön kirjailijoille tarjoama mahdollisuus 
yhdistää älyä ja mielikuvitusta olemukseensa ja suhteeseensa 
ympäristönsä kanssa. Se on opettavainen ja tarina ja saattaa 
paljastaa yhden mahdollisen syyn miksi näin on. On olemassa 
yksi ylitse muiden ja se kannattaa mainita tässä kirjoituksen 
alussa, sillä kyse on siitä samasta tekoradikalismin luonnol-
lisesta vastustamisesta, mitä meidän pitäisi koko ajan tehdä, 
sillä tekoradikalismi - aiemmin demareiden ja nyt vihreiden 
vie meiltä mahdollisuudet, toivon ja mädättää meidät itsekin 
yhdeksi järjestelmän hiljaiseksi ja aivottomaksi yhtiömieheksi 
television äärelle markkinoitsijoiden raadellessa aivomme. 

Se yksi on tietenkin edesmenneen kuuskytlukulaisen ja 
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punaviininmaksuisen radikalismin sivistyneen hedonismin 
läpitunkema entinen jalkapalloilija, jazzpianisti, runoilija, 
psykiatri ja kansanedustaja, kulttuuriministeri sekä vasem-
mistoliiton puheenjohtaja Claes Anderssonin viimeinen 
lempikirjailija, norjalainen Karl-Owe Knausgaard ja hänen 
”Taisteluni - kolmas kirja”(LIKE 2013) lopun tarjoama pet-
tämätön motto taistella naapurimaan tekoradikaaleja dema-
rivalheen kyllästämiä uskonnollismyyttisutopistisia puolivil-
laisia sateenkaariviihdyttäjien ”roskat maton alle”-politiikkaa 
vastaan, kuten taannoinen kirjallinen sota Knausgaardin ja 
ruotsalaisen uskovaisdemarihomoviihdyttäjä Jonas Gardellin 
välillä paljasti: ”Kun muuttokuorma oli lähtenyt ja äiti, isä ja 
minä menimme autoon ja ajoimme mäkeä alas ja sillan yli, 
ajattelin suunnattoman helpottuneena, että en enää koskaan 
tulisi takaisin ja että näin kaiken tämän viimeistä kertaa. Että 
talot, ja paikat, jotka katosivat taakseni, katosivat myös elä-
mästäni, lopullisesti. Enhän voinut aavistaa, että jokainen tä-
män maiseman yksityiskohta, jokainen siinä asunut ihminen, 
oli lopullisesti painunut mieleeni, täsmällisesti ja tarkkaan, 
kuin jonkinlaisen muistin absoluuttisen sävelkorvan avulla.” 

Harva Knausgaardia lukenut osaa erottaa, mistä hänen kir-
jalliset lainauksensa tulevat. Niiden osoite on selvä, ihan kuten 
portugalilaisella Jose Saramagollakin; molemmat ovat luke-
neet jo nuorena tarkkaan Platoninsa ja kreikkalaisen ajattelun 
alkeet. Ja se näkyy heidän kirjoissaan ajatuksen kirkkautena 
ja suoranaisina lainoina, joita he eivät lainoiksi ilmoita, koska 
se kiertää heidän verenkierossaan. Karl-Owe Knausgaard on 
sekä älyllisesteettinen dissidentti että myös aito vallankumo-
uksellinen maailmankirjallisuuden vanhojen suurten nerojen 
hengessä. Knausgaard toimii yhdessä toisen rajun ja osaavan 
norjalaiskirjailija Tore Renbergin kanssa Norjan äärivasem-
miston älyköille suunnatun Klassekampen -lehden avustajina. 
Esimerkkinä Knausgaardista tähän sopii jo vähän liian ylis-
täväksi yltynyt voivottelu sinänsä hyvän kirjailijan, Monica 
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Fagerholmin taitavasta kynästä. Hänen mielestään Knausgaar-
din omaelämänkerrallinen romaanisarja tulee muuttamaan 
maailmaa. 

Mutta mihin suuntaan? Sitä hän ei onneksi kerro. Ehkä 
hän muisti elävästi vieläkin muutaman vuoden takaisen Hel-
sinki Lit-keskustelun mielikuvituksen mestari, tanskalaiskir-
jailija Peter Hoegin kanssa. Hoeg kertoi improvisoiden ih-
meellisten sattumien täyttämää juttua, joka oli kuin satua ja 
mitä Fagerholm ihasteli, kunnes selvisi, että se olikin satua 
ja Fagerholm, jolle totuus on suomalaisittain tuttu, turvalli-
nen ja ehkä suomenruotsalaisena korkeintaan ”topeliaanisen 
uskalias” ulottuen tavanomaisuudessaan. Fagerholm häpesi 
hiljaa sitä, että oli antanut Hoegin villin mielin hedelmänä 
syntyneen harhakuvan vietellä häntä, sillä Hoegille totuus oli 
jotenkin huvittava ja häilyvä käsite, ja mieluummin ”ehkä” 
tai ehdottomasti ”aina vähän muuta kuin mitä sen oletetaan 
olevan ja millaiseksi sen toivotaan tulevan”, se yhdisti häntä ja 
Paavo Väyrystä, joka yhden yön aikana unissaan kahlasi omien 
sanojen mukaan läpi koko vaativan Dostojevskin tuotannon, 
vaikkei herätessään muistanut siitä juuri muuta kuin edel-
lisellä viikolla päähän pänttäämänsä ja avustajiensa etsimät 
arvostelut selkokielellä yksitavuisina ohjeina, kuin puhekortit 
mistä papattaa kun tarve tulee. 

Ja minkä hetkien? Tai millaisten hetkien minkä? Juuri kaik-
kien sellaisten odottamattomien ja saavuttamattomien het-
kien, minkä välimaastossa leijuvan yllätyksellisyydestä Hoeg 
kirjoittaa ”Norsunhoitajien lapset” (Tammi 2011) -kirjassaan: 
”Sitten ovi avautuu ja sisään astuu Rickardt Kolme Leijonaa 
arkkiluuttuineen, ja hän tepastelee huoneen halki ja istahtaa 
isomummun syliin. Tätä emme ole osanneet odottaa, ei edes 
Tilte. Ja myönnän rehellisesti, että menee hetki ennen kuin 
toivumme ja saamme takaisin luontaisen kohteliaisuutemme 
ja pystymme nielemään sellaisessa tilanteessa luonnollisesti 
kielenkärjellä pyörivät kysymykset, joista ensimmäinen ja tär-
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kein on, tuleeko isomummosta nyt aatelinen. Koko maailman 
ikään kuin häilyessä kahden vaiheilla minä katson Tilteen ja 
näen, että hänellä on jonkin verran työstettävää tässä uudessa 
tilanteessa, sillä paikka isomummon sylissä on aina ollut va-
rattu hänelle, niin kauan kuin muisti kantaa.” 

Sebaldille lähetti joku vanhan mustavalkopiirroksen portis-
ta ja häntä pyydettiin ystävällisesti, että hän kirjoittaisi siitä jo-
tain, mutta kuva jäikin viikkokaupalla lojumaan hänen kirjoit-
uspöydälleen, ja mitä pidempänä se siinä oli ja mitä useammin 
hän sitä katseli, sitä sulkeutuneemmalta ja salaperäisemmältä 
se hänestä vaikutti. Ja yhtäkkiä Sebaldille aiemmin tuskin mai-
nitsemisen arvoinen tehtävä alkoi tuntua aivan ylivoimaiselta. 
Miksi? Mitä hän näki siinä mitä hän ei nähnyt kuin juuri sen 
mitä siinä ei ollut. 

Se oli hänestä enemmän kuin pelottavaa. Hän näki läpi 
harmaan ja suttuisen kuvan mitäänsanomattoman tyhjyyden, 
joka häntä vaivasi. Kuva palasi hänelle yllättäen, ja kirjeenkir-
joittaja kertoi sen esittäneen Porto Vecchion vanhan koulun 
pihaa, ja sitä koulua mitä hän oli itse käynyt kolmikymmen-
luvulla: ”Porto Vecchio oli, kuten Mme Aquaviva kirjeessään 
kertoi, ollut noihin aikoihin malarian piinaama, puolikuollut 
kaupunki, jota ympäröivät suolaniityt, suot ja läpitunkemat-
tomat pensaikot. Korkeintaan kerran kuussa saapui Livornosta 
ruosteinen rahtilaiva, johon laskettiin tammilankkuja. Muu-
toin ei tapahtunut yhtään mitään, kaikki vain rapistui...”

Hetkinen. Mistä Sebald oikeastaan kertoo ”kun kaikki vain 
ränsistyi niin kuin ennenkin, jo vuosisatojen ajan ja kujilla 
vallitsee outo hiljaisuus”? Pelkäsi hän kuvaa siksi, että koki sen 
kokemuksena, jonka oli jo kokenut, joko hän tai joku muu en-
nen häntä? Vai siksi, että piirros oli kuin omakuva, jonka joku 
muu oli hänen tyhjyydestään tehnyt häntä varten ikään kuin 
muistutukseksi kuinka turhaa kaikki oli sittenkin - ja kuinka 
väkinäistä onkaan yrittää kuvata sitä juuri niin kuin se meille 
näyttäytyy, koska se ei ole sitä miltä se näyttää? 
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Sebaldin kirjeenkirjoittaja ei tiennyt paremmasta. He vain 
olivat ja elivät tietämättä miksi eivätkä he siksi tajunnet kaik-
kea. Knausgaard antaa ymmärtää ajattelevansa samoin ja pai-
naa siksi pisteen keskustelulle muistoista, muistista, kuka niin 
saa tehdä, ja tekee minkä nimissä sekä antaa samalla tärkeän 
tavallisten ihmisten ajattelulle synonyyminä merkityksen kir-
jailijan muistelmille. 

Se on Kimmo Katajalan edustaman historismin vastainen 
ja elävän ihmisen vilkkaan mielikuvituksen puolesta vahvasti 
kantaaottava kanonista dogmaattisuutta - kaikkea jyrkkää ja 
kylmää ihmiskielteisyyttä- vastaan tähdätty muistelmien muo-
toon puettu irtioton oivalluksen manifesti, sillä mitä muuta 
me olemme kuin Sebaldin sanoin, käden käänteessä korvatta-
vissa ja oikeastaan jo syntymästään saakka ylimääräinen, liikaa: 

”On päästävä eroon turhasta painolastista, kaikesta mitä 
voisi muistella, on tyystin unohdettava nuoruus, lapsuus, syn-
typerä, esi-isät ja sukulaiset.” 

Juuri tästä samasta puhuvat muutkin maailmankirjallisuu-
den suuret nimet, viimeksi Knausgaard, mutta eivät suomalais-
kirjailijat, joille kirjallisuus ja oma kirjoittaminen on huonosti 
verhoiltu tekosyy kaunistella muistoja omissa nostalgisissa ja 
siirappisissa kirjoituksissaan. Synkkyys ja juhlavuus olivat Ezra 
Poundille asiaton pari taiteessa, jonka alkuperäinen tehtävä oli 
ilahduttaa ihmissydäntä. Kirjallisuus oli hänelle merkityksellä 
ladattua kieltä. 

Maailmankirjallisuus oli hänelle yksinkertaisesti ladattua 
kieltä, joka oli ladattu mahdollisimman täyteen merkityksiä. 
Ezra Pound käsittelee ”Lukemisen aakkoset”(Delfiinikirjat 
1967) -kirjassaan kirjailijoiden vastuuta kielestä, kommuni-
kaation välineestä. Hyvinä kirjailijoina hän piti niitä, jotka pi-
tivät kielen tehokkaana. Toisin sanoen pitivät sen täsmällisenä 
ja selkeänä. Sama koskee niin runoutta kuin proosaakin kautta 
linjan ja historian. Kieli on ihmisen tärkein viestintäväline. 

Yksi hyvä huomio kielen rappioon Poundilla on, mikä so-
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pii hyvin monen Suomen Kirjailijaliiton jäsenen tekeleeseen, 
mutta ei Tammen Keltaisen kirjaston maailmankirjallisuuteen; 
Rooma kasvoi Caesarin, Oviduksen ja Tacituksen kielenkäy-
tön avulla, mutta sen rappeutti retoriikan myllerrys, diplomaa-
tin kieli, joka kätkee Poundin mukaan ajatuksen. 

Tänään tämän saman voisi sanoa poliittisesti korrektista 
kielestä, joka ei ole varsinaisesti kieltä vaan sitä samaa hui-
jaamista ja eksyttämistä, mitä alussa kirjoitin suomalaiskirjai-
lijoiden helmasyntinä tunnetun vakavuuden olevan ruumiin 
salaperäinen ryhti hengen puutosten kätkemiseksi. 

Toisessa Tammen keltaista kirjastoa juhlistavassa kirjassa 
Keltaiset esseet - keltainen kirjasto tutkijoiden silmin (Tammi 
2016) yksi artikkeli on ylitse muiden. Se on Paula Kontion 
kirjoitus otsikolla Katseiden ja sanojen vaikutuksesta. Kirjoitus 
käsittelee Toni Morrisonin kirjaa Siniset silmät. Kontio kuvaa 
koko amerikkalaista 1940-luvun kulttuuria leimaavaa käsitystä 
valkoihoisuudesta kauneuden mittana ja menestymisen ehtona 
ja miten se on tarttunut myös kirjan kertomuksen mustaihoi-
seen äitiin. 

Vauvasta asti rumaksi tuomittu Pecola Breedlove on Toni 
Morrisonin esikoisromaanin Sinisimmät silmät päähenkilö. 
Kontio tarkastelee esseessään sitä, miten hänen elämäänsä vai-
kuttaa se, että hän pienestä pitäen tuntee olevansa vääränlai-
nen sekä koko amerikkalaisen yhteiskunnan että perheensä ja 
mustan yhteisönsä silmissä: 

”Viitekehykseni on performatiivisuus. Kirjallisuus toimii 
performatiivisessa, vaikutuksia tuottavassa roolissa esimerkiksi 
silloin, kun se sanojensa voimalla vastustaa valtakulttuurin luo-
mia ja ihmisiä alistavia kertomuksia, kuten Homi K. Bhabha 
Location of Culture (1994) -teoksessaan kirjoittaa. Juuri tähän 
päämäärään Toni Morrison pyrkii tarkastellessaan teoksessaan 
mustan 12-vuotiaan tytön kulttuurisen ja sosiaalisen syrjäyty-
misen taustoja.” 

Kovin on hankalasti lähtenyt Kontio selvittämään asiaa ja 
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kuvaamaan Morrisonin tuotannon keskiön teemoja toiseuden 
synnystä kuivan akateemisesta näkökulmasta, joten hylkään 
heti kättelyssä hänen tapansa tutkia asiaa. Yhdysvaltalainen 
Nobel-kirjailija Toni Morrison on koko oman elämänsä mus-
tana intellektuellina ja naisena keskittynyt ruotimaan amerik-
kalaista dilemmaa, mistä syrjintä syntyy ja kuinka sitä ylläpi-
detään eräänlaisena kirjallisena suojautumisena Setä Tuomon 
tuvan tapaan juuri postuumisti julkaistusta Toiseuden synty 
- rodusta, rajoista ja kirjallisuudesta (Tammi 2020)-kirjasta, 
joka toimii Morrisonin selkokielisenä rasisminvastaisena ma-
nifestina hegeliläisesti ymmärrettynä kuvattomina ja mielteet-
töminä representaatioina toinen toisillemme 

Toiseuden syntyä morrisonilaisesti etsiessämme. Kauno-
kirjallisuus tarjoaa Morrisonille hallittavissa olevan kaaoksen 
sekä toiseuden ja toiseksi tulemisen mahdollisuuden - tärkeitä 
välineitä sanallistettaessa mahdotonta olevaista, jota yritetään 
piilottaa tai hävetään. Se tarjoaa kuitenkin kirjailija Morriso-
nille mahdollisuuden asettua muukalaisen nahkoihin myötä-
tunnolla ja kirkkain mielin sekä asettaa hänet alttiiksi itsetut-
kiskeluille.

Morrison menee asiaan oikopäätä esseissään kertoen ny-
kyihmisestä vastenmielisen esimerkin nöyryyttämisestä ja 
siitä, miten kielellisesti mustat tuomittiin lopullisesti paari-
aluokkaan ja kadotukseen 1800-luvulla, jolloin heitä kuvailtiin 
”tieteellisesti” termeillä ” DYAESTHESIA AETHIOPICA”, 
mikä tarkoitti sekä orjuutetuissa että vapaissa mustissa ihmisis-
sä tavattua lurjusmaisuutta, ”DRAPETOMANIA” puolestaan 
oli orjien keskuudessa esiintyvä taipumus paeta vankilasta. 

Morrisonille kirjoitettu kieli on jotain oleellisempaa kuin 
sen pelkkä viittaussuhde käsiteltävään asiaan. Kun hän pu-
huu Toiseudesta, rasismista tai muukalaisuudesta, hän itkee 
verta koko eletyn elämänsä ja näkemänsä sekä kuulemiensa 
vääryyksien tähden koko kansansa puolesta ja kanssa yhtenä 
valtamerenä. Silti muutoin niin pelottava tarinoiden muuka-
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lainen ei ole hänelle vieras vaan yllättävä. Ei tuntematon, vaan 
ikimuistoinen. Kohdattuaan erään hänen mieleensä jääneen 
muukalaisen - ei ehkä niin toden - hän ymmärtää, miten koh-
taamisen sattumanvaraisuus valmiiksi tuntemamme (vaikka-
kin tiedostamattoman) minuutemme kanssa, saa hälytyskel-
lomme soimaan: 

”Se saa meidät torjumaan vieraan hahmon ja tunteet, joi-
ta se herättää - etenkin silloin kun nämä tunteet ovat syviä. 
Kohtaaminen luo halun omistaa, halita ja johtaa Toista. Jos 
suinkin voimme, viettelemme muukalaisen takaisin omaan 
peiliimme. Reagoimme sitten kummalla tahansa tavalla, kiel-
lämme muukalaiselta ihmisyyden, eli sen tarkoin määritellyn 
yksilöllisyyden, jota vaadimme itseltämme.” 

Yksi tällainen perustavaa laatua päin mäntyjä mennyt pro-
jekti on ollut amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa pyrkimys 
esittää orjuus hyväksyttävänä, jopa suotavana, inhimillistämäl-
lä ja ihannoimalla sitä. Morrison esittää lukuisin tutkimuksin 
ja kaunokirjallisin esimerkein, miten orjuus on kirous sekä val-
koisille että mustille ja vie turmioon kaikki sen piiriin joutuvat. 
”Maceo Snipes, 1946. Siepattiin kotoaan Georgian Taylorin 
piirikunnassa ja ammuttiin siksi, että hän äänesti Georgian 
demokraattien esivaaleissa; läheisen mustein kirkon pihalle oli 
pystytetty kyltti, jossa luki:  

”ENSIMMÄINEN NEEKERI JOKA ÄÄNESTÄÄ EI ÄÄ-
NESTÄ ENÄÄ KOSKAAN”. 

Eräällä tavalla Morrison kirjoittaa ”samoista kasvoista” kuin 
toinen Nobel-kirjailija, Joseph Brodsky, joka lainaa erään toi-
sen venäläisen runoilijan ajatusta siitä, miten eräälle miehelle 
erään tytön kasvot olivat hänen oman sielunsa kasvot. Juuri 
tämä päti Brodskyn mukaan Theseuksen tai Pyhän Yrjänän 
urotekojen tai Orfeuksen ja Danteen etsintäretkien taustalla. 

Ihan sama pätee myös Morrisoniin - kaikki taiteilijathan 
joutuvat tasapainottelemaan mielettömyyksien rajamailla omia 
demoneitaan vastaan - jonka koko kaunokirjallinen tuotanto 
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on rodullistamista vastaan. Morrisonille kirjoitettu sana on 
kuin sen etymologinen alkuperäkin, exprime, puristaa ja pai-
naa ulos; ilmaiseminenhan on aina sisäisten tilojen erittämistä 
(ja esittämistä). Romaanissaan Siniset silmät (Tammi 1984)) 
hän tutkii rodullistetun itseinhon aiheuttamia vahinkoa yksi-
lötasolla. Kirjan teemana on ihonväriin liittyvä pakkomielle ja 
etenkin sen raaka tuhovoima. 

Kirjassaan Paratiisi (Tammi 2010) hän tutki vastakohtana 
rodullista ylemmyydentunnetta leikitellen mustuuden häm-
mentyneille ja hämmentävillä konsepteilla. Morrison halusi 
muotoilla kirjassaan mustuuden uudelleen kysymällä, miksi 
kokonaan musta, päinvastaisille rotupuhtauden vaatimuksille 
rakennettu pikkukaupunki ylipäänsä syntyy ja miten se onnis-
tuu tavoitteessaan: 

”Tutkin siinä rotupuhtaan yhteisön perustamisen risti-
riitaista lopputulosta. Kirjassa ”vieraita” ovat kaikki sellaiset 
ihmiset, jotka ovat joko valkoisia tai mixedrace, siis ihmisiä, 
joilla on montaa eri perimää. Kuvittelin käänteisen dystopian, 
eräänlaisen ”mustuuden” määritelmän syventymisen ja mus-
tan puhtauden etsinnän. Molemmat uhmasivat rotuhygienian 
”valkoista puhtautta” sekä erityisesti ”Tulkaa varustautuneina 
tai älkää tulko laisinkaan”-sääntöä, joka jätti ulkopuolelle mo-
net tyhjin käsin paenneet köyhät musta ihmiset”. 

Luoja lasta auttakoon (Tammi 2016) -kirjassaan hän valai-
see kolorismin synnyttämää itsetyytyväisyyttä, vikoja, itsetu-
hovoimaa ja vilpillisyyttä. Kirjassa ihonväri on samaan aikaan 
sekä kirous että siunaus. Mutta kumpikaan ei tee päähenkilöstä 
hänen mukaansa siksi miellyttävää ihmistä. Opetus piilee sen 
ymmärtämisessä, että todellisen kypsyyden voi saavuttaa vain 
huolehtimalla pyyteettömästi muista. 

Morrison ihmettelee, mistä johtuu rasismin tarjoama lohtu, 
sen viehätysvoima, tai sen tuoma sosiaalinen, psykologinen ja 
taloudellinen valta? Koti (Tammi 2014) -romaanissaan hän 
yritti jälleen luoda teoksen, jossa henkilöhahmojen ihonväri 
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oli häivytetty. ”Armonlahjoissa” (Tammi 2009), joka sijoittuu 
1600-luvulle, Salemin noitaoikeudenkäyntejä edeltäviin vuo-
siin, hän omien sanojensa mukaan koetti jäljittää sitä, kuinka 
myötämieliset rotusuhteet kehittyvät väkivaltaisiksi uskonnol-
lisuuden keskellä: 

”Kirjassa ennen kovin lempeä orjaemäntä ryhtyy rankaise-
maan orjiaan jäätyään leskeksi ja liityttyään ankaraan ja vaka-
vamieliseen uskonlahkoon. Hän saa leskeyden menettämäänsä 
arvovaltaa takaisin uskonyhteisössä pahoinpitelemällä orjiaan.” 

Rasismin psykologisessa kaavassa on hänen mielestään kyse 
siitä osallisuuden riemusta, siitä että kokee olevansa osa jotain 
suurempaa ja vahvempaa kuin ihminen voi yksin olla. Mitä 
muuta rotu on kuin geneettistä kuvitelmaa? Hän kysyy lu-
kijoiltaan. Ja vastaa itse, että ikävä kyllä, ihonväri määrittää 
- rodullisen ylimielisyyden liima - edelleen amerikkalaisuuden. 
Suomalaiset lukijat saavat lukea siitä, mitä tähän perustuva 
syrjintä on Morrisonin kokemana ja kirjoittamana Toiseuden 
synty-kirjasta. Hän osaa olla myös itsekriittinen ja ihan ai-
heesta. Ihan kaikki hänen mustat kollegansa eivät ole olleet 
erityisen ihastuneita hänen tapaansa häivyttää rotu kirjoistaan. 

Hän ymmärtää syynkin. Taisteltuaan vuosia oikeudesta kir-
joittaa väkeviä tarinoita, joissa kuvataan yksinomaan mustia 
hamoja, toiset mustat kirjailijat ehkä pohtivat, yrittääkö hän 
valkopestä kirjoillaan kirjallisuutta: 

”En yritä. En myöskään pyydä ketään mukaani valitse-
malleni polulle. Mutta olen päättänyt, että määränpääni on 
katkaista rasismin terä, viedä pohja tavanomaiselta ja helpolta 
ihonvärin pakkomielteeseen turvaamiselta ja tuhota se, tuo 
tapa, joka tuo mieleen orjuuden itsensä.” 

Sen sijaan Morrisonin peruslähtökohta on kuvata rotua 
erottavana käsitteenä, joka ei rajoitu vain eläinmaailmaan tai 
esihistoriallisiin ihmisiin. Morrisonille rotu on ollut ja tulee 
aina olemaan erottava tekijä, samoin kuin varallisuus, luok-
ka ja sukupuoli. Ne kun kaikki liittyvät valtaan ja tarpeeseen 
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hallita toisia. 
Morrisonin kirjoissaan kuvaaman mustan Amerikan koh-

talot ja kärsimykset paljastavat ikävästi sivukujien köyhyyden 
ja rosoisuuden, amerikkalaiseksi unelmaksi väitetyn valkoisen 
miehen unelman kääntöpuolena, mustan vähemmistöjen jär-
jestelmällisen kiusaamisen, alistamisen ja kyykyttämisen. 

Morrisonin viiltävän älyllinen analyysi mustan Amerikan 
kokemasta sorrosta käy oppikirjaesimerkiksi siitä, miksi meillä 
on kehittynyt taipumus tyypitellä vihollisiksi kaikki ne, jot-
ka eivät kuulu joukkueeseemme ja nähdä heidät/meidät joko 
rajoittamista vaativina, puutteellisina tai haavoittuvina. Ame-
rikassa jos missä ummehtunut kristillisyys ja tekopyhyys naker-
tavat ihmisyyttä yhdessä uskonnollisen oikeiston hurjuutta ja 
aggressiivisuutta hyväksikäyttävän rikkaiden kanssa. 

Morrison muistuttaa uskonnollisten profeettojen varoittele-
van katseen kääntämisestä, kun taas Sartre varoittaa kuvittele-
masta, että rakkaus on huumaa: ”Se lähimmäisenrakkaus, jota 
kristinuskon profeetat ovat kannustaneet meitä osoittamaan 
muukalaisille, on samaa rakkautta, jonka Jean-Paul Sartre pal-
jastaa helvetilliseksi vilpillisyydeksi. Suljetut ovet-näytelmän 
avainlause ”helvetti on toiset ihmiset” väläyttää mahdollisuu-
den, että ”toiset ihmiset” ovat vastuussa yksityisen maailman 
muuttumisesta julkiseksi helvetiksi”. 

Kriittisesti ja analyyttisesti ympäristöään tukivan Toni 
Morrisonin Amerikka ei ole demokratian vaan demokratian 
kaapuun verhotun syrjinnän ja Toiseuden kotimaa, missä 
hallitsevina piirteinä kaikista kaunisteluyrityksistä huolimatta 
on kun tarkkaan katsoo sitä kuvaa, minkä Morrison piirtää 
eteemme esseessään, täynnä systemaattista rasismia ja koko 
maan kulttuurisiin rakenteisiin jämähtänyttä jäykkyyttä, joka 
on sekä vastenmielisesti uhmakasta että räjähtävän tappavaa 
silloin, kun siitä on hyötyä vallassa olevan valkoisen miehen 
vallan oikeutukselle. 

Toiseuden synty-kirja perustuu Morrisonin luontoihin 
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Harvardissa. Lyhyt kirja, joka tuo mieleen sekä Don de Lillon 
omat ”lyhyet erikoiset” eli Esittäjän (Tammi 2001), Putoavan 
miehen”(Tammi 2008) ja Omegapiste (Tammi 2011) -kirjat 
sekä tyyliltään W.G. Sebaldin tiiviit matkakertomukset. Mor-
rison oli myös yliopisto-opettaja- ja tutkija. Siitä juontuu es-
seiden akateeminen tyyli; hän kirjoittaa tutkivan kulttuuritoi-
mittajan ja akateemisen tutkijan risteytyksenä sofistikoitunutta 
asiaproosaa, jossa välkkyy kiteytyksenä sekä kielellisiä että afo-
ristisia helmiä niitä kaipaaville Morrisonin kirjojen ystäville. 

Toiseuden synty koostuu lyhyestä ja terävästä kirjallisuus-
kritiikkistä, muistelmista ja historiaa sisältävästä sartrelainen 
analyysistä vieraannuttamisen ja raja-aitojen pystyttämisestä 
absurdissa poliittisessa näytelmässä nimeltä Yhdysvallat. Mor-
rison haluaa viedä rodulta voiman samalla kun hän karneva-
lisoi sen. Hän toivoi osoittavansa esimerkiksi Paratiisi-kirjas-
saan, kuinka siirreltävissä ja toivottoman merkityksetön koko 
käsite oli. 

”Sitten on yksinäisyyttä, joka harhailee. Mikään keinutus 
ei voi sitä hillitä. Se elää omillaan. Jonkinlainen kuiva, laajene-
va tila, jossa ihmisen omien jalkojen askeleet kuulostavat siltä 
kuin ne tulisivat jostain kaukaa.”-Toni Morrison. 

Morrisonin lähtökohta on paljastaa Barbara ja Karen Field-
sin Racecraft-kirjan tapaan amerikkalaisten käyttävän rotua 
passiivisena käsitteenä yrittäessään häivyttää sen tosiasian, että 
rasismi on rikollista ja aktiivista. 

Morrison tekee hienon analyysin nykyisestä sanan ja ku-
van välisestä sodasta, mikä on päätynyt kuvan voittoon, kun 
hän muistuttaa tiedon tuottamista hallitsevan yhä useammin 
kuvat, jotka myös itsessään muuttuvat tiedoksi tai jopa saastut-
tavat sitä. Esipuheen suomalaiseen esseekirjaan on kirjoittanut 
Ta-Nebisi Coates, joka on toisin kuin kirjan suomentajat Koko 
Hubara ja Astrid Svan jälkipuheessaan, vakuuttava analyysis-
sään Morrisonista ja hänen kädenjäljestään älyllisen ja aforis-
tisen amerikkalaisproosan edelläkävijänä. 
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Ta-Nebisi Coatesin mielestä Morrisonin ajattelu lähtee liik-
keelle siitä ”epämukavasta” ajattelusta, että rotu ei juurikaan 
liity geeneihin. Ta-Nebisi Coates kirjoittaa, että kun sanaa 
”rotu” käytetään sanan ”rasismi” sijaan, vahvistetaan ajatusta 
siitä, että rotu on osaluontoa ja rasismi sen odotettavissa oleva 
seuraus. Ta-Nebisi Coatesin mukaan Morrison luo ymmär-
rystä siitä, miten rodun kaltainen hatara käsite on onnistunut 
saamaan miljoonat ihmiset niskalenkkiinsä. Morrisonin mu-
kaan keskeinen syy tähän oli Ta-Nebisi Coatesin mielestä se, 
että jokaisella on tarve varmistaa omaa ihmisyytensä, vaikka 
tekisikin epäinhimillisiä tekoja. 

Tässä on Morrisonin esseiden punainen lanka ja yhtäläisyys 
Morrisonin omaan tuotantoon. Morrison jos kuka tietää, et-
tei rasistinen epäinhimillistäminen ole pelkästään symbolista, 
vaan se myös määrittää vallan ääriviivat valkoisessa Amerikassa. 
Valkoisuus merkitsee nimittäin automaattisesti monia kulttuu-
risia etuja, kuten pienempää riskiä kuolla. Ta-Nebisi Coates 
kirjoittaa, että onneksi heillä on Toni Morrison, yksi Yhdys-
valtojen parhaimmista kirjoittajista, sillä Morrison auttaa heitä 
ymmärtämään, miten he ovat joutuneet jälleen kerran samaan 
vaikeaan tilanteeseen rotuongelmien takia: 

”Hänen sanansa ammentavat historiasta, mutta löytävät 
kauneutta irvokkaimmistakin tapahtumista. Tuo kauneus ei 
ole kuvitelmaa, ja siksi ei ole mikään yllätys, että Morrison 
lukeutuu heihin, jotka ymmärtävät, miten historia vaikuttaa 
meihin kaikkiin. Toiseuden synty sanallistaa tuota ymmärrys-
tä, ja vaikkei se viitoita välitöntä tietä pois rasismin otteesta, 
se auttaa käsittelemään sitä, kuinka alun alkaen jouduimme 
sen kouriin.”

Tämän luettuaan ymmärtää myös miksi suomalainen 
kirjallisuus ei ole maailmankirjallisuuttaa siitä merkityksessä 
kuin Goethe sen tarkoitti olevan. Siitä puuttuvat nimittäin ne 
Morrisonin kirjojen älyllisesteettiset tasot ja kierrokset, jotka 
tekevät kirjoista maailmankirjallisuutta.
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Loistelias Bergman
Taas jälleen suurkiitokset Ylen Teemalle hienoista elokuvako-
kemuksista. Korona-aikana Ylen Teeman merkitys on entises-
tään korostunut laadukkaiden esteettisten nautintojen levit-
täjänä. Ehkä vielä pitkään koronan jälkeenkin, sillä turistien 
keskustavessaksi (ja siitä oikein kansainvälisen palkinnonkin 
saanut) keskustasekamelskassa nimeltään Oodissa sijaitseva 
kavin (en tiedä mikä tämä lyhenne on, mutta se on valtion 
virasto, jolla on valtion viraston tapaan kepulainen johtaja) 
kino Regina ei ole töykeän henkilökuntansa ja varastomaisen 
habituksensa jäljiltä ollut kovinkaan suosittu aitojen cinefilien 
mielestä ja ihan syystä. 

Paikkahan on sekä ällöttävä että kammottava, ja kutsuu 
jäämään kotiin enemmän kuin raahustamaan paikalle kärsi-
mään ikävää ja pallinaamaisia mulkoilijoita, ja jos heittäytyy 
vielä nostalgiseksi, alkaa kaivata elokuva-arkiston kahta aikai-
sempaa ja filmihullujen mekaksi muistoissa jääneitä paikkoja. 
Nykyisenkaltaista kylmäkalseaa tunnelmaa ei löydä enää edes 
verovirastosta, jossa yleisövessatkin ovat viihtyisämmät kuin 
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kavin (kepu.) kino Reginan kolho elokuvasali. 
Siitä huolimatta aion joskus käydä vielä kino Reginassa. 

Pääasiassa on hyvä elokuva, jota näkee Suomessa vain Ylen 
Teemalta ja kino Reginasta. Hyvän asian puolesta olen valmis 
joskus, kun en onnekseni ole poliitikko, tällä tavalla moraali-
sesti epätyydyttäviin kompromisseihin silläkin uhalla, että va-
hingossa törmäisin kino Reginassa sinne länsimaalaista halpis-
hapatusta jo liiaksikin ujuttaneeseen Jari Sedegreniin (sdp.). 

Kesä ei voisi paremmin alkaa, kun katsoa Pohjoismaiden 
(Suomestakin löytyy taiteellisesti osaavia ohjaajia kuten Ta-
piovaara, Peippo ja Kaurismäki) eittämättä kautta aikojen 
parhaimman elokuvamestari Ingmar Bergmanin Kesäyön 
hymyilyä - Sommarnattens Leende - elokuvaa vuodelta 1959. 
Runollisessa tarinassa kesäyö hymyilee nuorenparin puhtaalle 
rakkaudelle. Mutta on myös armollinen ”narreille, hulluille, 
parantumattomille”, aistillisten seksileikkien harjoittajille. 

Eikä rakkauden voimasta ja eroottisuudesta jää tässä tari-
nassa paitsi myöskään ”surumieliset, raskautetut, yksinäiset”, 
keski-iän rauhoittuneen hellyyden ja toveruuden saavuttaneet. 
Elokuva on niin puhkikehuttu - ja syystäkin - etten yhdy kil-
palaulantaan sen kummemmin. Sen hohtoa edes aika haalista. 
The New York Timesin kriitikot valitsivat Kesäyön hymyilyn 
vuonna 2004 yhdeksi kaikkien aikojen tuhannesta parhaasta 
elokuvasta maailmassa. 

Elokuva on pieni mestarin tyylinäyte siitä, miten kaikki 
loksahtaa paikoilleen oivaltavissa ja mestarillisissa käsissä. 
Näennäisesti kepeä shakespeaarinen Kesäyön Unelman iloi-
sen leikittelevän Eroksen hengen ja sen mukaan tuoman rak-
kauden sattumanvaraisen oikullisuuden soveltaminen jäykän 
säätyläisyhteiskunnan ajan vahvasti liioiteltuihin karikatyy-
rimäisiin henkilöhahmoinen on herkullista katseltavaa ivan 
hymy huulilla vielä nykyihmisellekin. Elokuva on kuin ta-
hallisesti rönsyilevä barokkiajan harmiton leikittely pulleine 
cupidoineen. 
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Bergmann on osaava rakkauden, tekopyhyyden, naisten, 
rakkauden, vihan ja pettymysten kuvaaja, eikä hän aikaile 
virittää ihmissuhdeverkkojaan jo heti elokuvan alussa, vaan 
näyttää epäilyn, viipyilevien katseiden ja epäröinnin draaman 
lakien kanssa korkojen kera, millä tavalla eksyksissä ja vääriin 
ihmisiin pysähdyksissä matkalla kohti omaa onneaan eloku-
van ihmiset ovatkaan. 

Ja mikä parasta: onni ei ole tässä hauskuttelussa päättymä-
töntä eli ikuista, tylsää ja pysyvää, vaan juuri sitä luonnonla-
kien mukaan villiä, vapaasti pursuilevaa, avoimesti kokeilevaa 
ja miten tahansa likoon kaikkiin seikkailuihin ja kamppailui-
hin keinoja kaihtamatta itsensä asettavaa naurua elämälle, jota 
myös hyväntahtoiseksi piruiluksi voisi yhtä hyvin hersyvän 
naurunremakan säestyksellä kutsua. 

Bergmanin käsissä ihminen tutkitaan perinpohjaisesti jät-
tämättä mitään syytä selvittämättä, miksi hän kärsii ja kaipaa 
tai mikä hänen elinvoimaansa kalvaa hänen sisältään. Ja jotta 
kuva Bergmanista täydentyisi ja pääsisi kunnolla oikeuksiinsa, 
kannattaa myös katsoa hänen toinen ohjauksensa Ylen Tee-
malla Talven valoa (1962), jossa pastorin usko järkkyy vaimon 
kuoleman jälkeen. 

Bergmanilla elämän eksistentiaaliset kysymykset, syyllisyy-
dentunto ja pelot raamittavat henkilöiden tuskankokemuksia 
ja yrityksiä vapautua niistä. Molemmat elokuvat ovat kuin 
bergmanilaisen jatkuvan syyllisyydentunnon ja vapauttavan 
ilon kaksi eri puolta; nuoruus ja vanhuus, rakkaus ja kuolema. 

Siihen väliin Bergman upottaa salaperäisyyden pommin-
sa sekä kuvissa, jotka ovat jännittäviä että dialogissaan, jotka 
pursuavat täynnä elämän arvoituksen ratkaisemattomasta 
mysteeristä kumpuavaa syvällistä pohdiskelua. 

Sen lisäksi Bergman ohjaa, käsikirjoittaa ja kuljettaa ka-
meraa ja tarinaa taitavasti, sillä samalla jäljittelemättömällä 
tyylillään, joka teki hänet mestariksi, ja josta hänet vieläkin 
tunnetaan vielä ja miksi häntä vieläkin kaivataan.
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Ruotsin 
siirtolaisfasismi

Kukaan ei ole vielä käyttänyt sanaa fasismi siinä, miten ruot-
salaiset ylemmyydentuntoiset ja valtaa lähes 70 vuotta käsis-
sään pitäneet sosiaalidemokraatit kohtelivat vähemmistöjä, 
mutta minusta sitä kannattaisi jossain määrin harkita tai 
sen lievempiä muunnelmia kuvaamaan tuon ajan ihmisten 
armottomuutta ja lyhytnäköisyyttä. Kun lukee tutkimuksia 
ruotsalaisesta siirtolaispolitiikasta demarien valtakaudella, 
hämmästyy niiden samanlaista retorista henkeä kuin nyky-
päivän vaalilupaukset, mitkä eivät tosiallisesti lupaa mitään 
konkreettista vaan osoittavat miten pihalla demarit todelli-
suudesta ovat asiakysymyksissä. Raporteissa puhutaan paljon 
myötäelämisestä ja solidaarisuudesta, mutta varsin vähän mi-
tään konkreettista tapahtui tai tehtiin. Tuntuu kuin pelkät 
juhlapuheet riittivät. Demaripoliitikot puhuivat vappuisin 
arvoistaan ja siinä se oli. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. 

Menneet tapahtumat eivät ole kuitenkaan täysin unoh-
tuneet. Lukemalla tutkimuksia noista päivistä, huomaamme 
niiden yhtäläisyyden demaripolitiikkaan tänä päivänä siinä, 
että puhetta riittää vaikkei mitään asioiden edistämiseksi 
tehdä. Pohjoismaissa oli vielä monissa maissa tapana kuulua 
samaan aikaan yhdellä liittymisellä sekä ay-liikkeeseen että 
demaripuolueeseen. 

Keputaustaisista (silloin maalaisliitto; olisipa pitänyt oi-
keaa luonnettaan kuvanneen nimensä) kodeista lähteneet 
syrjäseutujen suomalaissiirtolaiset kauhistuivat myöhemmin 
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kuultuaan liittyneensä samalla melko radikaaliin demaripuo-
lueeseen. 

He eivät tiennyt ammattiliittoon liittyessään liittyvänsä 
samalla myös sosiaalidemokraattisen puolueen jäseneksi Ei 
ihme, että näiden kollektiivisten kauhukokemusten jälkeen 
ruotsinsuomalaiset itse inhoavat muita vähemmistöjä ja syyt-
tävät heitä samoista ongelmista ja virheistä, kuin ruotsalais-
sosiaalidemokraatit aikoinaan heitä. 

Ruotsin demarit loivat tällä asenteellaan itselleen vastavoi-
maksi ruotsidemokraatit, joiden kantavia voimia ja perustaja-
jäseniä sekä johdossa toimivia nykyisin monet ruotsinsuoma-
laiset ovat. Ihan samoin Lipposen I- ja II-hallitusten köyhiä 
kyykyttänyt linja ja mm. eläkkeiden sitominen indeksiin syn-
nytti eripuraa ja persuilmiön, mitä ilman Suomen poliittisen 
kartan ensimmäistä kertaa täydellisesti muuttanut JYTKY 
vuodelta 2011 olisi jäänyt toteutumatta. 

Ruotsissa parhaimpaan siirtolaiskauteen asuneen Rei-
no Toivion POLIITTISEN HISTORIAN PRO GRADU 
-TUTKIELMA HELSINGIN YLIOPISTO TOUKOKUU 
1984 otsikolla Vaikenijoista vaikuttajiksi - ruotsinsuomalais-
ta JÄRJESTÖTOIMINTAA POHJOISMAISTEN TYÖ-
MARKKINOIDEN AVAUKSESTA MUUTTOVYÖRYYN 
- poliittisen historian tutkimus ruotsinsuomalaisesta järjestö-
toiminnasta Ja identiteetin kehityksessä sekä suhteista poliit-
tiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen vuosina 1954-1970 
löytyy mm. Sörnäisistä työväenliikkeen kirjastosta. 

Tutkimus on mielenkiintoinen, sillä tutkimuksen syntyyn 
on vaikuttanut olennaisesti se, että tekijä asui Ruotsissa vuo-
desta 1972 lähtien vajaan kuuden vuoden ajan ja osallistui 
ruotsinsuomalaisten järjestötoimintaan sen eri muodoissa. 
Kuva sosiaalidemokraateista tasa-arvon ja tasavertaisuuden 
edistäjinä rapautuu, kun lukee tätä tutkimusta ja alkaa miet-
tiä onko demareilla kaikissa maissa sama sannamarinilainen 
tapa valehdella, johtaa tahallisesti harhaan puhumalla ylevistä 
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ja kauniista periaatteista mutta tekemällä käytännön tasolla 
täysin päinvastoin? 

Ylen kunnallisvaalien puheenjohtajatentin jälkeen mm. 
Iltalehden Kreeta Karvala kysyi ihmeissään, Kummasta pitää 
olla enemmän huolissaan, siitä että pääministeri puhui vaa-
litentissä tahallaan puuta heinää, vai siitä ettei Marin tiennyt 
mistä puhui? Vastaus voi löytyä niinkin kaukaa kuin Reino 
Toivion pro gradusta. 

Toivio ei anna suoraa vastausta ajan takaa sannamarinilai-
seen valheellisuuteen, mutta se paistaa kaikesta tekemisestä 
ja sanojen välisestä ristiriidasta demariliikkeessä kamalan to-
tuuden: he eivät tunnu tietävän useinkaan mistä he puhuvat 
(tämä sama ilmiö oli alituinen kiusa edellisen SDP:n puolue-
sihteeri Reijo Paanasen, jota pidettiin jos mahdollista, vielä-
kin suurempana tumpelona kuinUlpu Iivaria, sanomisissa ja 
tekemisissä). 

Reino Toivion kokemukset ja huomiot asiasta ovat lähinnä 
kauhistuttavia ja silmät aukaisevia. Ruotsalaiset sosiaalidemo-
kraatit käyttivät valtaansa niitä arvoja vastaan, joiden puolesta 
he puhuivat, ihan samalla tavalla kuin mitä Sanna Marin tekee 
Suomessa:

”Opinnäytetyön aihevalinta ei ollut ongelmaton. Aihepii-
ri tuntui tutkimuksellisesti vaikeasti lähestyttävältä. Etäisyys 
asioiden objektiiviseen tarkasteluun ei tuntunut riittävältä, 
mutta aihe sinänsä tuntui mielenkiintoiselta ja historiankir-
joituksenkin kannalta tärkeältä. Laajempaa historiallista tut-
kimusta ruotsinsuomalaisen järjestötoiminnan eri sektoreista 
ei ollut tehty ja kirjoittajalle oli kertynyt verrattain runsaasti 
siirtolaisuutta käsittelevää autenttista aineistoa, joka koski 
suomalaisten toimintaa Suomi-seuroissa, Ruotsin Suomalais-
seurojen Keskusliitossa, ammattiyhdistysliikkeessä sekä Ruot-
sin sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen suomenkielisissä 
osastoissa. Ruotsinsuomalaisten laajan omaehtoisen järjes-
tötoiminnan syntyä ja laajenemista ei ole tutkittu historian 
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kannalta laisinkaan, mikä käy ilmi seuraavista luvuista. Miltei 
yhtä tutkimattomia näyttävät olevan myös niiden eri organi-
saatioiden vuorovaikutussuhteet, joissa suomalaiset siirtolaiset 
vaikuttavat. Läheisesti edellä mainittuun kytkeytyvä poliitti-
sen historian kannalta kiintoisa ongelmanasettelu liittyy ky-
symykseen ruotsinsuomalaisen vähemmistötoiminnan vaiku-
tuksista Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan yleiseen kehitykseen 
sekä toisaalta kysymykseen omaksutun siirtolaisuuspolitiikan 
vaikutuksista -Suomalaisseurojen Keskusliittoon. Historialli-
sia tutkimuksia ei mainituista aiheista löydy ja aihepiiristä on 
alkanut ilmestyä historiatiedettä tukeviakin tutkimuksia vasta 
aivan viime vuosina.”

Monille suomalaisille oli järkytys huomata, miten sekä am-
mattiyhdistysliike LO että vallassa pitkään ollut sosiaalidemo-
kraattinen puolue SAP ylenkatsoivat, alistivat ja suoranaisesti 
halveksivat ja vähättelivät paskatyöpaikkojen työvoimareser-
vinään pitämiään suomalaisia. Suomalaisten toivottiin olevan 
kiitollisina työpaikoistaan hiljaa, mutta mitään oikeuksia tai 
kunnioitusta heille ei osoitettu. 

Voisi hyvin sanoa, että Ruotsissa valtaa pitäneet demarit 
elivät tietämättä valtansa huipun viimeisiä hetkiä kuin siat 
pellossa. Vasta kun demarit saatiin tiputettua valtaistuimel-
taan, suomalaiset alkoivat saada oikeuksia ja ääntään kuulu-
ville. Pitkällisen kamppailun jälkeen ruotsinsuomalaiset saivat 
oikeuden kotikielen asemaan ja moniin suomalaisten asutta-
miin kuntiin suomen toiseksi viralliseksi kieleksi. 

Juuri siksi Reino Toivion pro gradu on tärkeä. Siinä on 
tarkasteltu ruotsinsuomalaisen järjestötoiminnan kehitystä, 
ruotsinsuomalaisen erityisidentiteetin syntyä sekä vuorovai-
kutussuhteita poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen 
Ruotsin siirtolaisuuspolitiikan tärkeinä kehitysvuosina 1954-
1970. 

Siirtolaisuuspolitiikan kehitystä tarkastellaan aina siirto-
laisuuspoliittisten periaatteiden vahvistamiseen valtiopäivillä 
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1975. Tutkimuksessa on ollut tavoitteena tarkastella toisaal-
ta Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kehitystä ja sen 
kykyä toimia yhä kasvavan ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
niin aineellisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin turvaajana ja 
edistäjänä. Toisaalta tavoitteena on ollut tarkastella ruotsin-
suomalaista omaehtoista kehitystä ja erityisidentiteetin syn-
tymistä. 

Lähtökohtana ja tosiasiana tälle kehitykselle on ollut se, 
että suurin osa siirtolaisista on lähtenyt hakemaan Ruotsista 
jotain, mitä entisen kotimaan ei katsottu voivan tarjota sekä 
se, että ruotsinsuomalaisista miltei kaikki kuuluvat työväes-
töön, joka työskentelee usein raskaimmissa ja vähiten arvos-
tetuissa ammateissa:

”Siis lähtökohtana tässä identifioitumiskehityksessä on ol-
lut negatiivisen varauksen ja usein heikon itsetunnon omaa-
va ihmisen. Siksi tutkimuksessa on selvitelty muuttoliikkeen 
taustaa ja vaikutuksia siirtolaiseen itseensä, että yhteiskun-
taan sekä myös sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä verrat-
tain seikkaperäisesti, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin 
poikkeukselliset olosuhteet ruotsinsuomalaisten identiteetti 
kehityksessä, ja siinä institutionalisoitumisprosessissa, joka 
on ruotsinsuomalaisten keskuudessa parhaillaan käynnissä. 
Perimmäisenä tavoitteena tässä prosessissa on tunnustettu vä-
hemmistöasema. Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto ei 
onnistunut 1960-luvulla toimimaan kasvavan ruotsinsuoma-
laisten joukon sosiaalisten, kulttuurillisten, koulutuksellisten, 
taloudellisten ja poliittisten vaikuttamistarpeisiin kohdistu-
neiden odotusten mukaisesti. Osaltaan tähän vaikutti se, että 
keskusliiton johto ei katsonut olevan mitään erityistä tarvetta 
yhteistyöhön ammattiyhdistysliikkeen kanssa, vaikka LO:ssa 
oli kymmeniätuhansia suomalaisia jäseniä. Yhteiskunnallis-
ten tarpeiden kanavoituminen tapahtuikin muuta kautta. 
1960-luvun puolivälissä syntyi suomenkielisiä sosiaalidemo-
kraattisia yhdistyksiä eri puolille maata. Yhteydet poliittiseen 
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työväenliikkeeseen syntyivät ammattiyhdistysliikkeen tuella. 
Järjestöväen keskuudessa alkoi voimistua käsitys siitä, että kes-
kusliiton oli vaihdettava linjaa ja johtoa. Landskronan liitto-
kokouksessa molemmat tavoitteet toteutuivat. Liitto vaikutti 
suomalaisen vähemmistön keskeisten etujen ajamiseen ruot-
sinsuomalaisen työväestön omaehtoiseen ajatteluun ja siihen 
rakentuvaan omailmeiseen identiteettiin pohjautuvasti. Tut-
kimuksen viitekehys rakentuu niihin havaintoihin, joita tekijä 
sai Ruotsissa 1972-78.”

Pro gradu on hyvä ja perusteellinen mutta samalla myös 
asioita yksinkertaistava ja vain yhdestä näkökulmasta katso-
va. Tutkija tutkii LO:n ja sosialidemokraattisten yhdistysten 
aloitteita ja kirjoituksia enemmän kuin muita lähteitä ja se te-
kee tutkimuksen epäluotettavaksi. Mutta jutun juju ei olekaan 
se, mistä hän kirjoittaa ja miten, vaan se mitä hän ei kirjoita 
ja jättää tahallaan kirjoittamatta ikään kuin puolustaakseen 
tutkimansa kohteen asenteita ja toimenpiteitä. 

Tämähän on yleinen epä-älyllinen historiatutkimuksen 
ongelma laajemminkin. Esimerkiksi otan hänen kirjoituk-
sensa aikakauslehti Tidenistä, jota pidettiin tuolloin SAP:n 
aatteellis-teoreettisena keskusteluja mielipidelehtenä, hieman 
samanlaisena kuin Suomessa oli Sosialistinen Aikakauslehti 
(se oli ainoa sana sosialismi, joka esiintyi SDP:ssä vuoden 
1956 raastavan ja repivän puoluehajaannuksen jälkeen):

”Siinä julkaistiin ensimmäinen siirtolaiskysymyksiä käsit-
televä artikkeli 1965. Vuosina 1965-1969 julkaistiin 10 ar-
tikkelia, jotka käsittelivät siirtolaiskysymystä, mutta vuosina 
1970 - 1976 ei yhtään. Numerossa 6/77 on D. Schwarzin 
artikkeli ”Siirtolaiskysymys - sosiaalidemokratian suuri on-
gelma”. Siirtolaisuutta koskevat artikkelit Tidenissä julkaistiin 
samaan aikaan, kun fackföreningsrörelsenissä käytiin keskus-
telua säädellystä maahanmuutosta. Nyberg ei kuitenkaan 
katso näiden tiettynä ajanjaksona julkaistujen muutamien 
siirtolaisaiheisten kirjoitusten olevan mikään mittari sille, 
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kuinka aktiivisesti SAP:n sisällä keskusteltiin. Tällainen näi-
den lehtien vertailu ei ole muutenkaan mielekästä, koska Ti-
denistä ilmestyi 10 numeroa vuodessa. LO:n lehteä sen sijaan 
julkaistiin joka viikko.”

Ihan näin selvä asia ei ollut kuin kirjoittaja antaa parem-
man tiedon puutteesta erheellisesti lukijansa ymmärtää. taus-
talla oli poliittisia intohimoja ja ruotsalaissosialidemokraat-
tien enemmistön välinpitämätön ja jopa suorastaan halveksiva 
asenne suomalaisia kohtaan, jotka olivat kouluttamattomia 
idän ja pohjoisen kehitysalueiden vähään tottuneita ja auk-
toriteetteja kyseenalaistamatonta kansaosaa, jota oli helppo 
viedä narusta mihin halusi kuin mätää pässiä. 

Esimerkiksi vuonna 1968 SAP:n puoluekokouksella oli 
käsiteltävänään kaksi siirtolaisaloitetta, jotka olivat kolmen 
yksittäisen henkilön jättämiä. Molemmat aloitteet käsitteli-
vät periaatteita tulevaksi siirtolaispolitiikaksi ja tulivat Tuk-
holmasta. Se että Tukholman kunnallisjärjestön edustajisto 
ei asettunut mainittujen SAP:n puoluekokoukselle tehtyjen 
aloitteiden taakse kertoo omaa karua kieltään sosiaalidemo-
kraattisen järjestöperheen sisällä vallinneesta vastenmielisestä 
suhtautumisesta asiaan. 

Närää ilmeni erityisesti suomalaisten ruotsinkielen taidon 
puutteesta. Siitä keskusteltiin pitkään ja hartaasti ja se otettiin 
esille aina, kun suomalaissiirtolaisista puhuttiin ikään kuin 
esimerkkinä heidän kelvottomuudestaan. Tätä samaa jatkui 
aina 1990-luvulle saakka, kun demarit onnistuivat epäämään 
ruotsinsuomalaisilta vähemmistökieliaseman. Vasta Carl Bil-
dtin johtama porvarihallitus antoi suomenkielelle sen kauan 
kaipaaman vähemmistökielen aseman:

”Vuoden 1969 puoluekokoukselle kertyi yhdeksän aloitet-
ta siirtolaiskysymyksistä. Näistä viisi oli turvapaikkaoikeutta 
koskevia, eikä niitä käsitelty puoluekokouksessa. Varsinaisissa 
siirtolaispoliittisissa aloitteissa oli kysymys siirtolaisten äänioi-
keudesta, paremmasta yhteiskuntainformaatiosta siirtolaisille 
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sekä siirtolaisopetuksesta. Mikään aloitteista ei johtanut toi-
menpiteisiin.”

Miksi sitten ruotsalaisdemarit jarruttivat puolueensa sisällä 
jo hallitsemattomaksi kasvanutta siirtolaisongelmaa. Vuodesta 
1970 vuoteen 1975 ei käytännössä tehty mitään ongelman 
ratkaisemiseksi. Vuoden 1975 puoluekokouksen-kuten edel-
lisenkin-hallitsevana siirtolaiskysymyksenä oli ruotsin kielen 
opetus. 

Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut kysymys uudistuksen to-
teuttamisesta vaan siitä, että reformi tuli ulottaa myös kotona 
työskenteleviin maahanmuuttajanaisiin. Neljä aloitetta seit-
semästä käsitteli tätä asiaa. Muut aloitteet koskivat oikeutta 
kansalaisuuteen, siirtolaisasiain käsittelyä sekä ruotsin kielen 
opetuksen ulottamista myös Ruotsin kansalaisuuden saanei-
siin maahanmuuttajiin, muistuttaa Reino Toivio tutkimuk-
sessaan:

”Edellisen puoluekokouksen konferenssin jälkeen uudis-
tukset olivat leimaa antavia edustajien käyttäytymiselle siir-
tolaiskysymyksiä käsiteltäessä. Tärkeä kysymys, josta kokous 
keskusteli, oli SAP:n oman siirtolaispoliittisen ohjelman ai-
kaansaaminen. Edellinen kokous oli jo päättänyt, että tähän 
kokoukseen tuodaan luonnos ohjelmaksi, mutta näin ei käy-
nyt. Syyksi ilmoitettiin, että SAP:n siirtolaispoliittinen työ-
ryhmä oli pannut kaikki voimansa siirtolaiskomitean työhön. 
Kokous oli yksimielinen SAP:n siirtolaispoliittisen ohjelman 
tarpeesta, ja valmistelu annettiin työvaliokunnan tehtäväksi. 
Kokous päätti, että siirtolaispoliittinen ohjelma otetaan puo-
lueen poliittiseen ohjelmaan kohdaksi 24. Vuosien 1972 ja 
1975 puoluekokousten yhteydessä syntyneet päätökset siir-
tolaispoliittisen ohjelman valmistelemiseksi toteutuivat 1978 
kokouksessa. Esitys ohjelmaksi esiteltiin syyskuussa 1977.”

Siis vasta vuonna 1977, jolloin suomalaissiirtolaisuuden 
huippu alkoi olla jo takanapäin ja maassa oli lähes puoli mil-
joona ruotsinsuomalaista. Miksi näin? Jo tässä vaiheessa ruot-
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salaisdemarit olivat tehneet päätöksen siirtolaisuuden säätelys-
tä siirtolaispolitiikkansa kulmakiveksi. Se tarkoitti myös sitä, 
että ruotsalaisdemarit eivät olleet kiinnostuneita siirtolaisista 
itsestään vaan siitä, miten siirtolaisia voitiin valvoa ja estää yli 
tarpeen tulevan maahanmuuton Suomesta. 

Medioiden kautta ja ohjelmissa sekä juhlapuheissa annet-
tiin kuitenkin tahallisesti toisenlainen, virheellinen käsitys 
suomalaisille. LO alkoi informoida säännöllisesti suomeksi 
ja SAP:n sisällä nostettiin ns. pitkiltä listoilta kaksi näkyvää 
työläistaustaista suomalaissiirtolaista valtiopäiville, Lahja Ex-
ner (1979-1994 kansanedustajana) sekä Erkki Tammenoksa 
(kansanedustaja 1983-1991) ikään kuin näyteikkunoiksi de-
maripuolueen siirtolaispolitiikalle, jonka todellisuuden tiedet-
tiin olevan kaukana asetetuista päämääristä. 

Ruotsissa kansanedustajat eivät ole törkeitä tai näkyviä toi-
sin kuin Suomessa, eivätkä itsenäisiä tai omaa samaa valtaa 
toimia omantunnon mukaan, kuin Suomen valtiopäiväjär-
jestyksessä kansanedustajia velvoitetaan. 

Mutta suomalaismedioissa ja julkisuudessa molemmat sai-
vat paljon huomiota ja SAP:n tavoite saada näyttämään, että 
siirtolaispolitiikka oli hyvin hoidettu ja ruotsinsuomalaiset 
hyvin edustettuna maan mahtipuolueen johdossa, onnistui 
siihen saakka, kun molemmat jäivät eläkkeelle ja kertoivat 
sekä radiossa että televisiossa omista poliittisista, melko vä-
häpätöisistä uristaan ja poliittisista tehtävistään, jotka olivat 
yhtä vähämerkityksisiä ja yhtä kaukana puoluejohdosta kuin 
he itsekin olivat tyhjän panttina vain imagosyistä kiillotta-
massa ruotsalaissosiaalidemokraattien julkisuuskuvaa suoma-
laissiirtolaisiin päin, kunnes RSKL hermostui kun mitään ei 
tapahtunut ja alkoi toimia aggressiivisemmin suomenkielen 
ja ruotsinsuomalaisten aseman parantamiseksi ruotsalaisyh-
teiskunnassa.

Ruotsissa on ihan sama tilanne kuin Suomessakin. LO eli 
Ruotsin SAK oli täysin sen vahvimman liiton eli metallilii-
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ton (nykyinen pääministeri Stefan Löfven on liiton entinen 
puheenjohtaja sen mahtipäiviltä) ohjailtavissa. Se teki mitä se 
halusi kuuntelematta muita. Ikävintä oli se, että metalliliiton 
liittokokouspäätökset tulivat myöhemmin myös SAP:n pää-
töksiksi sen musertavan ylivoiman ansiosta. 

Esimerkiksi Metalliliiton näkökohdat vaikuttivat suora-
naisesti päätökseen muuttaa lakia 240 tunnin ruotsin kielen 
opetuksesta siten, että se tuli koskemaan myös niitä, jotka 
olivat muuttaneet maahan ennen lain voimaan tuloa. Jostain 
kumman syystä laki koskenut niitä tuhansia kielitaidottomia 
suomalaisia, jotka olivat jo saaneet Ruotsin kansalaisuuden.

Loppuosa tutkimuksesta sortuu uskomaan asiakirjoja eikä 
tutki syvällisesti esitettyjen väitteiden todenperäisyyttä tai ky-
seenalaista niiden käytännön vaikutuksia. Toukokuussa 1975 
valtiopäivät hyväksyi hallituksen esityksen maahanmuutto- ja 
vähemmistöpolitiikan suuntaviivoiksi, jotka tulevaisuudessa 
ohjaisivat siirtolaispolitiikkaa tunnetusti päin seiniä, vaikka 
kaikki näytti paperilla hienolta. 

Missä vika? Siihen tutkimus ei joko osaa tai halua ottaa 
kantaa ja on siksi loppuosaltaan lähes merkityksetön. Tut-
kijan mukaan siirtolaispolitiikan tavoitteet voidaan ilmaista 
käsitteillä tasa-arvo, valinnanvapaus ja yhteistyö. Kovin kuol-
leiksi kirjaimiksi kaikki nämä kävi käytännössä ja synnytti 
eripuraa ja pohjusti samalla ruotsidemokraattien syntytarpeen 
ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Tasa-arvo tarkoitti tutki-
jan mukaan sitä, että maahanmuuttajien tulee saada samat 
mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet kuin muidenkin 
asukkaiden. Eivät saaneet. 

Esityksessä korostettiin erityisesti, että yhteiskunnan tuen 
täytyi antaa todelliset edellytykset oman kielen säilyttämiseen 
- harjoittaa kulttuurista omatoimisuutta ja ylläpitää yhteyk-
siä lähtömaahan. Ei antanut. Valinnanvapaus tarkoitti tukijan 
mukaan taas sitä, että kielivähemmistöjen jäsenille täytyi an-
taa mahdollisuus itse valita, missä määrin he tahtoivat säilyt-
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tää ja kehittää kulttuuri- ja kieli-identiteettiään. 
Ei onnistunut. kaikkein kamalinta demarijargonia- tyh-

jää fraseologiaa - tulee lopuksi. Esimerkkinä mainittiin, että 
siirtolaisryhmien tuli saada taloudellista ja muuta tukea kult-
tuurisen omatoimisuuden kehittämiseen ja yhteistoiminta 
tarkoitti, että ”yhteistoimintaa tulisi käynnistää maahan-
muutto- ja vähemmistöryhmien sekä kantaväestön välillä”. 
Ei onnistunut sekään, kun kukaan ei tehnyt asialle mitään:

”Lisäksi todettiin, että maahanmuuttajien ja ruotsalaisten 
välistä ymmärtämystä tulisi edistää mm antamalla siirtolaisille 
enemmän mahdollisuuksia osallistua poliittiseen ja ammatilli-
seen työhön. Samanaikaisesti korostetaan kantaväestön tarvet-
ta saada siirtolaisista kertovaa tietoa ehkäisemään kansallisin 
tai kielellisin perustein syntyviä eturistiriitoja.”

Yllätettiinkö ruotsalaiset maahanmuuton suhteen? Tuntuu 
kummalliselta vastata, että kyllä, sillä tutkijan mukaan Ruot-
sissa ei käyty minkäänlaista siirtolaisuuspoliittista keskustelua 
vuoteen 1963 mennessä, olipa kysymys sitten siitä, kuinka 
suuren siirtolaismäärän Ruotsi kykeni tai sen olisi pitänyt 
kyetä ottamaan vastaan tai kuinka jo maahan muuttaneita 
olisi tullut kohdalla. Esimerkiksi hänen mukaansa väestönlas-
kennoissa nettosiirtolaisuus laskettiin erikseen vasta vuodesta 
1950 alkaen. Silloin Ruotsi oli ollut siirtolaisia vastaanottava 
maa jo kolmen vuosikymmenen ajan:

”1930-luvulla maahanmuuttajavirta oli ollut vähäinen. 
Muuttajat olivat pääasiallisesti palaavia amerikanruotsalaisia 
1940-luvulta alkaneeseen siirtolaisuuteen oli kolme syytä. 
Humanitaareja muuttosyyt olivat Ruotsin sotaa käyvistä naa-
purimaista muuttaneiden pakolaisten näkökulmasta. Balti-
an maista, Norjasta ja Tanskasta saapui kymmentuhantinen 
joukko pakolaisia sekä lisäksi Suomesta 90 000 sotalasta. Vä-
estöseikat olivat syynä 1940-luvun puolivälistä alkaneeseen 
siirtolaisvirtaan. Tämä johtui siitä, että 1930-luvulla Ruot-
sin syntyvyys oli alhaisimmillaan ja työvoimasta tuli pulaa 
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1940-luvun loppupuolella huolimatta siitä, että työmarkki-
noille siirtyi entistä runsaslukuisemmin naisia ja että maata-
loudesta siirtyi väestöä joka vuosi 2 % teollisuuden piiriin. 
Kolmanneksi siirtolaisuuden kasvuun vaikuttivat taloudelliset 
tekijät. Sodanjälkeinen korkeasuhdanne jatkui 1960-1uvulle 
asti. Se loi edellytykset laajoihin yhteiskunnallisiin, lähinnä 
sosiaalista turvallisuutta koskeneisiin uudistuksiin. Ne puo-
lestaan kasvattivat julkista sektoria, jolle lasketaan syntyneen 
500 000 uutta työpaikkaa vuosina 1955-1970. Kaikki tämä 
johti työvoiman maahantuontiin, jota jatkui 1960-luvun lop-
puun. Selvittämättä oli, millaisen työvoimatarpeen aiheuttivat 
työajan lyhentäminen 48:sta 40:een tuntiin, oppivelvollisuus-
koulun uudelleenjärjestely, muun koulutuksen uudistaminen 
sekä sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus. Riittikö käytettä-
vissä oleva työvoima tähän kaikkeen? Jonas Widgrenin, 1968 
asetetun parlamentaarisen maahanmuuttokomitean sihteerin, 
mielestä tärkein syy siihen, että Ruotsia ei nähty maahan-
muuttajamaana, oli, että se itse oli ollut muutamia vuosi-
kymmeniä aiemmin maastamuuttajamaa. Ilmeisesti valtion 
johdon oli vaikea mukautua ajatukseen. Tätä vuoteen 1963 
jatkunutta jaksoa voitaisiin kutsua ”siirtolaisuudeksi vailla 
siirtolaispolitiikkaa”. Maahanmuuton ohjaajana olivat suh-
danteet ja muutto oli vapaata. Keskustelua maahanmuuton 
tarkoituksesta ei käyty.”

Selitykset sikseen. Olivat syyt sitten mitä tahansa ja osin 
jopa inhimillisistä virheistä johtuvia, tutkimuksia asiasta tar-
vitaan vielä lisää nimenomaan ruotsinsuomalaisten huonosta 
kohtelusta ja äärimmäisen räikeästä ja totuudenvastaisesta 
demaripropagandasta, jossa ruotsinsuomalaiset työn perässä 
maahan tulleet nähtiin vain vaalikarjana. Esimerkiksi monet 
suomenkieliset demariyhdistykset keskittyivät vaalityössään 
etsimään siltojen alta, hoitokodeissa olevia ja kadulla räy-
häävistä puliukoista äänestäjiä. Tukholmassa suomenkielisen 
demariyhdistyksen vaaliauto kävi Slussenin pyydystämässä 
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monia Slussenin sissiksi kutsuttuja siltojen alta äänestämään 
lupaamalla aterian tai tupakkaa ja kahvia äänestyksen jälkeen. 
Sitä he eivät kuitenkaan tienneet, että suurin osa Itä- ja Poh-
jois-Suomesta peräisin olevista maalaisliittolaiskodeista olevista 
miehistä äänesti yhä uskollisesti keskustapuoluetta myös Ruot-
sin vaaleissa tavoilleen ja perinnölleen uskollisina. 

Tutkija on kuitenkin oikeilla jäljillä kysyessään, oliko näi-
den suurten uusien väestöryhmien mahdollista sulautua huo-
maamattomasti muuhun väestöön vai oliko olemassa riski, että 
ne kehittyisivät sosiaalisesti ja taloudellisesti erilleen muusta 
väestöstä? 1970-luvun alussa huomattiin siirtolaisten sopeu-
tumisen olevan hyvin pitkällinen prosessi, mieluummin vuo-
sisatoja kuin vuosikymmeniä kestävä, hän ennakoi viisaasti:

”Vuodesta 1974 alkoi kolmas vaihe. Silloin tunnustettiin 
virallisesti, että maahanmuutto erittäin todennäköisesti jatkuu 
pitkälle tulevaisuuteen ja että sitä on suunniteltava maahan-
muuttajille yhtäläisten oikeuksien näkökulmasta. Ruotsin kan-
saan yksinkertaisesti lähdettiin iskostamaan vähemmistökäsi-
tettä. L0:n suomenkielinen toimitsija Jalmari Rantanen totesi 
haastattelussa elokuussa 1978, että ammattiyhdistysliike ja 
ennen kaikkea sosiaalidemokraatit tekivät kohtalokkaan arvi-
ointivirheen lyödessään aikanaan laimin mielipiteen muodos-
tamisen siirtolaisuudesta. Jälkeenpäin asiaa on ollut vaikeata 
korjata?” Vuotta 1974 voidaan pitää rajavuotena Ruotsin viral-
lisessa siirtolaispoliittisessa asennoitumisessa. Silloin valmistui 
kuusi vuotta valmisteilla ollut maahanmuuttoasia™ komitean 
päämietintö. Sen pohjalta valtiopäivät hyväksyi toukokuussa 
1975 yhteiskunnan siirtolaispolitiikkaa suuntaavan ohjelman. 
Tätä kolmatta jaksoa kutsutaan ”vähemmistöjen läpimurron 
kaudeksi” tai ”moniarvoisuuden kaudeksi”. Sille on ominaista, 
että maahanmuutosta syntyneiden tarpeiden määräämät toi-
menpiteet eivät ole lyhytaikaisiksi ratkaisuiksi laadittuja, vaan 
pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia ja väestöllisen, sosiaalisen, ta-
loudellisen, poliittisen sekä kulttuurisen kehityksen huomioon 
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ottavia.”
Tänään tiedämme, että juuri kaikki nuo tavoitteet ja eri-

tyisesti ”vähemmistöjen läpimurron kausi” sekä ”moniarvoi-
suuden kausi” eivät toteutuneet tai kääntyivät huonosti to-
teutettuna itseään vastaan. Tässä syyttävä sormi nousee taas 
demariretoriikkaa vastaan, joka ei halua keskustella itse on-
gelmasta vaan esittää niiden syistä liian ruusuisen kuvan, jossa 
ongelmat lakaistaan maton alle ja niiden luullaan ratkaisevan 
itse itsensä, kun hyvää tahtoa on ja asioista on yhteisesti puhut-
tu. Juuri siksi demarit ovat vaarallisia. He eivät siis varsinaisesti 
valehtele vaan luottavat sanan mahtiin eivätkä itse ole valmiita 
tekemään asian eteen juuri mitään muuta kuin neuvomaan 
ja ohjailemaan muita. Luku 5. RUOTSINSUOMALAINEN 
ERITYISIDENTITEETTI on alusta loppuun hellyttävää lu-
ettavaa mutta myös samanlaista selittelyä kuin koko tutkimus-
kin. Miksei asioista voida vieläkään puhua suoraan? Se, että 
ruotsalaiset suhtautuivat ja suhtautuvat edelleenkin rasistisesti 
muihin maassa oleviin etnisiin ryhmiin:

”Voidaan todeta, että niin identiteetti kuin identiteettikrii-
sit ja -ristiriidatkin ovat varsin inhimillisiä ja jokapäiväisiä ilmi-
öitä. Yksinkertaisemmin voitaisiin sana identiteetti korvata sa-
nalla minäkuva. Tähän minäkuvaan liittyy samankaltaisuuden 
ja yksilöllisyyden tunne, pystyvyyden ja kehittymisen tunne 
sekä ennen kaikkea tarve vakuuttua omasta arvosta ihmisenä, 
jonkin ihmisryhmän edustajana ja yksilönä. Jokapäiväisissä ti-
lanteissa ihmiset hyväksyvät toinen toisensa minäkuvan ja ovat 
valmiit jopa vahvistamaan sitä tiettyyn pisteeseen saakka. Näin 
turvataan sosiaalinen sujuvuus, päämäärien kitkattomampi 
saavuttaminen ja vältytään turhilta aggressioilta. Kitkaa saattaa 
luonnollisesti syntyä, mutta harvemmin tämä kitka koetaan 
niin syvästi, että minäkuva olisi vaarassa.”

Ruotsissa parhaimpaan siirtolaiskauteen asuneen Rei-
no Toivion POLIITTISEN HISTORIAN PRO GRADU 
-TUTKIELMA HELSINGIN YLIOPISTO TOUKOKUU 



320

1984 otsikolla Vaikenijoista vaikuttajiksi - ruotsinsuomalais-
ta JÄRJESTÖTOIMINTAA POHJOISMAISTEN TYÖ-
MARKKINOIDEN AVAUKSESTA MUUTTOVYÖRYYN 
- poliittisen historian tutkimus ruotsinsuomalaisesta järjestö-
toiminnasta Ja identiteetin kehityksessä sekä suhteista poliitti-
seen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen vuosina 1954 -1970 
on ehdottomasti lukemisen arvoinen niille, joita asia kiin-
nostaa ja jotka haluavat saada lisätietoja ruotsinsuomalaisten 
huonosta kohtelusta Ruotsista ja miten ruotsidemokraatti-il-
miön pohjustettiin maassa, missä puhutaan paljon ja esite-
tään hyvää, mutta tehdään vähän, ollaan välinpitämättömiä 
tai jopa pahoja, ja missä hyvät asiat aina siksi kääntyvät itseään 
vastaan.

Tutkija tunnustaa lopuksi, että yhden vähemmistökansal-
lisuuden tunnustaminen on aina ongelmallinen ratkaisu yli 
sadan vähemmistöryhmittymän maassa. Hän muistuttaa, että 
Ruotsilla on huolehdittavana miljoonan ihmisen pysyvä vä-
hemmistö, joille kaikille olisi löydettävä sijansa kansankodista. 
Siirtolaispolitiikan suuria kysymyksiä onkin hänestä se, onnis-
tuvatko siirtolaisryhmät säilyttämään kielensä, kulttuurinsa ja 
omaleimaisuutensa, joka rikastuttaa koko yhteiskuntaa, vai 
koituuko niiden kohtaloksi sulautua näkymättömäksi osaksi 
enemmistöä ja sen kulttuuria? Tässä vaiheessa hänen mieles-
tään vastausta on turha käydä arvuuttelemaan. Sen helpom-
paa ei ole arvailla, riittääkö ruotsalaisen yhteiskunnan jousta-
vuus siihen, että prosessista selvittäisiin törmäyksittä ja ettei 
vähemmistöä pakotettaisi enemmistön tahtoon:

”Ruotsi on tähän saakka pystynyt elämään siirtolaisten-
sa kanssa sopuisammin ja ennakkoluulottomammin kuin 
useimmat muut siirtolaismaat. Myös siirtolaisten oikeudet ja 
heille suunnatut uudistukset kestävät puutteistaan huolimatta 
vertailun. Kannattaa kuitenkin muistaa, että näihin vuosiin 
saakka maahan tullut siirtolaisväki on tuottanut ruotsalaisille 
suoranaista taloudellista hyötyä. Se on tehnyt työtä ja mak-
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sanut veroja enemmän kuin kuluttanut eläkkeitä ja sosiaa-
lipalveluita. Nyt suuri joukko työikäisiä siirtolaisia lähestyy 
eläkeikää ja alkaa tarvita yhä kalliimpia sairaanhoitopalveluita. 
Koulunpenkillä istuu jo siirtolaislasten sukupolvi, jonka ope-
tuksen järjestäminen ei suju ilman ylimääräisiä kustannuksia. 
Siirtolaisuuden tuottaman hyödyn ja kustannusten tasaan-
tuminen osuu aikaan, jona Ruotsin talouden kestokyky on 
muutenkin lujilla. Samalla on kiristynyt työpaikoista käytävä 
kilpailu, jossa siirtolaisetkin ovat mukana. Työelämässä ilmi-
tulleet syrjintätapaukset viittaavat siihen, että talouden kiris-
tyessä vapaamielisenkin yhteiskunnan joustovara supistuu. Ei 
ole kuitenkaan syytä suurennella oireita, jotka sitä paitsi ovat 
hyvin Ruotsin viranomaisten ja heidän kanssaan yhteistyötä 
tekevien siirtolaisjärjestöjen tiedossa.”

Tänään tiedämme, etteivät tutkijan selvästikin liian op-
timistiset toiveet koskaan toteutuneet ja Ruotsi on lähes 
sisällissodan partaalla, mitä siirtolaisiin tulee. Tällä hetkel-
lä vaikuttaa siltä, että ruotsalaisten mitta on täysi. Dema-
rit ovat vielä vallassa vihreiden kanssa keskustan tukemana 
mutta kuinka kauan? Maahanmuuttajista on tullut Ruotsin 
vaalien kestohäirikkö samaan aikaan, kun ruotsidemokraatit 
ovat paisuneet oppositiossa maan suurimmaksi puolueeksi 
ja moderaatit valmistuvat kristillisten kanssa ensin voitta-
maan tiukalla maahanmuuttovastaisella ohjelmallaan seuraa-
vat Ruotsin eduskuntavaalit, ja sen jälkeen muodostamaan 
uuden oikeistokoalition hallituksen ruotsidemokraatti joko 
pääministerinä tai varapääministerinä. Silloin tuntuu tutkijan 
toiveet kaukaisilta siitä, ”kun Ruotsi tulevaisuudessa ratkoo 
vähemmistöjensä ongelmia, se on monessa asiassa edelläkä-
vijä. Omiin ratkaisuihinsa viitaten ei yksikään maa kykene 
Ruotsia opettamaan. Kaikkein vähiten neuvojen jakajaksi 
pystyy siirtolaisten suurin lähettäjä Suomi, joka on käännyt-
tänyt oveltaan jo riittävän monta pakolaista naapurimaansa 
huoleksi”. VAI TUNTUUKO?
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Unohtuiko 
kulttuurin 
korruptio?

”Valtioneuvoston vuosille 2014-2015 asettaman korruption 
vastaisen yhteistyöverkoston yhtenä tehtävänä oli laatia Suo-
melle korruptionvastainen ohjelma/strategia. Yhteistyöver-
kosto asetti 9.1.2015 työryhmän, jonka tavoitteena oli laatia 
luonnos korruptionvastaiseksi strategiaksi yhteistyöverkoston 
käytettäväksi. Korruption vastainen yhteistyöverkosto hyväk-
syi luonnoksen korruption vastaiseksi strategiaksi kokoukses-
saan 8.6.2016 ja se lähetettiin lausuntokierrokselle 21.9.2016. 
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Oikeusministeriö vastaanotti 28.10.2016 mennessä luonnok-
sesta yhteensä 55 lausuntoa. Luonnokseen saaduissa lausun-
noissa korruption torjuntaa ja ennalta estämistä pidettiin 
erittäin tärkeänä. Useimmat lausunnon antajat pitivät strate-
gialuonnosta tarpeellisena ja kannatettavana, samalla korosta-
en, että korruption vastaista työtä ja strategian toimeenpanoa 
tulee resursoida riittävästi.”

Eilen julkaistiin hallituksen korruption vastainen ohjel-
ma - ensimmäinen muuten vasta laatuaan, joka sekin he-
rättää kysymyksen: miksi vasta nyt juuri kun korruptio on 
salakavalasti muuttanut itsensä lähes näkymättömästi ja 
oppinut toimimaan ääntä päästämättä nyky-yhteiskunnan 
monimutkaisessa sääntöviidakossa? Ohjelma, joka käsittää 
77 ohjelmaosaa vaikuttaa hölynpölyltä ja tarpeelliselta vain 
unohtumaan mappi ö:hön, kuten hyvien tavoitteiden kohtalo 
tuppaa poliittisesti ohjatussa julkishallinnossa aina olla myös 
Suomessa. Mika-Matti Taskisen Hesarissa julkaistussa STT:n 
jutussa 27.5 kerrotaan, miten hyvä veli -verkostot ja muut 
korruption muodot pyritään Suomessa jatkossa tunnistamaan 
ja tukahduttamaan tehokkaammin:

”Toimenpideohjelma muun muassa tiivistää viranomaisten 
yhteistyötä ja kouluttaa heitä tunnistamaan ja ehkäisemään 
korruptiota aiempaa paremmin. Ohjelmaa esitellyt oikeusmi-
nisteri Anna-Maja Henriksson (r) kehui Suomessa korruptiota 
ilmenevän kansainvälisesti tarkasteltuna vähän, mutta korosti 
tästä huolimatta asian vakavuutta ja strategian tarpeellisuutta. 
Tutkimukset osoittavat, että korruptiota esiintyy suomalaisen 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja monilla aloilla. Se ilmenee 
oikeudettomien etuuksien antamisena ja ottamisena, eturis-
tiriitoina ja suosimisena. Se ilmenee myös epäeettisenä pää-
tösten valmisteluna muodollisen päätöksenteon ulkopuolella, 
ministeri luetteli. Korruption torjunnan viranomaisrakenteita 
tulee vahvistaa. Korruptiotapausten paljastamiseen ja tutkin-
taan täytyy panostaa entistä enemmän ja korruptioepäilyjen 
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tutkintaan osallistuvien virkamiesten osaamista korruptiosta 
tulee parantaa.” 

Keskeisiä keinoja ohjelmassa ovat muun muassa päätök-
senteon ja julkisten hankintojen avoimuuden ja asiakirjajulki-
suuden lisääminen. Viranomaisia koulutetaan tunnistamaan 
korruptiota, lainsäädännön toimivuutta tarkastellaan ja tut-
kimusta korruptiosta lisätään. Kuntaliitolta tuli muutama 
vuosi sitten ohut kunnallisesta korruptiosta kertova kirjanen. 
Hallituksen ohjelma kuuluu samaan luokkaan, mutta se ei 
hävitä korruptiota eikä edes anna riittäviä aseita sitä vastaan, 
ennen kuin korruptionvastaiseen työhön osoitetaan kunnolla 
määrärahoja. 

On mitä todennäköisintä, että lobbarit ja heidän näpeis-
sään olevat poliitikot sen onnistuvat tekemään huolehtimalla, 
ettei korruptionvastainen työ saa riittäviä resursseja hieman 
samaan tapaan, kuin verohallinnon skandaaliksi paisunut 
korruption vastaisen toiminnan työn sabotoiminen ja sen 
johtajan, Markku Hirvosen syrjäyttäminen aikoinaan. Oh-
jelman tavoitteet ovat juhlavan hienoja. Koko yhteiskunnassa 
tarvitaan lisää tietoa näistä asioista:

korruptio ilmiönä
korruptiotorjuntaan liittyvät normit
korruptionvastaisen työn työkalut.
Erityisesti täytyy panostaa tunnistettuihin riskialueisiin:
rakennusala
julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut
yhdyskuntasuunnittelu
poliittinen päätöksenteko ja rahoitus.
Myös virkamiesten kykyä tunnistaa ja torjua korruptiota 

täytyy ohjelman mukaan parantaa. Hallituksen strategian ta-
voitteena on ohjelman mukaan torjua korruptiota nykyistä 
laaja-alaisemmin kaikilla julkishallinnon tasoilla. Avainase-
massa on viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen, 
korruption nykyistä parempi tunnistaminen ja päätöksenteon 
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läpinäkyvyyden lisääminen. 
Lisäksi strategia vahvistaa eettisesti hyviä käytänteitä julki-

sessa hallinnossa ja yrityksissä. Strategialla ja toimenpideohjel-
malla torjutaan korruptiota esimerkiksi julkisten hankintojen 
yhteydessä ja lisätään hankintojen avoimuutta. Strategialla on 
myös poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja uskottavuutta 
parantava vaikutus. Strategian tavoitteet: 

1) sitouttaa julkishallinnon ja poliittiset toimijat torju-
maan korruptiota tehokkaasti 

2) edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon lä-
pinäkyvyyttä 

3) pyrkiä parantamaan viranomaisten mahdollisuuksia 
saattaa korruptiivisesti toimineita vastuuseen teoistaan 

4) helpottaa kansallisen korruptiotilannekuvan laatimista 
Hallituksen strategiaan liittyvässä toimenpideohjelmassa 

on kaikkiaan 77 eri toimenpidettä ja ohjelma rakentuu stra-
tegiassa tunnistettuihin kuuteen kehittämisosa-alueeseen:

1. Korruption torjunnan ja ennaltaehkäisyn viranomaisra-
kenteiden vahvistaminen ja selkeyttäminen sekä toimijoiden 
välisen yhteistyön parantaminen;

2. Korruptiotietoisuuden lisääminen;
3. Läpinäkyvyyden lisääminen;
4. Korruptiotapausten paljastumisen tehostaminen;
5. Korruption torjuntaan liittyvän lainsäädännön toimi-

vuuden selvittäminen ja kehittäminen;
6. Korruptioon ja sen torjuntaan liittyvän tutkimuksen ja 

tilannekuvan edistäminen
”Julkista tietoa on Suomessa usein vaikea saada jäsennelty-

nä, vaikka avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä pide-
tään tärkeänä. Kun parannetaan eri toimijoiden tiedonsaan-
ti- ja osallistumismahdollisuuksia, vähennetään korruption 
mahdollisuuksia ja vahvistetaan demokratian toteutumista. 
Avoimuuden lisäämisellä on korruptiota torjuva vaikutus.”

Toimenpiteet koskevat muun muassa viranomaisten yh-
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teistyön parantamista, korruptiotietoisuuden lisäämistä, kor-
ruptiotapausten paljastumista, lainsäädännön toimivuuden 
paljastumista selvittämistä ja tutkimuksen edistämistä. Toi-
menpideohjelman täytäntöönpanolle ei ole osoitettu erillistä 
rahoitusta. 

Muistutan hieman toisenlaisesta korruptiosta heti aluksi. 
Lokakuun 2019 alussa Ylen tv-kanavilla nähty ruotsalaisegyp-
tiläinen elokuva Nile Hiltonin tapaus (Ohjaus Tarik Saleh 
2017) egyptiläisistä korruptoituneista poliiseista, joka on 
apokalyptisessa lopun ajan tunnelmissa kuolonsuudelman 
tapainen painajainen valheesta, josta on tullut niin totta, eli-
mellinen osa ihmistä, ettei mikään voi enää sen jälkeen olla 
totta, ja todistaa vanhan John Locken väittämän ihmisestä 
tietämättään oman maailmansa luojana ainakin pahassa. 

Elokuvan mätää ja kuolettavaa ilmapiiriä on vaikea katsoa 
voimatta pahoin tasa-arvoisesta ja vapaasta pohjoismaisen 
hyvinvointi-ihmisen näkökulmasta vastaan totalitaristinen 
ääri-ideologia reformistisen kristillisyyden muovaaman yh-
teiskuntaetiikan kasvattamana.

”Korruptiotapausten paljastumista voidaan tehostaa siten, 
että lisätään korruptiotietoisuutta ja kehitetään osaamista 
korruptiontorjunnassa. Tietyissä tapauksissa korruption pal-
jastumista voidaan myös edistää, kun parannetaan valvovien 
tahojen tiedonsaantimahdollisuuksia tai velvoitetaan toimi-
joita raportoimaan yksityiskohtaisemmin. Tärkeää on myös, 
että korruptioepäilystä voi ilmoittaa nimettömästi tai aina-
kin luottamuksellisesti. Ilmoittajia täytyy suojella erilaisilta 
vastatoimilta. Myös viranomaisten mahdollisuuksia ilmoittaa 
korruptioepäilyistä tulee parantaa.”

Suomalais-luterilaisessa perinteessä synnintunto ja syylli-
syys ovat olleet tärkeässä asemassa istutettaessa meihin vel-
vollisuusetiikkaa, minkä kasvatuksellinen lähtökohtana on 
sallinut yksilöiden kehittyä vapaan toiminnan ja rauhassa 
olemisen kautta näillä jumalan hylkäämillä karuilla pohjoi-
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sen erämaissa. 
Rauhassa olemisen vastakohtana on Nile Hiltonin tapauk-

sessa nähty turmeltuneen epäolemisen polttoaineena oleva 
epätotuus eli petos, joka ruokkii sen rakkainta lasta, korrup-
tiota, eikä totuus voi olla enää koskaan sen jälkeen olla totta, 
koska kukaan ei ole kovettuneessa maailmassa niin hölmö, 
että uskoisi niin. 

Jäljellä on vain valhe ei muuta. Elokuvan esittämä korrup-
tio on valheen nimi ja ilma, jota elokuvassa kaikki mukana 
olevat hengittivät, tahtoivatpa sitä tai eivät. Nekin, jotka eivät 
tahdo, tietävät että ilman sitä mikään ei pelaa eikä huomiosta 
tule. 

Se on kuin irvokas hintapeli arabialaisella torilla tinkijöi-
neen, missä pelissä mukana olevan tajunta vaihtuu joka het-
ki sen mukaan mitä siihen piirretään; valhe on muuttunut 
ritualistiseksi kärrynpyöräksi silmänkääntäjien iskuista, kun 
kaikki mitä valehdellaan, on totta, vaikka mikään valhe ei 
ole todellista. 

”Lainsäädäntö on olennainen osa kattavaa korruptiontor-
juntaa. Lahjusrikoksiin ja muun korruptiontorjuntaan liitty-
vän lainsäädännön toimivuutta pitää analysoida ja tarvittaessa 
parantaa. Lainsäädännön tulee olla riittävän tehokasta, tarkoi-
tuksenmukaista ja ennaltaehkäisevää.”

Poliittisen päätöksenteon, julkisten hankintojen ja tarjous-
kilpailujen lisäksi korruption keskeisinä riskialueina Suomessa 
pidetään puolue- ja vaalirahoitusta, rakennusalaa, ulkomaan-
kauppaa ja urheilua jutussa kerrottiin, mutta mihin unohtui 
taide- ja kulttuuri? 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-
sia ei esitetä. Järjestelmään sopeutuneet kouluttavat uudet tu-
lijat omaan ajatusmaailmaansa. Pahaa tehdään yleensä hyvän 
nimissä niin, että sen tekijä uskoo tekevänsä, tai ainakin niin 
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väittää muille, pelkkää hyvää muiden ja itsensä hyväksi.
”Suomessa esiintyvästä korruptiosta tiedetään edelleen vain 

vähän, sillä se ilmenee yleensä julkisuudelta piilossa. Harva 
korruptiotapaus tulee viranomaisten tai kansalaisten tietoon. 
Korruptioon liittyvää tutkimusta tehdään niukasti. On kui-
tenkin hyvin tärkeää, että korruption muodoista ja yleisyydes-
tä kerätään säännöllisesti sekä laadullista että määrällistä tutki-
mustietoa. Tutkimuksilla varmistetaan, että toimijoiden tieto 
on ajantasaista ja korruptionvastainen työ keskittyy oikeisiin 
asioihin. Suomeen tarvitaan tilannekuva korruptiotapauksista 
sekä suomalaista korruptiota mittaavat indikaattorit.”

Tein aikoinaan kulttuurijuttuja pohjoisen sanomalehtiin ja 
tutkin esimerkiksi vuonna 2018, miten Lapin taidetoimikun-
nan päättämänä lähes neljännesmiljoonan euron valtiontuki 
lappilaiselle kulttuurille valui korruption takia jakajien sisä-
piiriläisille, kuten läheisille ystäville ja sukulaisille, ei niille, 
joille se oli tarkoitettu, eikä missään nimessä niiden kriteerien 
mukaan, joita jaossa olisi pitänyt edes kohtuullisessa mielessä 
lain mukaan noudattaa. 

Suuri osa avustuksista meni taidetoimikunnassa istuvien 
jäsenten taustaryhmille tai niitä lähinnä oleville järjestöille ja 
taiteilijoille, kuten maassa on muuallakin ja ennen kaikkea 
valtion rahoittamassa taitteessa aina ollut tapana. 

Oli härskiä huomata, miten kaksi osaavaa, arvostettua ja 
pitkäaikaista lapin taidetoimikunnan asiantuntijajäsentä oli-
vat putsanneet sulle ja mulle - jakopolitiikan mukaisesti hyvät 
siivut avustusrahoista, ja hieman myöhemmin yhden jäsenen 
poika sai läänin 5000 euron taidepalkinnon ja sen jälkeen 
valtavan mediahuomion valtakunnallisesti. Taidetoimikun-
ta väitti valinnan perustuvan hankkeen taiteelliseen laatuun 
ja vaikuttavuuteen. Käytäntö kertoi kuitenkin jostain ihan 
muusta. 

Vihreiden helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Hannu 
Oskala oli oikeassa kirjoituksessaan ”Kulttuurin tukijärjes-
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telmä kaipaa muutosta” Hesarin mielipidesivuilla 23.2.2018 
siinä, että maailma on muuttunut, järjestelmä ei: ”Tuen ul-
kopuolelle jää nykyisin liikaa laadukasta taidetta ja jopa ko-
konaisia taiteenlajeja”. 

Kysymys on paljon suuremmasta asiasta, kuten minun 
esimerkkini todistaa. Järjestelmä suorastaan sorsii vahvojen 
taidejärjestöjen ulkopuolelta tulevaa uutta osaamista ja erilai-
sia taiteilijoita. Tästä ihan samasta syystä kirjoitin jo vuonna 
1997 ilmestyneessä Otavan Pienessä kulttuurikirjassa - juh-
lateos 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.”

Kun laki ja käytännöt ovat huonoja ne pitäisi muuttaa. 
Suomalaisen kulttuurin tukijärjestelmä on kuin vanhan ajan 
Neuvostoliitosta. Yhtä sisäsiittoinen, korruptoitunut ja teho-
ton. Jo sen, että toimikunnan jäsenet ehdottavat ne, joille siitä 
on eniten hyötyä rahanjaossa, pitäisi herättää tajuamaan, että 
kyseessä on suomalaiseen tapaan piilokorruptio, jossa rahat 
eivät mene niille, joille ne on tarkoitettu. 

Apurahoja valmistelevat esittelijät, joiden titteli on ”erityis-
asiantuntija. Kamalinta on, se ettei epäoikeudenmukaisesta ja 
väärästä päätöksestä ei voi valittaa. Oikaisupyynnön voi tehdä. 
Ne eivät ole koskaan mene läpi. Niiden lähettäminen on sama 
asia heittäisi paperin roskiin, sillä valitusta on käsittelemässä 
itse päätöksen ehdottanut esittelijä.

Suomalainen kulttuuripolitiikka on veromaksajien rahoilla 
tehtävää innotonta seinien, kokousten, kulttuuribyrokraattien 
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ja kuolleen taiteen tukemista vanhan Oy Suomi AB:n jostain 
käsittämästä syystä ”mitä naapurin kukkamaljakko ajattelee 
minusta siis täytyy vähän teeskennellä”- silmänpalvontaa 
Suomi-kuvan kiillottamiseksi: kenelle ja mitä varten maassa, 
missä lähes 80 prosenttisesti rahat menevät oopperan lisäksi 
mielikuvituksettomiin ja ei luovien hankkeiden hyväksi jos-
tain ihan muusta syystä kuin taiteellisesta.

Göteborgin yliopiston professori Bo Rochstein väittääkin, 
että sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin sekä pätevän, 
puolueettoman ja korruptoitumattoman hallinnon välillä 
on aina vahva yhteys. Tämä ei koske vain kehitysmaita, vaan 
myös esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden taloudellisen kriisin 
pääsyy oli hänen mukaansa korruptio ja vallan väärinkäyttö. 
Korruption taustalla on hyväntahtoinen ja sokea piste jollekin 
asialle tai ihmisryhmälle. 

Esimerkiksi tästä Olof Palmen demarihallitusten pitkäai-
kainen kestoministeri Kjell-Olof Feldt kuvasi aikoinaan hyvin 
muistelmissaan, miten ällistynyt hän oli ruotsalaisesta yläluo-
kasta peräisin olevan pääministerinsä ihailusta työväenluokkaa 
kohtaan. Poliittiselle punavärille sokea Palme, joka oli nähnyt 
työläisiä läheltä vain vappumarsseissa, idealisoi työväenluokan 
Feldtin mukaan lähes sankarillisen hehkutuksen kohteeksi. 

Vaikutti siltä, kuin Palme olisi uskonut työn kovuuden 
luoneen työväenluokalle jonkinlaisen kolmannen silmän 
havainnoida ympäristöään tarkemmin ja aidommin kuin 
porvarillisempi väestönosa, ja siksi loi vasemmistolle itselleen 
turmiollisen itsepetoksen harhakuvan kansasta, joka halusi 
juuri sellaista muutosta, jota vasemmisto oli heille tarjoamas-
sa - eräänlaista yhteistä satua maassa nimeltään Ikuinen Onni! 

Feldt kirjoitti poliittisesta ajasta, jonka polttoaineena toimi 
kylmän sodan mahdollistanut mustavalkoisuus maailmankar-
toilla: kokonaisen ihmiselämän huolten painaman arjen täytti 
hyvän ja pahan välinen imagotaistelu yhteiskuntapolitiikassa 
vanhoilliset vastaan uudistajat.



331

Ylen arvovaltaa 
nakertamassa

Kun ensimmäisen kerran kuuli kaupallisten kilpailijoiden 
röyhkeydestä ja ei suomalaisesta tavasta valittaa YLEISRA-
DIOSTA EU:n kilpailuviranomaisille, ei ollut uskoa kor-
viaan. Aika härskiä ja epätoivoista, oli ensimmäinen ajatus. 

Sitten heräsi kysymys: eikö kukaan huomaa, miten Sano-
ma Oy ja Medialiitto r.y. yrittävät kaventaa tavallisten kansa-
laisten sanavapautta, josta Yle on pitänyt kiinni koko pitkän 
historiansa aina perustamisestaan 1920-luvulta lähtien? 

Onneksi Yle puolustautuu, perustelee ja vakuuttaa. Kes-
kustelu sanavapaudesta nivoutuu usein demokratian ja jul-
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kisen keskustelun edistämiseen, kuten tässäkin tapauksessa. 
A-Studiosta tuli aiheeseen liittyen pitkään odotettu jännitys-
näytelmä, Ylen ja Ylestä EU:n kilpailuviranomaisille valitta-
neen Sanoman johtajien välinen kiivas debatti, jonka selkeäksi 
voittajaksi käytännölliseen järkeen ja voimassa olevaan Yle-la-
kiin sekä komission antamiin ohjeisiin vedoten, nousi Ylen 
Merja Ylä-Anttila. 

Onnittelut siitä huolimatta, että olet mainosrahoitteisen 
median maksettuna papukaijana kannuksesi hankkinut ja 
nykyinen Troijan hevonen rapauttamassa Yleä sisältä yhdessä 
äärioikeiston salaisen yhteistyökumppanisi eli Ylen hallituk-
sen puheenjohtajan, Matti Apusen kanssa omine kätyrineen 
mm. Ylen (jostain kumman syystä) kaunoluistelu- ja kuulut-
tajapohjalta viestintäpäälliköksi valitun Jere Nurmisen kanssa. 

Yle eli me ja siis koko kansa voitti. Sanoman temppuilut 
yhdessä kepulaistaustaisen Medialiiton kanssa ovat osa suu-
rempaa peliä, jossa he yrittävät suistaa Ylen kakkosluokan 
vikisijäksi tuottamaan maakunnallisia säätiedotuksia hieman 
samaan tapaan, kuin aikoinaan kaapeliverkkomarkkinoilla Te-
lia OYJ:lle oli kaupallisten toimijoiden keskuudessa varattu 
kannattamaton haja-asutusseutujen nettiyhteyksien raken-
taminen lakiin vedoten, kaupallisten toimijoiden kuoriessa 
samaan aikaan kakusta kerman isoissa taajamissa hyvillä voi-
toilla. 

Sanoman mukaan Ylen tulisi vetäytyä kaikilta kilpailuilta 
mediamarkkinoilta sivuun täydentävään rooliin. Vaatimus on 
sama kuin jos Yle lopettaisi samalla hetkellä kaiken sen, mitä 
kilpailijat tekevät ja antautuisi taistelutta. Miksi se tekisi näin 
paljon pienempien ja alalla vähemmän arvostusta nauttivien 
kilpailijoidensa hyödyksi? Rahasta. 

Siis siitä, mikä Sanoman ja Medialiiton jäsenyritysten kas-
sasta puuttuu, ja mistä tulee vielä suurempi puute tulevaisuu-
den digitaalisten mediamarkkinoiden isojen kansainvälisten 
toimijoiden syödessä pienet kansalliset suuhunsa. 
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Mutta se ei ole Ylen huoli, vaikka se on ”tarkoituksellises-
ti tehtailtujen valitusten” taustalla vaikuttava todellinen syy. 
Pelisääntöjen täydentäminen on Sanoman väite. Mutta mitä 
se tarkoittaisi käytännössä? Sanoman mukaan tarkoittaisi sitä, 
että ”he mahdollisimman paljon täydentäisivät toisiaan”? 

Mitä se muka tarkoittaa? Kyseessä on sanahelinää peittä-
mään alleen sen ikävän tosiasian, että Sanoma on kusessa ta-
loudellisesti ja yrittää siksi keinoja kaihtamatta saada itselleen 
tällä hyökkäyksellä luvan kahlita Yle täyttääkseen kassansa. 
Mutta mitä Sanoma ja Medialiitto oikeasti sitten haluavat? 
Valtaa, rahaa ja Ylen pois tieltä häiritsemästä heidän yritystään 
vallata mediamarkkinoita. 

Mutta eihän se ole mahdollista. Ei tietenkään! He halua-
vatkin eräänlaisen linnarauhan takeena, että kakusta riittää 
heillekin pieni siivu kiristyvillä markkinoilla myös huomenna. 

Aika halpamainen temppu. Merja Ylä-Anttila pilkkoi kerta 
kerralta kaikki Sanoman Suomen toimintojen toimitusjohta-
jan väitteet hakkelukseksi. Yle on jo luopunut isosta liudasta 
sellaisia ohjelmia, jotka eivät kuulu sen ydinosaamiseen; kyse 
on jonninjoutavasta mutta suuria katsojamääriä keräävästä 
viihteestä. 

Se on aina harmittanut Sanomaa, jonka köykäinen Ne-
lostelevisio - ohjelmapäällikkönään Ylelle aina Euroviisujen 
aikaan jostain kumman syystä lainattava Mikko Silvennoinen 
- kärsii hyvien ja vetävien ohjelmien puutteesta sekä maino-
seurojen vähyydestä. 

Loppupeleissä kyse on myös siitä, että Yleä, jota on jo ran-
kalla kädellä laihdutettu ja kuihdutettu, kuritettaisiin vielä 
sen verran kunnolla, että Sanoma Oy ja Medialiiton jäsen-
yritykset pääsisivät niskan päälle määräämään kaapin paikan 
tulevaisuuden digitaalisia mediamarkkinoita vallatessa. Idea 
on pitkällä juoksulla muuttaa koko Yle-lakia siihen suuntaan, 
että Ylestä tulee mainosmedioiden nöyrä apupoika eikä kuten 
nyt: itsenäinen ja vahva toimija mediamarkkinoilla.
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Koko homma haisee jotenkin salakavalalta ja kummalli-
selta. Suomalaisia asia kummastuttaa. Kun katsoo esimerkiksi 
MTV:n melko heppoisia uutisia, voi sanoa, että laatujourna-
lismilla ja niillä on yhtä vähän tekemistä keskenään kuin Antti 
Rinteellä ja totuudella, sen verran kaukana niistä on kaikki se, 
mitä olemme tottuneet näkemään ja kuulemaan Ylen uutis- ja 
ajankohtaistoimituksen tuottamista ohjelmista. 

Kyseessä on siis kahden kusessa olevan altavastaajan hyök-
käys, on paras puolustusoperaatio. Sanoma Oy ja Medialiitto 
pelaavat aikaa. Merja Ylä-Anttila paljasti pelin jo heti ohjel-
man alussa. Epäsuhtaisat kaverukset Sanoma Oy ja Media-
liitto ovat liikkeellä sammutetuin lyhdyin pelaten avoimesti 
melko kyseenalaista ja epärehellistä peliä. 

He väittävät ihan muuta, mitä tarkoittavat ja yrittävät 
saada Ylen puolustukseen pienen reiän, josta seuraavien 
eduskuntavaalien jälkeen heitä hyvin ymmärtävät poliitikot 
voisivat jatkaa Ylen kurittamista samaan malliin. Mutta ei se 
mene lainkaan käytännössä, niin kuin Sanoma OY:n Suomen 
johtaja väitti. 

Ylä-Antilla muistutti, ettei kyseessä ole mikään nollasum-
mapeli, ei ole keneltäkään pois toisen menestyminen. Päinvas-
toin toisen menestys on myös toisen menestys, kun sen oikein 
oivaltaa. Tai kuten Ylä-Anttila vahvisti Dagens Nyheterin pää-
toimittajan Peter Wolodarskin suulla: 

”Hyvä laadukas julkinen palvelu ei ole keneltäkään pois, 
vaan se vahvistaa myös kaupallista hyvää toimimista. Siellä voi 
sananvapaus ja tiedonvälitys hyvin.” 

Ylä-Anttila osui asian ytimineen. Molemmissa kanteluissa 
on kyseessä kova hyökkäys Yleä vastaan todellisena tavoittee-
na rajoittaa sanavapautta. Kyseessä on nimenomaan julkisen 
sanavapauden rajoittamisyritys ja hyökkäys tavallisen kansan 
oikeutta tulla kuulluksi ja kuulla kriittisiä ääniä myös vallan-
pitäjiä vastaan. 

Ja kuten Ylä-Anttila ohjelman lopuksi sanoi, ei kukaan 
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muu toimija osaa, halua tai kykene tekemään sitä laajaa ”kult-
tuurikatalogia”, johon kykenee vain Ylen ammattitaitoinen 
koneisto. Pidetään kiinni demokratiastamme. 

Pidetään siis kiinni oikeudestamme katsoa ei kaupallisia 
uutisia ja ajankohtaisohjelmia eli YLEä. Poliittisen historian 
professori L.A. Puntila vuonna 1961 puhui samasta asiasta. 
Hänen mielestään julkisuus on demokratian terävämpiä asei-
ta, emmekä saa antaa sen missään vaiheessa eikä minkään syyn 
vuoksi tylsistyä. 

Sananvapaus meillä on; oikeus pitävien tietojen mahdol-
lisimman nopeaan saantiin on myös varmistettava. Niiden 
oikealla käyttämisellä on lujitettava demokratiaa ja siinä vai-
kuttavien ryhmien keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä - 
juuri kuten YLE tekee.

On perin outoa, ettei kukaan poliitikko ole noussut puo-
lustamaan tätä yhtä tärkeintä kansalaisoikeuttamme, joka 
näyttää nyt olevan uhattuna Sanoma Oy:n ja Medialiitto ry:n 
operaation tuloksena. 

Kukaan ei myöskään julkisessa keskustelussa tunnu muis-
tavan, miten kohtalokasta on, kun valta ja media keskittyvät 
ja miten tärkeää demokratian ja sanavapauden kannalta olisi 
lehdistön, jota Sanoma ja Medialiitto edustavat, monopoli-
soitumisen torjuminen, mikä tänään on Suomessa jo liian 
myöhäistä. 

Miksi sitten sanavapaus on niin tärkeää ja yksi tärkeim-
mistä asioista, jota kansalaisilla on? Siksi, että sen oleminen 
tai puuttuminen mielletään usein eräänlaiseksi paradigmaksi, 
joka jäsentää koko viestintäpolitiikan ja demokratian kenttää. 

Sananvapauden ja viestintäpolitiikan suhde on jännittei-
nen sillä sananvapaus ei vain ohjaa viestintäpolitiikan sisältöä, 
vaan usein vapaus ja sääntely myös ymmärretään toistensa 
vastakohdiksi; sanavapaus ja lehdistönvapaus ovat tarkoitta-
neet vapautumista julkisen vallan harjoittamasta sensuurista. 

Mainosmedioilla se on ihan toista. Se on ikävällä tavalla 
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sisäistettynä herruutena oikean sanavapauden puuttumista ja 
valtavan viihteellisen hömpän tarjoamista ohjelmien nimik-
keellä; uutiset ovat uutisia vain nimeksi, eikä niitä useinkaan 
ohjaa riippumaton journalistinen halua näyttää kolikon kaksi 
puolta, vaan se näkemys, joka omistaa mediat tai jonka kaveri 
maksaa sen kulut mainoksillaan.

Hesarin entinen päätoimittaja, Janne Virkkunen (joka ei 
ole lainkaan niin puhdas pulmunen mitä sananvapauden puo-
lustamiseen tulee) muistutti oikeasta sanavapaudesta rivien 
välistä muistokirjoituksessaan Hesarissa legendaarisesta The 
Guardianin päätoimittaja Peter Prestonista: 

”Peter Prestoniin sopivat hyvin Salaman Rushdien sanat: 
”Sananvapaus on kaikki. Se on koko peli. Sanavapaus on elä-
mä itse.” Prestonin yksi unohtumaton ohje tämän kirjoittajal-
le oli: Päätoimittajan pitää osata tehdä kompromisseja, mutta 
älä tee kompromisseja sanavapaudesta.” 

Preston puhui sanavapauden ja demokratian kohtalonyh-
teydestä. Hänen aikanaan syntyi käsite ”guardian readers”, 
joka vastaa suomeksi kutakuinkin samanlaista käsitystä laa-
tujournalismista kuin seuraisi vain Yleä. 

Silloin kun Erkon perillinen Rafaela Seppälä, Suomen 
rikkaimmaksi naiseksi usein tituleerattu raharikas perillinen, 
päätti myydä enemmistön Sanoma Oy:n osakkeistaan yhdelle 
keskustapuolueen suurimmalle taloudelliselle tukijalle, Ko-
neen suuromistaja Herlinille, alettiin odottaa mediakentän 
myllerrystä kiristyvässä kilpailussa ja kaikki tiesivät, mihin 
yksityinen mediamaailma iskisi seuraavaksi: Yleen. 

Torstaina tuli tieto siitä, että Sanoma on tehnyt suoma-
laisittain halvan tempun eli sodanjulistuksena kantelun Ylen 
saamista valtiontuista EU:n kilpailuviranomaisille. 

Aiemmin tänä vuonna lähinnä kepulaistaustaisista keskin-
kertaisista ja havainnoin ikkunaluukkua rajusti pienentävistä 
maakuntalehdistä koostuva Medialiitto aloitti hyökkäyksen 
Ylen Areenaa vastaan vaatien Ylen keskittyvän kirjoittamaan 
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sivuillaan vain niistä aiheista, joista se on tehnyt myös joko 
radio -tai televisiojuttuja. Koska mikään ei ole sattumaa 
eikä varsinkaan tässä tapauksessa, ei voi välttyä ajattelemasta 
1+2=3. 

Silti koko kysymys vaikuttaa absurdilta ja keksityltä. Mik-
si kansalaisten omistama ja eduskunnan hallitsema radio -ja 
televisioyhtiö, joka tuottaa uutisia, sivistystä, kulttuuria ja 
oppimissisältöjä kaikille kansalaisille sekä huolehtii tasapuoli-
sesta uutisoinnista ja alueellisista lähetyksistä olisi muka uhka 
kilpailijalleen? 

Täysin naurettava väite. Korona-aikana kun elokuvateatte-
rit, museot ja teatterit olivat kiinni, vain Yle kykeni ja halusi 
tarjota laatua ja tasokkaita ohjelmia sekä elokuvia ja taide-
nautintoja kanavillaan kaiken yksityisten televisioyhtiöiden 
mainosten ohessa tuputtamaa roskaa vastaan. 

Eikö Ylen kannattaisi kysyä vastineessaan, onko yksityisen 
mediayhtiö Sanoman yksipuolinen ja ei valvottu, ei-demo-
kraattinen sisällöntuotanto uhka demokratiallemme ja sana-
vapaudelle pitkällä aikavälillä, kun katsoo Helsingin Sano-
mien journalistista linjaa olla hiljaa tai äänessä sen mukaan, 
mikä heitä itseään kiinnostaa, ei sen mukaan, mikä on yleinen 
intressi, kuten Ylellä? 

Toinen tärkeä kysymys ovat sanat KILPAILU ja LAATU. 
Ne eivät sovi yhteen yksityisellä mediarahoitteisella medialla. 
Ylellä kylläkin. Ongelmallista on erityisesti sana kilpailu. Sa-
noman ”sanasaivarointi” on tehty tarkoin harkiten lakimies-
ten turvin ja sen tarkoitus on heikentää Ylen yleisesti nautti-
maa luottamusta ja saattaa se huonoon valoon, jotta voidaan 
aloittaa keskustelu Ylen roolin supistamiseksi digitaalisilla 
tulevaisuuden mediamarkkinoilla. 

Asia ei ole ihan näin. Ylen rooli on laissa turvattu ja sen 
tehtäväkenttä on laaja. Ja sellaisena sen haluaa pitää yli 90% 
kansalaisista. Ylellä on kansallisesti tärkeä tehtävänsä, se on 
valvottu, toimittajien ammattitaito on huippua ja Yle tekee 
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laatujournalismia ja koko laitos toimii demokraattisesti, jonka 
sekoilut mediamarkkinoilla Rauramon ja Andersinin aikana 
olivat maksaa itse Hesarin lopettamisen tai myymisen. 

Sitä samaa ei voi sanoa omistajiensa tahdon mukaisesti toi-
mivassa yksityisestä Sanomasta. Kilpailu on myös ongelmal-
lista siksi, ettei se voi olla kilpailua vain markkinoista ilman 
laatua, kun kyseessä ovat ohjelmasisällöt. 

Hei Haloo! Käsi sydämellä televisio Nelosen ja liudan jon-
ninjoutavia musaradioita omistavaa Sanoma, kun aikoinaan 
saitte Lipposen I-hallitukselta demareiden kanssa tekemänne 
kaupan jälkeen silloisista mediamarkkinoiden jakamisesta 
johtuen oman televisiokanavanne ministeri Jouni Backmanin 
kädestä, jota vastaan moni järkevä ja kaukaa viisas oli, oliko 
lupaehdoissanne mainita mm. kotimaisuusasteesta, omasta 
ajankohtais-ja uutistuotannosta sekä tietynlaisesta tasapuoli-
suudesta, alueellisuudesta ja laadusta? 

Taisi olla. 
Mitä niille nyt on tapahtunut? 
Ne unohditte. 
Miksi? 
Ja vieläpä aika nopeasti. 
Ja mitä ne olivat? 
Viiden minuutin studiosta muutaman julkkispellen luke-

mat sähkeet samaan aikaan, kun Yle tuotti satojen toimittajien 
voimin tasokasta uutismateriaalia niin koti- kuin ulkomailta. 

Nelosen uutiset olivat surkea esitys esittää uutisia. Ihan 
hävetti joskus pakosta katsoa. Ette ole pitäneet sanaanne siksi, 
ettei se kannattanut taloudellisesti teille. Entä kilpaileminen 
laadulla? 

Siihen ette ole pystyneet koskaan Yleä vastaan (en tiedä 
kuka ohjelmianne katsoo, en minä ainakaan). Vaikka EU:n 
kilpailuviranomaiset eivät tähän puutu, me tavalliset televi-
sionkatsojat ja radionkuuntelijat olemme tästä enemmin kiin-
nostuneita. Ihan pelottaa ajatus suomalaisesta mediamaail-
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masta ilman Yleä Neloskanavan näköisenä. 
Teiltä tulee esimerkiksi tänään perjantaina 28.5.2021 

mainostajien toiveesta viihdeohjelmia ”Huvila&Huussi, 
Onnenarpa, Hauskat kotivideot jne...”, kun Ylen Areenasta 
on voinut nähdä ja näkee koko ajan mieltä ylentäviä Ingmar 
Bergmanin kultakauden ohjaustöitä, ja esimerkiksi tänään 
mm. laatumusiikkiohjelmina Hannu Linnun RSO:n päätös-
konsertti ja vielä sokerina illan päälle Olohuoneesta Viitasen 
Piian (ei sen tamperelaisen punatkukkaiseksi itseään värjäävän 
demarin) konsertti. 

Ai niin, eiväthän katsojanne ja kuuntelijanne katsoisi ja 
kuuntelisi tällaista, ja siksi ne jäisivät siltä pieneltä vähem-
mistöltä, joka näistä nauttii, näkemättä ja kuuntelematta, jos 
se teistä riippuisi. Se siis kilpailusta. Ylen kohdalla ei ole kyse 
kilpailusta kilpailun takia vaan tasapuolisuudesta kaikille jo-
tain ohjelmistopolitiikassaan ja kilpailusta laadulla.

Mitä tapahtuisi, jos saatte monopolin digitaaliseen vies-
tintään joskus taistelunne tuloksena ja Ylen rooli supistuisi 
minimiin tuottamaan vain perusohjelmia? Muistuttavatko 
ohjelmanne silloin tätä samaa kyseenalaista ja tylsistyttävää 
roskaa kuin nyt saamme nähdä Nelosella ja kuunnella radio-
kanaviltanne? 

Tasapuolisuudesta ei silloin olisi kysymys. Sananvapaudes-
ta kylläkin, mutta ei kansalaisten vaan mainostajien. Miksi 
jokaisen suomalaisen ikään, asuinpaikkaan ja poliittiseen kan-
taan katsomatta pitäisi viimeistään tässä vaiheessa huolestua, 
ennen kuin on liian myöhäistä? 

Koska kysymyksessä on kiristyvässä markkinatilanteessa al-
kanut sanavapaustaistelu ja ennen kaikkea demokratia ja siitä 
kenen ehdoilla mennään ja mihin suuntaan. Sananvapaus on 
sama asia kuin valinnanvapaus. Ja jos tarjolla on vain yksi 
vaihtoehto, se ei ole sanavapautta; se ei ole lainkaan vapautta 
vaan sanavapausvalheeseen käärittyä orjuutta, käskyjä, asen-
teita ja vallan väärinkäyttöä. 
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Taustaksi keskusteluun sopii Kenen media? (Vastapai-
no 2015), jonka ovat kirjoittaneet Kari Karppinen, Marko 
Ala-Fossi, Anette Alen-Savikko, Jockum Hilden, Johanna 
Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen. Toimittajat 
eivät käytä medioissa työskennellessään omaa sanavapauttaan 
vaan työantajansa. Kirja ”Kenen media?”-kirja keskittyy valot-
tamaan joukkoviestimiä koskevaa päätöksentekoa, tekijänoi-
keuskysymyksiä ja verkkoviestintää sekä yksityisyydensuojaa 
ja on kiinnostava kirja kaikille niille, joita kiinnostaa keskuste-
lut mm. Yleisradion rahoituksesta ja lehdistön tulevaisuudesta 
tai internetin hallinnasta ja verkkovakoilusta. 

Hannu Nieminen kertoo kirjan luvussa Miksi tutkia suo-
malaista viestintäpolitiikkaa? miten suomalainen viestintä-
maailma on muuttunut rajusti parin vuosikymmenen aikana 
tavalla, jota kukaan ei kyennyt etukäteen ennustamaan. 

Niemisen jutussa paljastuu, miten vahvaa Suomessa on 
aiemmin ollut viestinnän säätely. Samasta asiasta puhuu toi-
mittaja Johanna Vehkoo, joka on kirjoittanut osuvan kirjan 
journalismista Painokoneet seis -kertomuksia uuden journa-
lismin ajasta (Teos 2011). Vehkoo pohtii kirjassaan laatujour-
nalismin tulevaisuutta kysymyksillä, onko journalismi kriisis-
sä ja entä millainen on uuden median suhde demokratiaan? 

Vehkoon mielestä vika on ollut siinä, että journalismia on 
käsitelty pelkkänä tuotteena, vaikka laatujournalismin pitäisi 
hänen mielestään olla jotain muuta; jotain tärkeämpää, arvok-
kaampaa. Vehkoolle se on jotain, mitä ilman demokraattinen 
yhteiskunta ei voi toimia. 

Sen verran aika on syönyt Vehkoon kirjaa, että hänen huo-
mionsa siitä, että sanomalehdillä menisi toistaiseksi hyvin ei 
enää pidä paikkansa. Levikit ovat vakaassa, pysäyttämättö-
mässä laskussa. Syy siihen, miksi aiemmin Medialiitto ja nyt 
Sanoma ahdistelevat Yleä löytyy Vehkoon kirjasta, kun hän 
toteaa, että Suomessa on alettu jo supistaa toimittajien määrää 
ja toimitusten taloudellisia resursseja. 
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Samalla unohdetaan, että tulevaisuuden journalismi on di-
gitaalista. Juuri näin toimien journalismin kriisiä suorastaan 
houkutellaan myös Suomeen. Taistelu digitaalisista journalis-
mista eli paikasta auringon alla tulevaisuudesta, on kätketty 
sanavapaus-taistelun nimikkeen alle.

Journalismin kriisi on ollut Suomessa jo pitkään. Suomen 
journalistiliitto ennusti jo vuosia sitten medioiden murroksen, 
ja vastusti siksi henkeen ja vereen kokoomuksen ajamaa ns. 
mediaveroa, koska arveli sen aiheuttavan potkut lähes tuhan-
nelle liittonsa jäsenelle. 

Journalistiliiton puheenjohtajana vuosina 2006-2014 
toimineen toimittaja Arto Niemisen mukaan, joka oli juuri 
valittu liiton puheenjohtajaksi, potkuja saneli kuin liukuhih-
nalta niin tiuhaan, että liitto päätti tutkia jokaisen tapauksen 
erikseen oikeuden kautta, ja voitti suurimman osan niistä. 

Pahin vuosi oli Niemisen mukaan 2008, jolloin suomalais-
medioissa oli jatkuvasti yt-neuvotteluja jossain meneillään. 
Tuntojaan Nieminen purki Hesarin toimittaja Veli-Pekka 
Leppäselle Hesarissa 30.12.2017 julkaistussa 60-vuotishaas-
tattelussaa. 

Noista vuosista on jäljellä enää vain muisto ja tabloid-ko-
koon siirtyneet ja jotenkuten vielä elossa sinnittelevät maa-
kuntalehdet huolimatta lukuisista omistajavaihdoksistaan ja 
uudelleenjärjestelyistä. 

Samalla mediakenttä on supistunut ja tarjonta yksipuo-
listunut, ja jos mainitut Yle ja Hesari valtamedioista yhdessä 
Suomen Kuvalehden kanssa, ovat jääneet pitämään yllä laa-
tujournalismin lippulaivaa muun maan journalistisen tason 
painuessa sietämättömiin lukemiin pakkasen puolelle.

Myös sisällöllisiä muutoksia on tapahtunut. Hesarista on 
tullut huolimaton ja sen kirjoituksia kritisoidaan. On vain 
ajan kysymys, milloin aiemmin liberaalina tunnettu Helsingin 
Sanomat muuttuu omistajiensa toiveiden mukaisesti oikeis-
tolaiseksi. 
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Oikeistolaisuus myy paremmin kuin punavihreä liberaa-
lihöttö. Kysymys on myös sanavapaudesta. Ylellä uutisia ja 
toimituspolitiikkaa ohjaavat puhtaasti journalistiset säännöt 
yksityisillä mediamarkkinoilla omistajan taloudellinen etu, 
mainostajat ja alueiden valtaryhmien intressit. 

Kepulaistaustainen maakuntalehdistö on jo kuristanut sa-
nanvapauden omilla alueillaan hälyttävän pieneksi ja lähinnä 
omistajiensa ja ilmoittajiensa toiveiden mukaiseksi. Kukaan 
ei ole ollut huomaavinaan, kun Keskisuomalainen osti ensin 
kaikki lähialueensa sanoma- ja kaupunkilehdet Savon Sano-
mia myöten ja sitten heti perään Sanomalta Kaakon viestinnän 
Saimaan Sanomat, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat ja 
laajeni vaarallisesti pääkaupunkiseudulle, ostamalla sekä kau-
punkilehdet Vantaan Sanomat että Helsingin Uutiset. 

Tämä on myös syy miksi yhtyneet kepumediat sekä Kes-
kisuomalainen että Ilkka rohmuavat raskaasti tappiollisia ko-
koomuslehtiä konserniinsa taseidensa rasitukseksi, niin että 
kepumediat ulottuvat jo läpi Suomen ihan pääkaupungin 
porteille (toinen syy on saada edullista ilmoitustilaa eteläpoh-
janmaalaisille autoliikkeille). 

Mutta tavalliset ihmiset eivät ole niin helposti huijattavia ja 
tyhmiä kuin maakuntien kepumedioiden omistajat ovat olleet 
suunnitellessaan työpöydällä vuosisadan mediakaappausta. 

Sanomalehtien levikit ovat samalla laskeneet siinä missä 
myös lehtien sisällötkin, joista suurin osa säästösyistä tehdään 
konsernin yhteistoimituksessa persoonattomiksi ja ketään 
kiinnostamattomiksi. Siksi on hyvä tehdä ero oikein ja hyvän, 
tasokkaan journalismin välillä. 

Kysymys on paljon muustakin kuin vain journalismin 
laadusta tai sananvapaudesta: siitä, kuka hallitsee ja millä ta-
valla tulevaisuuden mediamarkkinoitten kautta ihmismieliä. 
Jos seuraavat eduskuntavaalit voittavat persut ja hallitukseen 
tulee kokoomuksen lisäksi kepu sekä kristilliset, Ylessä alkaa 
myräkkä, sillä persut ovat jo ennakkoon ilmoittaneet halua-
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vansa muuttaa Ylen roolia ja katsoa hieman aktiivisemmin sen 
harjoittaman uutisoinnin ja toimituspolitiikan perään. 

Edellisen hallituksen aikana persuille tuli selväksi, ettei 
oman miehen istuttaminen hallintoneuvoston puheenjohta-
jaksi välttämättä takaa minkäänlaista asemaa vaikuttaa itse 
yhtiön sisäiseen toimintaan. 

Torstaina Ylen Areenan sivuille toimittaja Jonni Roosin te-
kemässä jutussa otsikolla Mediayhtiö Sanoma haluaa rajoittaa 
Yle Areenaa - konserni kanteli EU:n komissiolle Yleisradiosta 
Yleisradion toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan (Troijan he-
vonen) mukaan Sanoman kantelun ytimessä ovat Yle Areena 
ja Ylen oppimisen sisällöt. 

Kantelussa haluttiin hänen mielestään kyseenalaistaa suo-
malaisten rakastama ja arvostettuna verkkopalveluna palkittu 
Yle Areena ja sen tulevaisuus sekä tapa, jolla Yle julkaisee si-
sältöjä Areenaan. Ylä-Anttilan mukaan suoratoistopalvelujen 
kansainvälinen kilpailu kovenee kaiken aikaa ja alan markki-
nat muuttuvat vauhdilla. 

Kansallisilla suoratoistopalveluilla on hänestä täysi työ 
pysyä kilpailussa mukana. ”Siinä mielessä on valitettavaa ja 
surullista, että kotimaisen sisällön suhteen Suomessa syntyy 
tällaista vastakkainasettelua”, Ylä-Anttila toteaa. Hänelle on 
toistaiseksi hieman epäselvä, miten Sanoma haluaisi rajoittaa 
Ylen oppimisen sisältöjä. Monet Hesarin lukijat ällistyivät aa-
mulla lukiessaan uutista, sillä Sanoma Oy:n viesti on kaikessa 
alastomuudessaan tekopyhä. 

He ovat olevinaan huolissaan kilpailun julkisen median 
kanssa kaventavan yksityisen median elintilaa. Niin ei ole 
aiemmin käynyt, vaan kaksi isoa ja johtavaa valtamediaa, Yle 
ja Sanoma ovat kyenneet toimimaan yhdessä ja jopa täyden-
tämään toisiaan. 

Kyseessä on huonosti naamioitu operaatio vallata tulevai-
suuden digitaaliset mediamarkkinat kutistamalla Ylen rooli 
minimiin häiritsemästä. Sanoma on liikevaihdon perusteella 
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Suomen suurin mediakonserni. Se julkaisee muun muassa 
Helsingin Sanomia ja pyörittää Nelonen-tv-kanavaa. Sano-
ma on myös merkittävä oppimissisältöjen tuottaja sekä Ylen 
suurin kilpailija.

Mutta mitä sitten on sanavapaus? Kari Karppinen käsit-
telee Kenen media?-kirjassa luvussa Kiistellyt käsitteet sa-
nanvapautta, lehdistön vapautta, median vapautta ja verkon 
vapautta, joita pidetään yleisesti demokraattisen yhteiskunnan 
peruspilareina: 

”Vapauden käsite on poliittisen filosofian klassinen kysy-
mys. Viestintäpolitiikassa siihen liittyy erityisen suuri painoar-
vo. Sanavapaus mielletään usein eräänlaiseksi kattokäsitteeksi 
tai paradigmaksi, joka jäsentää koko viestintäpolitiikan kent-
tää. Sananvapauden ja viestintäpolitiikan suhde on kuiten-
kin jännitteinen siinä mielessä, että sananvapaus ei vain ohjaa 
viestintäpolitiikan sisältöä, vaan usein vapaus ja sääntely ym-
märretään toistensa vastakohdiksi. Historiallisesti sanavapaus 
ja lehdistönvapaus ovat tarkoittaneet nimenomaan vapautu-
mista julkisen vallan harjoittamasta sensuurista. Toisaalta vies-
tintäpolitiikan odotetaan edistävän sanavapautta turvaamalla 
kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet tiedonsaantiin ja 
osallistumiseen. Myös sananvapauden voi nähdä sekä itsei-
sarvona että välineenä, jolla ajetaan muita yhteiskunnallisia 
tavoitteita.” 

Karppisen mukaan juuri siksi käytännössä keskustelu sa-
navapaudesta nivoutuu usein demokratian ja julkisen kes-
kustelun edistämiseen. Sananvapauteen kuuluu oleellisesti 
myös median moniarvoisuuden ihanne, mikä sopii hyvin 
nykyajan viestintäpolitiikan ihanteeksi edelleenkin. Juuri se 
on ollut Ylen eräs kantava periaate ja se erottaa sen yksityisistä 
medioista, joita määrittävät mainostajien ja yleisön intressit 
enemmän kuin huolestuttavasti omassa journalismissaan. 

Karppisen mukaan aiemmin tavoiteltiin totuutta ja objek-
tiivisuutta, mutta nämä ihanteet on nykyisin kyseenalaistettu. 
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Demokratia ja julkinen keskustelu edellyttävät erilaisten nä-
kökulmien ja yhteiskunnallisten äänten pääsyä julkisuuteen. 
On joskus vaikea ymmärtää keskustelua siitä, pitääkö median 
tuottaa vain laadukkaita sisältöjä ja journalismin tulisi esitellä 
vain kiistattomia tosiasioita. 

Karppisen mukaan ne sisälsivät ajatuksen, että jokin taho 
voi kaikkien muiden puolesta määritellä laadun ja totuuden 
kriteerit. Hänestä on sen sijaan helppo todeta, että median 
tulisi käsitellä erilaisia näkökulmia mahdollisimman moni-
puolisesti. 

Kysymys on ristiriitaisesta moniarvoisuuden ymmärtämi-
sestä eri tavoin, vaikka siitä on tullutkin Albert Camusin sa-
noin sellainen kysymys, että jos hän teki itselleen kysymyksen, 
mistä hän voi päätellä, että jokin kysymys oli kiireellisempi 
kuin jokin toinen? Ja hän vastasi itselleen, että voi päätellä sen 
teoista, joihin hänen kysymyksensä johti. 

Camus väitti, että ihmiset tapattivat itsensä aatteiden tai 
kuvitelmien takia, jotka tekivät elämän heille mielekkääksi. 
Ihmisten elämässä oli näet paljon vaikeita tilanteita, joita ei 
helpolla ratkaista, vaikka ihminen itse määrittää pitkälti sen, 
miten muut hänet kokevat. 

Samoin on medioiden moniarvoisuuden laita. Noam 
Chomsky menee syvemmälle mediakriisin käytännön syihin, 
kysyessään kirjassaan Mediakontrolli (Sammakko 2003) tär-
keän kysymyksen lukijoiltaan: 

”Haluammeko elää vapaassa yhteiskunnassa, vai erään-
laisessa itse aiheutetun totalitaarisen järjestelmän alistamina. 
Haluammeko elää yhteiskunnassa, jossa hämmentynyt lauma 
on syrjäytetty päätöksenteosta, jossa se on hämättynä, kau-
huissaan karjuu isänmaallisia iskulauseita, pelkää henkensä 
edestä ja palvoo pelonsekaisella kunnioituksella johtajaa, 
joka pelasti heidät ”tuholta”, samalla kun koulutetut massa 
tepsuttavat käskystä hanhenmarssia ja hokevat iskulauseita, 
joita heidän kuuluu toistaa, ja yhteiskuntamme mätänee ja 
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rappeutuu. Päädymme palvelemaan väkivaltaista palkkaso-
turivaltiota toivoen, että muut maksavat meille maailman 
murskaamisesta.” 

Myötäsyntyisen epäluuloisuuden ajamana Chomsky poh-
tii median roolia nykypolitiikassa ja sitä, miten se pakottaa 
meidät myös kysymään, minkälaisessa maailmassa ja yhteis-
kunnassa haluamme elää; aivan erityisesti on syytä hänen mu-
kaansa lisäksi kysyä, millaiseksi ymmärrämme demokratian, 
mikäli haluamme elää demokraattisessa yhteiskunnassa? 

Tai oikeammin luettuna rivien välistä voivotella kohte-
liaasti laiskoille sohvaperunoille, että hyviä pyrkimyksiä on 
paljon, mutta rohkeus viedä ne loppuun asti puuttuu siltä 
ihmiskunnan hyvinvoivalta keskiluokkaiselta enemmistöltä, 
jonka saamattomuus ja asioihin puuttumattomuus takaavat 
sen, etteivät asiat koskaan muutu paremmaksi ja ongelmat 
vain pahenevat. 

Filosofi Camus kysyy itseltään, mikä on se arvaamaton 
tunne, joka riistää sielulta sen elämälle välttämättömän unen: 

”Maailma, jonka pystymme selittämään kehnoillakin pe-
rusteilla, on tuttu maailma. Mutta maailmankaikkeudessa, 
jossa on riistetty haavekuvat, ihminen tuntee olevansa muu-
kalainen. Hänen maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, 
sillä häneltä on riistetty niin kadotetun isänmaan muistot 
kuin toivo luvatusta maasta. Absurdisuuden tunne merkitsee 
juuri tätä kuilua ihmisen ja hänen elämänsä, näyttelijän ja 
kulissien välillä.” 

Tämän tunteen ja tyhjyyden kaipuun välisen yhdyssiteen 
erästä tärkeää levittäjää Chomsky kuvailee kirjansa ensimmäi-
sessä luvussa Yhdysvaltojen hallituksen ensimmäistä modernia 
propagandakampanjaa presidentti Woodrow Wilsonin hal-
lituskaudella 1916, kun rauhaan sitoutuneet amerikkalaiset 
onnistuttiin lietsomaan puolessa vuodessa Greelin ryhmäksi 
kutsutun propagandakoneiston ansiosta hysteeriseksi, sotaa 
lietsovaksi joukoksi. 
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Komission työ oli suurmenestys ja se oli vasta alkusoittoa 
valtamedioiden ja liike-elämän hyvin alkaneelle yhteistyölle 
kansan mielten muokkaamisessa haluttuun suuntaan tulok-
sellisesti ja nopeasti. Chomskyn mukaan samoja tekniikoita 
käytettiin myöhemmin lietsomaan myös ”Punaista uhkaa” 
vastaan: 

”Käytetyt keinot olivat mittavia. Paljon käytettiin esimer-
kiksi tekaistuja julmuuksia, joihin ”hunnit” olivat syyllisty-
neet. Heidän väitettiin repineen belgialaisilta vauvoilta käsiä 
irti ja tehneen monenmoisia kauheuksia, joista voi vieläkin 
historiankirjoista lukea. Ne oli paljolti keksinyt brittien pro-
pagandaministeriö, jonka tehtävänä tuohon aikaan sen omien 
salaisten kaavailujen mukaan oli ohjailla maailman valtavä-
estön ajatuksia. Eniten propaganda kuitenkin halusi ohjailla 
yhteisönsä älykkäimpiä jäseniä Yhdysvalloissa, jotka sitten 
levittäisivät brittien kokoon keittämää propagandaa ja muut-
taisivat rauhanomaisen maan mielialan sota-ajan hysteriaksi.” 

Millaista valtaeliitin ja valtamedioiden harrastama pro-
paganda on tämän päivän Suomessa? Siitä saa hyvän kuvan 
lukemalla Kari Karppisen ja Janne Martikaisen yhdessä toi-
mittaman Julkisuuspeli ja demokratia (Vastapaino 2012) 
-kirjan julkisuuden ja valtamedian muuttuvasta roolista yh-
teiskunnassa. 

Kirjassa käsitellään mm. yleisen mielipiteen, sosiaalisen 
mielikuvituksen ja sanavapauden suhdetta julkisuuteen ja 
demokratiaan sekä Jurgen Habermasin ”Julkisuuden raken-
nemuutos” -kirjassa esitettyä keskeistä väitettä ”mielipiteestä” 
porvarillisen poliittisen julkisuuden erityispiirteenä. Kirjan 
tärkein huomio on se, että julkisuus on aina kuviteltua, ja 
että julkisuuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin kiin-
nitämme huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden ins-
tituutioiksi. 

Kirjan kiinnostavin artikkeli on Anu Kantolan artikkeli ot-
sikolla Miten meistä tuli me? -julkinen elämä sosiaalisena mie-
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likuvituksena. Kantola pohtii otsikon mukaisesti sitä miten 
modernit yhteiskunnat, jotka ovat liian suuria toimiakseen 
kasvokkain, ovat luoneet yhdessä sosiaalisen mielikuvituksen 
(social imaginary). 

Kantolan mukaan tästä näkökulmasta katsottuna julkisuus 
ja julkinen elämä ovat täynnä mielikuvia, symboleita, tarinoi-
ta ja teorioita, jotka kertovat keitä me olemme, mistä olemme 
tulleet, minne olemme matkalla, mikä meitä uhkaa sekä mikä 
meille on ja ei ole mahdollista. Kantolaa kiinnostaa erityisesti 
viime vuosikymmeninä tapahtunut mielikuvituksen muutos: 

”Hegel piti lehden lukemista maallisena vastineena ru-
koukselle. Benedict Andersson (2007) lainaa tätä havaintoa 
ja väittää, että se kuvaa lehdistön merkitystä kansallisen kult-
tuurin luomisessa. Andersson avasi keskustelun sosiaalisesta 
mielikuvituksesta parikymmentä vuotta sitten kirjallaan Ima-
gined Communities (1983; suomennos Kuvitellut yhteisöt, 
2007). Kirjassaan hän tutki 1800-luvun nationalismia ja eri-
tyisesti sitä, kuinka sanomalehdet tuottivat kansallisia mieli-
kuvayhteisöjä, jotka tuottivat kokonaan uuden kuvitteellisen 
yhteisöllisyyden: käsityksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta 
sekä kansalaisten samankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudes-
ta, jotka rakentuivat yhteisen menneisyyden, kielen ja kult-
tuurin varaan.”

Kantola lainaa aatehistorioitsija Charles Taylorilta hänen 
ajatuksensa siitä, että sosiaalinen mielikuvitus käsittää kaikki 
ne tavat, joilla ihmiset kuvittelevat sosiaalista elämäänsä: 

”Yhteiskunnassa on olemassa sosiaalinen mielikuvitus, 
jossa ihmiset kuvittelevat ympäristöään ja antavat sille mer-
kityksiä. Nämä käsitykset liikkuvat mielikuvina, tarinoina ja 
legendoina. Taylor olettaa myös, että sosiaalinen mielikuvitus 
on jotakin, joka jaetaan yhteiskunnassa niin, että laajat ihmis-
joukot uskovat siihen. Siksi sosiaalinen mielikuvitus tuo yh-
teiskuntaan vakautta ja toimintakykyä: se tekee mahdolliseksi 
yhteiset toimintatavat ja oikeuttaa yhteiskunnan toiminnan.”
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Kyseessä on siis hyvin voimakas propagandaväline, jota 
valtamediat pitävät hallussaan. Taylorin mukaan ihmiset 
valitsevat omien mieltymystensä mukaan moraalin, jota he 
noudattavat asiassa kuin asiassa. Identiteetti on hänelle kysy-
myksiä keitä me olemme ja mistä me olemme kotoisin? Sellai-
senaan identiteetti antaa Taylorille myös taustan, jota vastaan 
tarkasteltuina mieltymyksemme, toiveemme ja pyrkimyk-
semme ovat ymmärrettävissä. Siksi hän tarjoaa dialogisuutta 
identiteetin yhdeksi tärkeimmistä perusperiaatteista: Taylorin 
mukaan meistä tulee toimivia ihmisiä, kykeneviä ymmärtä-
mään itseämme ja siten määrittelemään identiteettiämme, 
kun opimme ihmisen rikkaat ilmaisukielet. 

Mutta entä jos sanavapaus myydään ja sosiaalisesta mie-
likuvituksesta tulee vaihtoväline yksityisen median omista-
massa pörssissä, jolloin Suomeenkin olisi mahdollista perustaa 
äärioikeiston vihapuhetta suoltava Fox News-tyyppinen tele-
visiokanava? Kysymys valtamedioista on aina kysymys myös 
vallasta ja mielistä sekä identiteetin ja kielen propagandasta, 
joka on joko näkyvää tai näkymätöntä eli ”pehmeää despo-
tiaa”. 

Alexis de Tocquevillelle pehmeä despotia on sitä, ettei ty-
rannia ei enää perustu terroriin ja sortoon, vaan valtio on 
lempeä ja holhoava. Asiaa voi tarkastella myös läpi Nietzschen 
ja Foucaultin edustaman tradition, mikä palauttaa kaikki eet-
tiset arvot valtavaateiksi, ja tulkitsee kaiken eettisen argumen-
toinnin poliittiseksi manipuloinniksi. 

Parhaiten kuitenkin sekä narsistista aikaamme että kuun 
tavoin auringonvaloa välittäviä valtamedioita kuvaa ikuinen 
irvileuka, kirjailija ja toimittaja Jyrki Lehtola Ilta -Sanomissa 
12.1.2018: 

”Teknologinen kehitys on muuttanut suhteemme aikaan. 
Kun ennen joutui odottamaan eläkeikää saadakseen muistel-
missaan kertoa rakastuneensa itseensä uudelleen, nykyjään voi 
jo 40-vuotiaana muistella, millaisia herkkuja on itsestä elämän 
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aikana löytänyt.” 
Kantola kirjoittaa miten modernille ajalle on ollut tyy-

pillistä Taylorin ”suureksi irtautumiseksi” kutsuma prosessi, 
jossa vanhat horisontit ovat murtuvat ja luhistuvat teollistu-
misen, kaupungistumisen ja nykyaikaistumisen tieltä. Kan-
tolan mukaan järjen varaan rakentuva moderni yhteiskunta 
on täynnä mielikuvituksia, jotka nojaavat vanhentuneeseen 
romantiikkaan: 

”Näitä sosiaalisia mielikuvituksia hallitsevat yhteenkuu-
luvuuden tunteet, ajatukset yhteisestä kohtalosta, pitkä his-
torialliset jatkumot historian hämärästä nykypäivään ja ko-
kemukset aidosta ihmisen välisestä yhteydestä. Usein näillä 
mielikuvituksilla on oma musiikkinsa ja runoutensa, omat 
ikoninsa, suurmiehensä ja -naisensa, sankarit ja viholliset.” 

Suurta irtautumista on myös se, miten 2010-luvun somen 
ja internetin sanavapaudesta hullaannuttama suuri yleisö 
rimpuilee valtamedioiden itselleen omimaa, ja sitä musta-
sukkaisesti ja tuloksellisesti tähän päivään saakka valvomaa 
monopolia päättää siitä kuka saa sanoa ja mitä. Tähän kisaan 
ovat nyt liittyneet yhteisesti kansan omistamaa Yleä vastaan 
yksityiset mediakonsernit. 

Monet media-alaa sisältä tuntevat kysyvät, oliko kokoo-
mustaustaisten Jouko Jokisen nimittäminen Ylen uutisten ja 
ajankohtaistoiminnan johtajaksi sekä MTV:stä Ylen toimitus-
johtajaksi siirtyneen Merja Ylä-Anttilan nimitykset osa tätä 
peliä? Ujutettiinko heidät sisälle taloon ns. Troijan hevosina? 
Sen näyttää aika. 

Nyt olisikin kiinnostavaa kuulla, miten Yle vastaa ja mitä 
siihen sanovat EU:n kilpailuviranomaiset ja ovatko yksityiset 
markkinamediat tyytyväisiä vastaukseen, jos se ei heitä miel-
lytä, sillä turha luulla sodan olevan ohitse: se on vasta alussa 
ja saattaa kestää koko 2020-luvun siihen asti, että he saavat 
tavoitteensa läpi hallita tulevaisuuden digitaalisia mediamark-
kinoita.



351

Lopun alkuja
The Party (Britannia 2017 ohjaus Sally Potter) on monellakin 
tapaa parempi elokuva, kuin mitä siitä on kirjoitettu. Se ei ole 
hysteerinen eivätkä sen näyttelijät poukkoile elämänhädässään 
sekaisin sinne tänne epätoivoisina. He ovat olleet jo pitkään 
nalkissa omien elämänvalheidensa puristuksissa ja tottuneet 
sietämään tilannettaan. He ovat tulleet loppunäytökseen. 
Elokuvan ihmisten elämistä tuodaan esille vain ne hetket, 
jolloin he välittömimmin ja tarkimmin aistivat oman tilansa 
ja kohtalonsa. 

F. Ferguson kutsui tätä ”pateettiseksi motivaatioksi” ero-
tukseksi Ibsenin näytelmien yksilöllisestä ”eettisestä motivaa-
tiosta”. Juuri siksi The Partyä ei helpolla voi verrata millään 
muotoa mihinkään muihin elokuviin, kuin mustaa huumo-
ria tihkuviin Monthy Pythonin komedioihin. Kyseessä on 
”perienglantilainen” tapa käsittää tai olla käsittämättä paon 
mahdottomuus. Me olemme itsemme, toistemme ja ympä-
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ristömme vankeja turhista vapaus- ja itsenäisyyshaaveistamme 
huolimatta. 

Elokuva on ironian ystäville juhlaa; The Partyn mustaval-
koiset kohtaukset ovat tehokkaita ja niistä paistaa läpi selkeys. 
Ja vaikka elokuvalla ei ole mitään yhtymäkohtia Ingmar Ber-
gmanin mestariteoksen Seitsemäs sinetti (1957 Ruotsi), on 
asetelma ja lopputulos sama, kun kuolema pelaa shakkia uh-
rinsa/uhriensa kanssa: kaikki muu on turhaa viivytystaistelua 
sen edessä, ettei pelastusta ole, ja että ihmisten keskinäisten 
suhteiden monimutkaisuus on se, mikä ei koskaan muutu 
paremmaksi tai pelasta mitään. Korkeintaan vituttaa anka-
rasti- ei muuta. 

Tässä kohdin The Party on kuin tsehovilainen kamarinäy-
telmä. Elokuva on erään suuremman näytelmän loppunäytös 
eli epilogi, sillä kaikki on muuttunut eilisestä lopulliseksi eikä 
paluuta mihinkään, ainakaan parempaan ole. 

Edessä häämöttää loppu ja sen tunnustaminen, ettei mi-
kään sittenkään muuttunut kuin ehkä se, että he hävisivät niin 
elämässään kuin toistensa elämissä. Yhtymäkohtaa Tsehoviin 
löytyy lisää, sillä sekä Tsehovin näytelmissä, että The Partyssä, 
paistavat läpi tunteina huoli ja levottomuus, joissa kitkaa pin-
nan alla lisäävät uuden ja tulevan epävarman välinen murros. 

Elokuvassa The Party, kuten ei Tsehovin näytelmissäkään, 
ole sankareita, edes yksilöinä he eivät ole kokonaisuuden kan-
nalta merkityksellisiä päähenkilöitä, vaan toiminnan analogia 
yhdistää kaikki henkilöt toisiinsa; henkilöt eivät henkilöinä 
toisellakaaan tapaa ole tärkeitä, vaan se mitä ja millaista risti-
riitaa he itse kukin omalla tahollaan edustavat tai ovat edusta-
vinaan. HUOM: Päähenkilö on TARKOITUKSELLISESTI 
poissa näyttämöltä. 

Se lisää jännitystä ja odotusta lopullisesta ratkaisusta, johon 
sisältyy sekä konflikti että katastrofi - nimenomaan odottaville 
muille henkilöille samaan aikaan kun verhot heidän valhei-
densa edessä ovat avautumassa. Päähenkilö onkin enemmän 
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tunne, aavistus ja aikomus, kuin fyysinen henkilö - vaikka on 
sitä myös mutta ehkä enemmin pridekaattina kuin subjektina. 

Päähenkilön poissaolo todistaa yhteisen pahan olemassa-
olon, ja kaikkia piinaavan kauhun räjähtämisen silmille jos-
sain vaiheessa elokuvaa; päähenkilö on nimittäin KOSTO, 
ja on siis enemmin tapahtumaketju kaikesta yhteenlasketus-
ta pahasta, mikä on alkanut kauan aikaa sitten itsenäisesti, 
muuttuen toiminnan lakien mukaan myöhemmin lumipal-
loefektiksi, minkä loppunäytöstä näytellään samanaikaisesti, 
kun ryhmän sisäisiä suhteita valottaa monta eriäänistä karika-
tyyria yhtä aikaa, kuin korvia raastava kakofoninen sinfonia.

Idea kollektiivisesta neuroosista ja naamioiden tipahtami-
sesta alkaa jo elokuvan nimestä The Party. Idea on mustan 
huumorin keinoin nähdä elämän traagisuus siinä, ettei ole 
mitään syytä olla onnellinen tai ainakaan niin väittää, ja ehkä 
jopa hetken itsekin uskoa niin, kuten elokuvan henkilöt yrit-
tävät alun epätoivossaan vakuuttaa muita. 

Tässä yhtymäkohta on selkeä Monthy Pythonin elokuviin: 
nimi tarkoittaa mustan huumorin perinteen mukaan oikein 
luettuna enemmänkin THE FUNERAL-tyyppiseltä irvailulta 
ruuumiin edessä lasi kädessä. 

The Party on kammottava elokuva, mutta samalla re-
hellinen ja harvinaisen suora kuvaus ihmisten keskinäisistä 
sadistis-masokistisista riippuvaissuhteista ja intohimoista 
pettymyksineen sekä siitä kumpuavasta todellisesta hädästä 
ja niistä umpikujista, joihin maailma heidät tuuppaa, vilau-
teltuaan ensin hämäämis- ja houkutusmielessä valoisampaa 
puolta itsestään. 

Kun näyttelijöinä on niinkin taidokkaita ja harjaantuneita 
alansa huipulta, kuin The Partyssa, lopputulos on nautinnol-
lista katsottavaa. 

Tarinan katsojan silmien ulkopuolelle jäänyt poliittinen ja 
yhteiskunnallinen ympäristö alkaa tulla selväksi näyttelijöiden 
esittämien roolihenkilöiden lävitse; aika ja paikka sulautuvat 
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yhteen ihmisiinsä muuttaen tarinan erään epävarman aika-
kauden kuvaukseksi. 

The Party on jopa hauska omalla erikoisella tavallaan. Kun 
ajattelee sen kuvaavan englantilaista hätää ja silmien avautu-
mista tunnetusti estyneiden ja konflikteja välttelevien ihmis-
ten keskellä, on elokuva varmasti ollut todella shokki vetisten 
kasvisten saarivaltakunnan keskivertotelevisionkatsojille, jois-
ta useat eivät ole koskaan nähneet aviopuolisojaan alastomina.

The Party kuvaa kahta asiaa; kuinka huonosti ihmiset tun-
tevat toisensa ja viihtyvät pakonmaisten roolien maailmassa 
ihan kuin kyseessä olisi ennen tuomiopäivää järjestetyt naa-
miojuhlat. Ilmassa roikkuu pahaenteisesti kaikki mahdollinen 
paha. Jokaisella tuntuu olevan ilmoitettavanaan jotain ikävää, 
joka johtaa johonkin vielä ikävämpään. 

Elokuvan salaisuuksien avaajana toimii elokuvan alussa les-
bopariskunnan nuoremman osapuolen vetoomus parilleen, 
sen jälkeen, kun hän on kertonut saavansa yhden oletetun 
lapsen sijasta kolme: kertoisitko muille, kuinka onnellisia 
olemme? Siinä mielessä The Party on kuin Tsehovin Lok-
ki-näytelmä, missä sukupolvien vastakohtaisuuteen sisältyy 
kilpailua asemista ja suosiosta. 

Kun muut pariskunnat yhtä lukuun ottamatta ovat eläneet 
unelmistaan ja elätelleet toivoa, ja saadessaan sen melkein kä-
siensä ulottuville, odottamattomat tapahtumat sysäävät sen 
jälleen syrjään, ja tällä kertaa lopullisesti, nuori odottava les-
botyttö on ainoa, jolla on itsessään odotettavissa huomiselta 
jotain uutta ja hyvää itselleen. Vai onko? Elokuvan ihmiset 
ovat yhtä alastomia omina raadollisina luonteineen, kuin het-
ki ennen aavistamansa onnettomuutta ihmiset kaikkialla ovat. 

Vitsi piilee siinä, ettei tässä mustassa komediassa ole ku-
kaan onnellinen, pidä lähimmäisestään tai viihdy toistensa 
seurassa. Kun he ovat ilmoittaneet saavansa ”pikkuihmisiä”, 
kuten parin vanhempi ja maskuliinisempi puolisko toteaa, ku-
kaan ei hihku onnesta. Joukon kyyninen totuudentorvi toteaa 
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vain, oliko tuo avunhuuto vai kerskailua, ei ihan selvinnyt. 
Ilmapiiri on jännittynyt. On ihan selvää, että kun pullo-

ja on availtu ja henkilöt pääsevät vauhtiin, tapahtuu jotain 
kummaa, peruuttamatonta ja silti kuin luonnollisena tähän 
ilmapiiriin ja näiden ihmisten elämään kuuluvia kauheuksia, 
jotka ovat odottaneet hiljaa tyynen kuoren alla sitä hetkeä, 
kun ristiriitojen uuvuttama ihminen on yhtä oman hermos-
tuneen minänsä kanssa maailmassa. 

Keski-ikäinen nainen pitää juhlat kotonaan päästyään 
pitkän työn jälkeen kuin palkinnoksi oppositiopuolueen 
johtoon. Kaksipuoluejärjestelmässä se tietää automaattisesti 
jossain vaiheessa nousua mahdollisesti myös pääministeriksi. 

Mutta ei aina. Kysykää miksi vaikka työväenpuolueen 
harvinaisilta puheenjohtajilta Niel Kinnockilta tai Jeremy 
Corbyltä, joista ei huolimatta pitkistä oppositiojohtajan kau-
sistaan koskaan tulleet pääministereitä. 

Paikalle hän on kutsunut pienen ystäväpiirinsä, toinen 
toistaan erilaisia ihmisiä, jotka kamppailevat omien ratkai-
semattomien ja syvenevien kriisiensä kanssa. Osa heistä on 
selvästikin jakanut naisen kanssa, nyt jo hieman laimenneen, 
intohimon nuoruudessaan muuttaa pahaa maailma omalla 
panoksellaan oletettuun parempaan suuntaan. 

Naisen paras ystävä, hapan ja kaikelle vihamielinen van-
heneva ja mitä ilmeisemmin omasta lapsettomuudestaan 
katkeroitunut nainen, joka ei onnittele kolmesta uudesta ih-
mistaimenesta, vaan pitää ilkeän puheen lapsista, joita syntyy 
joka päivä niin paljon, että he vaarantavat maapallon tule-
vaisuuden, avaa shampanjapullon ja lentävä korkki rikkoo 
olohuoneen ikkunan. 

Toivottavasti tämä ei ole paha enne, sanoo nuorempi les-
bo. Myrkkykielisen naisen kliseitä viljelevä mies jatkaa: ”Siinä 
särkyi vain oven ikkuna eikä ikkuna kenenkään sieluun”. Van-
hempi lesbo sanoo, ettei ole koskaan nähnyt sellaista vahin-
koa, kuin mitä shampanjapullon korkki sai aikaan. 
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Ja kun raskaana oleva lesboparin nuorempi puolisko kiel-
täytyy, ensin raskauteen vedoten juomasta hänelle tarjottua 
viiniä, mutta päättää sittenkin ottaa tarjotun viinilasillisen 
”ehkä sittenkin symbolisena eleenä” vastaan, hän kysyy puo-
lisoltaan, sopiiko, joka vastaa: olet vapaa nainen. 

Olenko, hän vastaa takaisin, sanoissaan samalla sekä uh-
maa että sarkasmia. Kukaan ei ole sitä mitä he ovat luulleet 
olevansa ja olleet ennen tätä tapaamista eikä kukaan ole aiem-
min puhunut totta, ennen kuin vasta poliitikon kotijuhlissa. 

Tapahtumat alkavat saada vauhtia. Kännissä oleva poliiti-
kon mies ilmoittaa, ettei kaikki ole hyvin hänen kohdallaan. 
Hän on saanut diagnoosin, missä ennuste on aika huono. 
Itseasiassa vielä pahempi. Sairaus on parantumaton ja hän 
on kuolemassa. Sitä elokuva kuvaa: lopun alkuja. Kaikkien 
muidenkin. 

Poliitikon aviomies on kuin kokoon lyyhistynyt viininha-
juinen perunasäkki, varjo entisestä. Kun vaimo kysyy, missä 
tautia ilmenee, mies vastaa: keuhkoissa, maksassa, jaloissa va-
litse itse. Kuinka paljon sinulla on elinaikaa, vaimo kysyy. Ei 
yhtään, mies vastaa. Siitä alkaa vasta itse varsinanen elokuva 
The Party, elämän loppumisesta ja lopun aluista.
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Tarvitseeko 
onnellinen 

ystäviä?
Ystävyys on ikuisuusongelma. Millaista se on ja mitä se ei 
ole, on pohdittu kautta maailmansivu? On myös esitetty ky-
symys siitä, tarvitseeko onnellinen ihminen ystäviä vai ei. On 
nimittäin väitetty, että onnelliset ja itseriittoiset ihmiset eivät 
tarvitse ystäviä, koska heillä on jo kaikki hyvä itsessään itsel-
leen. Aristoteles pohtii tätä kirjassaan Nikomakhoksen etiik-
ka (Gaudeamus 2005) IX-kirjassaan, mikä on analysointia 
ystävyyden eri muodoista, ongelmista ja mahdollisuuksista 
tai mahdottomuuksista. Aristoteles lähti siitä, että kaikissa 
erilaisten välisissä ystävyyksissä suhteellisuus tasapainotti ja 
ylläpiti ystävyyttä. Hänen mielestään oli ongelmallista, tulisi-
ko ystävyys purkaa vai ei, kun osapuolet eivät pysy muuttu-
mattomina. Ehkä voimme vain todeta, ettei siinä ole mitään 
outoa, kun hyötyyn tai nautintoon perustuva ystävyys loppuu 
osapuolten kadotettua nämä ominaisuudet, sillä he olivat nii-
den ystäviä, ja on luonnollista, että ystävyys sammuu niiden 
kadotessa. 

Aristoteleen mukaan siitä sai valittaa, jos joku rakasti tois-
ta hyödyn tai nautinnon takia ja teeskenteli tekevänsä niin 
luonteen takia. Suurimmat erimielisyydet syntyivät niiden ys-
tävien välillä, joiden suhde tosiasiassa on erilainen kuin mitä 
he ajattelevat sen olevan. Tässä kohden Aristoteleen ajattelu 
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on selvästi retorinen, sillä sekä hänen väitteensä että retoriikan 
yhteinen tehtävä oli käsitellä kysymyksiä, joita harkitsemme 
ilman, että meillä olisi niihin tieteellinen vastaus, ja joiden 
käsittely tapahtuu sellaisten kuulijoiden läsnä ollessa, jotka 
eivät kykene näkemään monimutkaisia yhteyksiä eivätkä 
seuraamaan pitkiä päättelyketjuja. harkinnan kohteena ovat 
asiat, jotka näyttävät voivan olla yhdellä tai toisella tavalla. Jos 
ajatellaan, että asioiden on mahdotonta olla toisin menneisyy-
dessä, tulevaisuudessa tai nykyhetkessä, ei niitä harkita, koska 
niistä ei ole mitään hyötyä. Michel Foucault näki asian näin:

”Vuosisatojen ajan, antiikista lähtien, ystävyys on ollut hy-
vin tärkeä yhteiskunnallinen suhde, jonka suojissa miehillä oli 
tietty vapaus, eräänlainen valinta. Se oli samanaikaisesti myös 
hyvin voimakas tunneperäinen suhde. Uskon, että 1500- ja 
1600-luvuilla tällainen ystävyys katosi, ainakin maskuliini-
sessa yhteiskunnassa. Eräs olettamukseni on, että homosek-
suaalisuus, seksi miesten kesken tuli ongelmaksi 1700-luvulla.
(...) Uskoakseni syynä sen yhteiskunnalliseen ongelmallisuu-
teen oli, että ystävyys oli kadonnut. Niin kauan, kuin ystä-
vyys oli tärkeätä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyä, kukaan ei 
piitannut siitä, että miehet rakastelivat keskenään. Ei ollut 
merkitystä, rakastelivatko he vai eivät. Mutta kun ystävyys 
katosi kulttuurisesti hyväksyttävänä suhteena, syntyi ongelma: 
”Mitähän miehet puuhaavat keskenään?” Olen varma, että 
ystävyyden katoaminen yhteiskunnallisena suhteena ja homo-
seksuaalisuuden julistaminen yhteiskunnalliseksi, poliittiseksi 
ja lääketieteelliseksi ongelmaksi ovat yhtä ja samaa prosessia.”

Aristoteles oli toista mieltä. Hän näki ystävyyden monet 
vaarat ja varoitellen niistä sanoi, että jos joku erehtyy luu-
lemaan, että toinen rakastaa häntä hänen luonteensa takia, 
vaikka toinen ei ole tehnyt mitään siihen viittaavaa, hän voi 
syyttää vain itseään. Sitä huolimatta Aristoteleen mielestä on-
nellinen tarvitsi ystäviä, koska ”hänellä tuli olla se, mikä oli 
hänelle haluttavaa, tai häneltä puuttui se”.
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Rento 
huolettomuus 

elämänasenteena
Toukokuussa Robustos-kustantamo julkaisee professori Timo 
Airaksisen uutuuskirjan ” Rento huolettomuus elämänasen-
teena” -, joka koostuu valikoiduista Airaksisen kolumneista 
sanomalehti Ilkka-Pohjalaisessa sekä diigivallila.comissa ja 
Pohjoisen filosofiyhdistyksen Agon-lehdessä. 

Olen kirjan toimittanut ja siihen jälkipuheen kirjoittanut. 
Miksi kirja kannattakaa lukea? Siksi, että sen tekstit ovat taat-
tua Airaksista. Airaksinen tutkii elämää ja sen lieveilmiöitä 
ymmärryksellä ja huumorilla sekä harvinaisen kauniilla ja 
mukaansatempaavalla tavalla kirjoituksissaan. 

Hän kirjoittaa päätyökseen tieteellisiä artikkeleita kansain-
välisiin tiedejulkaisuihin, mutta osaa myös prossajournalismin 
taidot korkeina esikuvinaan James Joyce ja Franz Kafka. Ko-
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lumnit ovat hänen tapansa irrotella tieteen tekemisen kaavois-
ta hetkeksi irti ja olla tekemisissä tavallisuuden ongelmatiikan 
kanssa koko ajan haastavammassa todellisuudessa, jossa jul-
kinen keskustelu on vaarallisella tavalla sekä pinnallistunut 
että polarisoitunut.

Professori Timo Airaksinen on vuodesta toiseen suosittu 
puhuja ja kirjoittaja. Mistä hänen suosionsa kertoo? Ainakin 
siitä, etteivät kaikki, tavallisetkaan ihmiset, ole kiinnostuneitä 
pelkästään viihteen kaapuun puetuista julkisista rimanalituk-
sista. 

Siitä esimerkkinä maaliskuun 16. päivänä 2021 Ylen tele-
visio I:ssä tullut Puoli Seitsemän-ohjelma vieraana professori 
Timo Airaksinen. Ylen mittausten mukaan ohjelma veti tele-
vision ääreen ennätykselliset 708.000 katsojaa. Lähes saman 
määrän kuin television suositut viihdeohjelmat. 

Seuraavana päivänä ohjelman tuottajan Velipekka Pek-
kolan kirjoittamaa uutista edellisen illan televisio-ohjelman 
painavasta sisällöstä oli jakanut facebook-sivuillaan yli 5000 
ihmistä. Lisäksi ohjelmaa oli käyty seuraavana päivänä Yle 
Areenasta lukemassa 28.300 kertaa. 

Mistä kaikki tämä kertoo? Ensinnäkin, Airaksisen valta-
vasta suosiosta. Toiseksi, siitä, ettei kiinnostus kaiken hömpän 
keskellä vakavasti otettaviin pohdiskeluihin ole luuloista huo-
limatta ehkä sittenkään vielä kuollut. Kolmanneksi, ihmisiä 
kiinnostaa edelleenkin kuunnella suoraa puhetta ja vaikeiksi-
kin koettujen ongelmien purkamista. Neljänneksi se herättää 
ansaitun kysmyksen, miksei suomalaisesta televisiosta tule 
enempää tällaisia ohjelmia?

Professori Timo Airaksiselle pitäisi antaa oma ohjelma te-
levisioon. Kerran viikossa rauhallista keskustelua ja punnit-
tua puhetta muiden älykköjen kanssa Airaksisen johdolla olisi 
taattu hitti jopa ulkomailla. 

Sen takeena on itse Airaksinen persoonana, joka on ollut 
suomalaisen älymystön tähdistössä harvinainen tuikku ihmis-
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lämpöisen ja samalla periaatteistaan tinkimättömän vapauden 
puolestapuhujana siitä lähtien, kun lähes nuorukaisena hie-
man yli kolmekymppisenä 1980-luvun alussa valittiin Helsin-
gin yliopiston käytännöllisen 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 
bestseller-hyllyssä, ja Rentous elämänasenteena-kirja on hyvä 
esimerkki.

Airaksinen aloitti tieteen huipulla filosofian professorina 
suomalaisen todellisuuden pilkkomisen sana sanalta käsitettä-
vämpiin osiin. Ihmisten on hyvä ymmärtää sitä kamalaa seka-
melskaa, mitä akateemiset ajattelijat olivat epäselvästi kirjoite-
tuissa ja ajatteluissa teksteissään suoltaneet suurelle yleisölle. 

Tieteen piirissä joskus vieroksuttiin julkisuudessa esiinty-
viä professoreja ja heidän päälleen langetettiin epäilyn varjo 
siitä, etteivät he keskity itse tieteen ongelmiin. Airaksinen 
oli ensimmäisiä uuden tien kulkijoita, joka uskalsi ja osasi 
yhdistää tieteentekemisen siitä suurelle yleisölle puhumiseen. 
Nykyjään puhuttaisiin tieteen popularisoimisessa, mutta kyse 
ei ollut yksistään siitä.

Airaksinen tarjosi ihmisille Umberto Econ tapaan kanavan 
tutkistella asioita syvällisemmin epäilyn valossa, ja alkaa pu-
hua siitä omalla tunnerekisterillään juuri niin, kuin ihmiset 
osasivat tai olivat osaamatta - toisin olisi odotettu tehtävän sen 
ajan ylhäältä alaspäin-maailmassa, silloin vielä niin valmiik-
si luullussa suunnitelmien ja järkähtämättömien totuuksien 
muka todellisuudessa. 

Airaksinen alkoi epäilevistä tuomaista huolimatta rohkeasti 
kirjoittaa suurelle yleisölle suunnattuja elämän eri ongelmia 
läpivalaisevia kirjoja, ja puhua medioissa ja seminaareissa sa-
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maan aikaan, kun teki omaa tieteellistä tutkimusta, opetti ja 
opasti tohtorikoulutettavia väitöskirjojen teossa. 

Tämän sävelen hän on säilyttänyt tähän päivään saakka, 
orkesteroidessaan 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 en-
nen on paljon työtä saada valheesta rähmäiset silmät avattua. 
Se voi joskus olla se kovin homma.

Se onnistuu vain puhumalla ja kirjoittamalla puhki vai-
keatkin asiat. Siinä on Airaksinen ollut jo yli kolmekymmentä 
vuotta oman alansa mestari. Airaksinen kirjoittaa sekä helpos-
ti että vaikeatajuisesti vaikeista aiheista, että myös helposti tai 
vaikeatajuisesti helpoista aiheista, riippuen milloin mistä ja 
missä siitä on kyse. 

Mutta siinä hän ei anna periksi, että perimmäisestä totuu-
desta on pidettävä kiinni, ja jos sitä ei löydy, se on etsittävä, 
sillä hänen lukuisia tieteellisiä artikkeleitaan ja tiedettä popu-
larisoivia artikkeleitaan yhdistää selväjärkisyyden vaatimus. 
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Airaksisen puheista ja kirjoituksista paistaa läpi valtavan tie-
don ja laajan sivistyksen sekä humanistisen ihmisnäkemyksen 
lisäksi sanansa tarkkaan valikoiva osaava sanataiteilija, asia, 
joka ei ole kovinkaan yleistä, kun kyseessä on suomalainen 
tiedemies.

Maailmalla filosofeissa on samaa kirjallisen taituruuden 
vikaa kuin Airaksisessa, esimerkiksi ranskalaisfilosofi Michel 
Foucaultissa. Joistakin Airaksisen kolumneista tulee mieleen 
suuret amerikkalaiset kirjallisuuden nobelistit ja mestarit, 
juutalaistaustaiset maailmankansalaiset Iisac Bahevis Singer, 
ja aivan erityisesti Saul Bellow, jonka kirja Dekaanin joulu-
kuu (Keltainen kirjasto no: 179. Tammi, 1983), joka kuvaa 
amerikkalaisen kirjallisuuden professorin moraalisia ja älyllisiä 
seikkailuja sen jälkeen, kun hän on kirjoittanut kaksi kiisteltyä 
artikkeli kotikaupungistaan. 

Jos, ja kun (Sammakolle 2022) Airaksisen joskus julkaisisi 
professorimuistelmansa, joita olen kuullut monen jännityk-
sellä haikailevan, voisin kuvitella hänen tekstejään lukeneena 
niiden kuuluvan samaan kategoriaan edellä mainitun kirjan 
seestyneessä, mutta samalla hedelmällisen kompleksisessa ris-
tiriitoja ja uhkia - niin sisäisiä kuin ulkoisiakin - sisältävän 
maailmankuvan rosoisessa erittelyssä.

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-
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 käy-
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tännöllisen viisauden perikuvana pidetty Cato, jonka Ope-
tuksia (Marcus Boas: Disticha Catonius 1952) -kirja oli yli 
tuhannen vuoden ajan yksi Euroopan luetuimmista 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 hyvällä takaa-ajatuksella myös Airaksinen, joka 
on laajentanut catolaisen ehdottoman eettisyyden vaatimuk-
sen yhteiskuntaan, muistuttamalla, että samalla kun puhum-
me 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 
sekava, vaan selvä ja elämän ainoa oikea merkitys ilman tur-
hia attribuutteja tai epiteettejä, huijaavista adjektiiveista nyt 
puhumattakaan. Quintilaniuksen tapaan Airaksisen punainen 
lanka kaikessa hänen kirjoituksissaan ja puheissaan, on ajatus 
siitä, ettei niissä ole mitään tyhjänpäiväistä vaan, että ne sisäl-
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tävät aina jonkin moraalisen opetuksen.
Airaksinen on satusetä hieman kuten Grimmin veljesten 

saduissa. Alkuperäisissä, joissa Tuhkimon ilkeä äitipuoli laite-
taan kärsimään pahoista teoistaan, pakottamalla hänen tanssi-
maan tulikuumissa rautakengissä, on ihan eri tunnelma kuin 
siistityissä Disney-nykyversioissa. 

Mutta millainen on tällaisten ihmisten mieli? Siitä hän on 
kirjoittanut ehkä kansainvälisesti tunnetuimmassa kirjassaan 
markiisi de Sadesta, jonka uusintaversion (Markiisi de Saden 
filosofia: Kulttuuriklubi 2019) myös toimitin ja kirjoitin esi-
puheen.

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 
kirjoittajan aikaisemmin kirjoittamiin kolumneihin.

”Jan Blomstedtin odotettu uutuuskirja Tilaa mielikuvituk-
selle? on kirja ”hitaasti kiirehtivälle”. Joskus joutuu viettämään 
aikaa lentokoneessa, junassa tai taksissa ja kaipaa luettavak-
seen jotain lyhyttä. Kunhan se pitää aivosolut kimmoisina ja 
käy kunnianosoituksesta Ajalle, vuosien ja hetkien hikinau-
halle. Ajan tauot: aika koota ajatuksia ja panna synapsit lujille. 
Jan Blomstedt on esseistään, aforismeistaan, arvosteluistaan, 
parista romaanista sekä Prose -sivuistaan tunnettu. Blomstedt 
on väitellyt Denis Diderotin moraali- ja yhteiskuntaretorii-
kasta. Nytkin aiheet liikkuvat filosofiassa, moraalissa, kirjal-
lisuudessa, politiikassa ja tieteen laidoilla. Ilmaisun muoto: 
äkkileimahdus, lyhyt ryöppy.”

Blomstedtin kirja on harvinaislaatuisen terävän mielen 
tarkkoja ja maaleihinsa sofistikoituneesti tähdättyjä sivalluk-
sia. Annoin kirjan älykkäistä kirjoituksista innostuvalle ja 
oman alansa, filosofisen vasta-ajattelun tyylitaituri Airaksisel-
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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. 

Airaksisen kirjat kuuluvat, siinä missä Wittgensteininkin, 
filosofisen kirjallisuuden piiriin. Oulun yliopiston kirjallisuu-
den professori Kuisma Korhonen on mainiossa kirjassaan Lu-
kijoiden yhteisö - ystävyydestä, kansamurhista, itkevistä kivis-
tä (avain.net 2011) kuvannut uusien medioiden muuttaneen 
suhdettamme perinteisiin yhteisöihin, kuten lukijoihin tavoil-
la, 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 Asiantuntemuksen 
kuolema - vakiintuneen tiedon vastainen kampanja ja miksi 
se on tärkeä (Terra Cognita 2017).

Kirjallisuus on jäänyt tai jäämässä, riippuu siitä, katsom-
meko otteemme jo lipsuneeksi liikaa, viihteelliseksi muuttu-
neen päivätodellisuuden varjoon. Sana on häviämässä ikiaikai-
sen taistelun kuvaa vastaan. Korhonen muistuttaa kirjassaan 
oivaltavasti, että vaikka kirjat ovat vain esineitä, kasa paperia, 
ne tuntuvat sisältävän aina myös lupauksen jostain, joka ylit-
tää niiden esineellisyyden. Ihan samalla tavoin vaikuttaa nimi 
Timo Airaksinen lukevan suomalaisen mielissä.

On tärkeää, että joku selväsanainen ajattelija, kuten Airak-
sinen, kirjoittaa teksteissään auki näitä suuria probleemoja ja 
paradigmoja myös meille tavallisille ihmisille, ja osallistuttaa 
meidät näin suurien kysymysten äärellä äärettömien ja ikuis-
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ten kysymysten pohdintaan sekä älylliseen itsepuolustukseen 
valheita ammatikseen suoltavia ”maailma on valmis ja tulee 
hyvin toimeen ilman kysymyksiä”- idiootteja ja oppeja vas-
taan.

Airaksinen halkoo sanoja ja avaa umpimähkään karannei-
ta merkityksiä. Hän tekee sen stoalaisfilosofien, Senecan ja 
Marcus Aureliuksen, tapaan hienovaraista suostuttelua hyväk-
seen käyttäen, kääntääkseen mielemme pois askartelemasta 
toisarvoisten ja harhaanjohtavien asioiden parista. Sekin on 
kirjallisuutta, jo mainittua filosofista kirjallisuutta. 

Korhoselle, joka on myös kirjallisuusfilosofi, kirjallisuus 
oli aina kreikkalaisten näytelmäkirjailijoiden tapaan eettistä. 
Korhosen ajattelussa paistaa läpi Ciceron kreikkalaisuus, kun 
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 vaih-
taa ammattia, sukupuolta, kulttuuria, lentää toisilla mante-
reilla, virnistää apinan hampailla, keskustella kuolleiden kans-
sa, haihtua ilmaan, vajota maaperään, hajota mineraaleiksi, 
atomeiksi, partikkeleiksi ja prepositioksi. Ja kaiken tämän se 
tekee minun tajunnassani, minun aivojeni hermoradoissa.

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

Miksi hän jaksaa ja mikä häntä ajaa vielä eläkkeelläkin 
pohtimaan visaisia ongelmia ja kirjoittamaan sekä puhumaan 
niistä julkisesti? Esimerkki velvoittaa, tekeehän samoin hänen 
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eräs hyvä ystävänsä, Nick Rescher Pittsburghin yliopistossa 
vielä 93-vuotiaana hyvässä vedossa tieteentekijänä, mikäs muu 
kuin filosofian professori hänkin, eikä loppua ole näkyvissä.

Ja kova tajti sen kuin vain jatkuu. Tänä vuonna 2022 
Airaksiselta tulee kolme kirjaa. Yksi turkulaiselle Sammak-
ko-kustantamolle Airaksisen opiskelumuistoista Turussa vuo-
desta 1967 ja kaksi filosofia-kirjaa. Toinen Robustos-kustan-
tamolle ja toinen Arktiselle banaanille.

Sen lisäksi Airaksinen kirjoittaa koko ajan englanninkie-
lellä arvostettuihin tieteellisiin aikakauslehtiin filofisia artik-
keleita. Aika kova jätkä sen täytyy olla. Ikää on mittarissa jo 
se vanhan klaissisen vanhuuden rajan eli 75-vuoden verran, 
mutta se ei Airaksista tunnu haittaavan tai hidastavan.

Kolmen vuoden aikana hän on kirjoittanut 7 omaa kirjaa 
ja ollut kahdessa muussa yhtenä kirjoittajana, ja kirjoittanut 
(minun kirjoihini) esipuheet kuuteen kirjaan ja sen lisäksi 
kolumneja. 
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Kenen joukoissa 
seisovat 

hyödyllisimmät 
idiootit?

”Valta, johon liityimme, tiesi, mihin meitä tarvitaan, ja antoi 
meille tehtävän. Kiihkeästi ja nuoruuden voimalla otimme 
tehtävän vastaan - puhdistaa Suomi kaikesta antikommunis-
mista ja neuvostovastaisuudesta, kuljettaa Suomi suuren so-
dan ja ”historiallisen voittajan” vanavedessä, siihen tukeutuen 
ja sen johtamana kohti uutta maailmanjärjestystä.” Näin kir-
joittaa tänään vappuaatonaattona 29.4 julkaistavassa tietokirja 
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”Kenen joukoissa seisoin - Taistolaiset ja valtioterrorin perin-
tö” Lauri Hokkanen, yksi taistolaissukupolven aikalaistodis-
taja. Kyseessä on taistolaisten puolueorganisaation ja nuori-
soliikkeen poliittisessa johdossa toimineen omakohtainen ja 
laajasti taustoittava esitys taistolaissukupolven kylmän sodan 
aikaisesta poliittisesta perusvalinnasta - harha-askelesta Neu-
vostoliiton politiikan myötäilijöiksi ja edistäjiksi. Hokkanen 
on tehnyt valtavan työn haastatellessaan asioista jotain tietä-
viä ja kahlatessaan kirjoitettuja lähteitä läpi. ja lopputuloksen 
on sekä kiinnostavaa luettavaa että myös uusia näkökulmia 
vaiettuihin ongelmiin. 

Hokkanen kirjoittaa Max Jakobsonin nimenneen taisto-
laisuuden osuvasti ”poliittiseksi Porkkalaksi”, jonka tehtä-
vänä oli valmistella Suomen henkistä miehitystä. He olivat 
”tulenjohtajia”, jotka osoittivat muille maalin, johon am-
pua. Miksi kommunistit olivat kahden herran palvelijoita 
niin Suomessa kuin ulkomailla ja siksi epäilyttäviä muiden 
silmissä? Sitä kuvaa hyvin Hokkasen alussa lainaama SKP:n 
perustamisjulistus vuodelta 1918. Siinä kerrotaan, miten 
Venäjän köyhälistön sosialistinen neuvostotasavalta on val-
lankumouksellisen köyhälistön ainoa oikea isänmaa, jota 
kaikkien maiden kommunistien on puolustettava imperia-
lismin rosvoilta, sillä neuvostotasavalta on koko maailman 
köyhälistön yhteinen taisteluase kaikkien maiden porvareita 
ja niiden hirmuhallituksia vastaan. Tämä oli se perusristiriita, 
joka aiheutti skitsofrenisen poliittisen tilanteen jokaiselle älyk-
käälle kommunistille, erityisesti sen ärhäkkäimmälle suoma-
laissovellukselle, taistolaisille. Korhonen tekee muistelmillaan 
poliittisen vasemmiston psyyken ruuminavauksen. Kirja on 
samalla oivaltava ajankuva että myös katsaus siihen, millaisista 
aineksista vallankumouksellinen nuori ihmistaimi on tehty, ja 
mitä ajassa ja vanhempien päissä pitää kirjaimellisesti liikkua 
tai olla liikkumatta, että se sytyttää nuorissa raivokkaana vas-
tatoimenpiteenä hätähuudon yrittää ottaa ohjakset omiin kä-
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siinsä, joskus turvautuen jopa äärimmäisyyksistä toisiin, vielä 
kamalampiin äärimmäisyyksiin, lähes itsetuhoisesti älyllisen 
itsemurhan tehneenä.

Jälkikäteen häkellyttävintä oli Korhosen mukaan puolue-
poliittisen valinnan helppous, itsestäänselvyys, luontevuus. 
He eivät kokeneet liittoutuvansa imperialistisen suurvallan 
kanssa. Neuvostoliiton valtioideologia oli heille se viisas oppi, 
jonka mukaan rakennettu yhteiskuntajärjestelmä pyrki nou-
dattamaan humanistisia ihanteita, mikä tuntuu nyt käsittä-
mättömältä ja lähes sokealta sanan humanismi väärinymmär-
tämiseltä ja käytöltä. Mutta tässä kirjan oivaltava idea onkin. 
Se kertoo syyn, miksi Moskovan julistama proletariaatin 
kansainvälisyys oli taistolaisnuorille luonteva jatko puolustaa 
työläisten asemaa kansainvälistyvässä maailmassa: ”Pidimme 
itseämme sukupolvemme parhaimpina ja erosimme muista 
poliittisista ryhmistä siinä, että opiskelimme ja sovelsimme 
tieteellistä maailmankatsomusta, ainutta ja oikeaa. Marxin 
oppi on kaikkivoipa, sillä se on oikea, sanoi Lenin. Pidimme 
valintaamme nerokkaana. Siitä luulosta kumpusi intomme 
opiskella Neuvostoliiton valtioideologiaa marxismi-leninis-
miä, vahvistaa valintamme ideologista perustaa. Totalitaris-
tisen maailmanselityksen vaikuttavuuden takana oli sodan 
voittajan mahti, siitä sai tehonsa suurvallan ideologinen 
painostus ja propaganda. On turha kieltää sitä, että olimme 
imperialistisen suurvallan uskollisia matkijoita ja seuraajia. 
Moni taistolainen on perustellut jälkikäteen ideologis-poliit-
tista valintaansa vetoamalla nuoreen ikäänsä. Sillä ei silti voi 
selittää taistolaishurmoksen pitkittynyttä kestoa saati sitä, että 
moni käännynnäinen oli ehtinyt jo hankkia paljon elämänko-
kemusta. Moni mukaan tempautunut 60-lukulainen oli kym-
menenkin vuotta vanhempi kuin vuoden 1968 ylioppilaat, 
nuortaistolaisuuden liikevoima. Tässä ilmapiirissä kulutimme 
hukkaan nuoruutemme parhaat vuodet.” 

Kirja alkaa näin ja jatkuu pohdinnalla O.W.Kuusisesta, 
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joka viittaa myös itse kirjoittajaan, mutta on samalla hyvä 
analyysi sekä motiiveista tehdä jotain sellaista, mitä Kuusinen 
teki, että myös olosuhteista historian suurella näyttämöllä, 
johon tempaudutaan mukaan pienestä pakosta eikä siinä ole 
sijaa niskuroida silloin, kun kyseessä on pienen sivuosanesit-
täjän vähäpätöinen rooli: ”Kuusisen matka vallan palatseihin 
alkoi, kun hän nuorena tunsi palavaa intohimoa Suomen ja 
ihmiskunnan parasta kohtaan: isänmaallinen opiskelija muut-
tui romanttiseksi marxilaiseksi. Vuosi 1918 muutti Kuusisen 
elämän perin pohjin. Venäjän bolševikkien kehotusta aseel-
lisesta vallanotosta noudattaneet suomalaiset sosialidemo-
kraatit, ”siltasaarelaiset”, uskoivat vetoomuksessaan Suomen 
työläisille ja kansalaisille työväen voittavan vihollisensa - oli-
sipa edessä mitä vaikeuksia tahansa. Ei tiennyt Kuusinen to-
vereineen, minkälaisten koettelemusten eteen he joutuisivat 
paettuaan Venäjälle hävityn sisällissodan jälkeen.” 

Tuntuu karmivalta lukea tätä kohtaa, sillä ihan saman 
kohtalon jakoivat taistolaiset puoli vuosisataa myöhemmin. 
Kirjan parasta antia on uudenlaisen ja raikkaan näkökulman 
avaaminen ikuisuuskysymyksiin Neuvostoliiton hyökkäyk-
sestä ja O.W.Kuusisesta sekä kommunistien mahdottomasta 
yhtälöstä toimia puun ja kuoren välissä isä-Stalinin nukkena. 
Vai onko näin? Historioitsijat ovat ehtineet jo löytää syyt, 
totuuden ja paljastaa salattuja asioita. Mutta että sen tekee en-
tinen tiukan linjan moskovamielinen kommunisti, tuo kirjan 
autenttisuuteen ja tunnustuksellisuuteen mukavan lisämaun. 
Esimerkiksi Hokkanen kirjoittaa siitä, miten Neuvostoliiton 
hyökkäys 30.11.1939 yllätti suomalaiset, osin jopa ylintä val-
tiojohtoa myöten. Väinö Tanner kirjoitti heinäkuussa 1939 
Paasikivelle: ”Minä en usko sotaan, niin järjettömäksi ei maa-
ilma voi tulla.” Paasikivi vastasi kysymällä: ”Missä olet näh-
nyt järjen vallitsevan?” Kuusisen oma tytär Herttakin yllättyi: 
”En olisi uskonut Neuvostoliiton tekevän sitä tyhmyyttä”, 
hän kommentoi hyökkäystä tuoreeltaan miesystävälleen Yrjö 
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Leinolle. Hän toisti arvionsa myöhemmin. Osmo Jussila on 
pohtinut, miksi ihmeessä sotaan ryhdyttiin talvea vasten. Vas-
taus on yllättävä: ”Siksi, että sotaan ei ryhdytty.” Paradoksin 
selitys on siinä, että Moskovassa kuviteltiin edettävän riemu-
marssia Helsinkiin, missä saatettaisiin päätökseen Cajanderin 
hallituksen kanssa katkenneet neuvottelut Stalinin sanelemin 
ehdoin, Molotovin-Ribbentropin etupiirijaon hengessä. Jou-
lukuun neljäntenä päivänä vuonna 1939 Kuusisen nimellä 
julkaistu kirjoitus Pravdassa on kaikua tästä ajattelusta: ”Vain 
Neuvostoliitto, joka periaatteessa torjuu alueiden väkivaltai-
sen valloittamisen ja kansojen orjuuttamisen, saattoi suostua 
lainaamaan sotilasmahtiaan, ei hyökkäykseen Suomea vastaan 
ja sen kansan orjuuttamiseksi, vaan varmentaakseen Suomen 
riippumattomuuden - - ja ylläpitääkseen ystävälliset suhteet 
Suomeen.”

Samaan aikaan kannattaa lukea Antero Uiton ja Ossi 
Kamppisen ja kirjaa ”Stalinin lavastukset - näytösoikeuden-
käynnit 1936-1938” (Dosendo 2020). Sillä vaikka olemme 
lukeneet taistolaisten kovasti inhoaman Arvo Poika Tuomisen 
kirjat, kokonaisesitystä Moskovan näytösoikeudenkäyntien 
dokumenteista ei ole aikaisemmin julkaistu. Hokkasen his-
toriallinen kuvaus Leninin keksinnöstä perustaa proletariaatin 
diktatuuri lähestulkoon ilman proletariaattia, ja miten Stalin 
ulotti tämän bolševistisen näyttämötaiteen koskemaan myös 
Suomea, on kiinnostava. Samoin kuin kuvaus SOL:n legen-
daarisesta liittokokouksesta ja Tiedonantajan päätoimittaja 
Urho Jokisen luokkakantaisesta puheesta Leninin ja bolše-
vikkien ajattelusta, missä maailma jakaantui kahteen vastak-
kaiseen, imperialistiseen ja neuvostotasavaltojen leiriin, eikä 
itsenäisyys ollut mahdollista pienille valtioille imperialistises-
sa leirissä, ei edes puolueettomuus, kuvaa hyvin sitä samaa 
tilannetta, minkä esimerkiksi kansainvälisen luokkataistelun 
aikana, joka bolševismin opin mukaan vääjäämättä johtaisi 
sosialismin voittoon, kansakunnat olivat ikään kuin liikkeessä 
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itsenäisyyteen irtaantumalla imperialismista ja lähenemällä ja 
lopulta sulautumalla neuvostotasavaltojen leiriin. Venäläisiä 
pidettiin länsimaissa vaarallisina kumouksellisina, jotka tuki-
vat länsimaiden hallituksia sisältä harjoittavia voimia. Maail-
manvalloituksessa kaikki oli sallittua porvaristoa vastaan. Esi-
merkiksi Norjassa noudatettiin aluksi Kominternin ohjeita. 
Kominternilaisessa retoriikassa sosiaalidemokratia ja fasismi 
eivät olleet toistensa vastakohtia, vaan ikään kuin siamilaiset 
kaksoset, jotka piti molemmat tuhota, jotta ikuinen onnela 
nimeltään proletariaatin diktatuuri onnistuisi. Sosialistisen 
Opiskelijaliiton juhla 1971 Kuusisen kunniaksi oli Hokka-
sen mukaan merkittävä askel taistolaisuuden vihkiytymisessä 
SKP:n stalinistisen siiven tueksi: ”Kolme vuotta aikaisemmin 
osa paikalla olevista liiton aktivisteista oli ollut mukana valtaa-
massa ylioppilastaloaan. Silloin ”Vanhan” ulko-oven yläpuo-
lelle kiinnitetty banderolli julisti: ”Vallankumous Yliopistolla 
on alkanut.” Vuonna 1968 elettiin Ranskan vallankumouske-
vään ja Che Guevaran hengessä, ja vitsailukin oli vielä sallit-
tua. Juhlasalia hallitsi kumouksellisten uhrivalmiutta vannova 
iso seinäjuliste ”Vallankumous HYY:ssä tai kuolema!”

Taistolaisista on kirjoitettu paljon enemmän kuin olisi 
ehkä ollut tarpeellista. Mutta tämä kirja näyttää olevan tar-
peellinen ensimmäisen kunnollisen ja kiihkottoman analyy-
sin riittävän pitkän aikamatkan päästä tarjoavana. Katsotaan, 
mitä Iltalehti on kirjoittanut samasta aiheesta. On hyvä 
verrata Iltalehden kepeää otetta Hokkasen analyyttiseen ja 
erittelevään kirjoitukseen: ”Suomen poliittisen lähihistorian 
mielenkiintoisin ”kummajainen” oli 1970-luvulla vaikuttanut 
taistolainen liike. Taistolaiset saivat kutsumanimensä Suomen 
kommunistisen puolueen vasemmistosiipeä johtaneen Taisto 
Sinisalon mukaan. Häntä pidettiin porvarillisessa julkisuudes-
sa suoraviivaisena ”sarvikuonona”, vaikka hän todellisuudessa 
oli leppoisa ja huumorintajuinen neuvostoystävä”. Näin kir-
joitti Iltalehden tuottaja Juha Jaakkonen vuonna 2013 ilmes-
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tyneessä Iltalehden taistolaisteemanumerossa. Iltalehti teki 
vuonna 2013 historiallinen erikoisteemanumeron taistolai-
sista. Erikoislehti kuvasi taistolaisuudelle nimensä antanutta 
kotkalaista, Moskovan puoluekoulun sotien jälkeen käynyttä 
vähemmistöjohtajaa Taisto Sinisaloa. Persoonaa eivät määritä-
kään - kuten odottaisi - hänen vanhat vastustajansa, vaan van-
ha vävypoika Esa Lassi. Iltalehden taistolais-teemanumerossa 
saivat puheenvuoron myös toisen laidan kulkijat, kuten Ben 
Zyskowicz ja Seikko Eskola, jotka olivat tunnetusti huolestu-
neita vähemmistökommunistien toiminnasta: ”Mukana oli 
myös ajankuvaa ja taustaa kansainvälisestä näkökulmasta: mil-
laista oli aktiivisen nuorison liikehdintä muissa länsimaissa, ja 
millaiseksi terrorismiksi se kanavoitui erityisesti Saksassa. Ot-
teemme koko lehdessä oli journalistisen ulkopuolinen, jossain 
määrin ihmettelevä”, teemalehden kokoaja Juha Jaakkonen 
luonnehti tekelettään.

Iltalehden juttukokonaisuus ei ihmettele tai kritisoi koh-
teitaan, vaan antaa viimeisille taistolaisille museaalisen säde-
kehän. Kirjoitukset ovat tyypillistä Iltalehden harjoittamaa 
päiväjournalismia. Se on viihdyttävä ja toteava, ei siis mitään 
uutta Länsirintamalta. Silti kokonaisuus on yllättävän laaja 
katsaus taistolaisuuteen, miten se syntyi, uhosi ja lopulta tu-
hosi itsensä. Jaakkosen mukaan juuri taistolaisuus oli hyvin 
mielenkiintoinen ilmiö Suomen lähihistoriassa. Hän kertoo, 
että nyt oli aiheellista koota monipuolinen ja kansantajuinen 
lehti, vielä kun keskeisiä vaikuttajia ja aikalaisia on kertomas-
sa niistä ajoista: ”Tavoitimme kaikki haluamamme ihmiset 
niin politiikan kuin kulttuurinkin puolelta, joten lehdestä 
tuli varsin kattava. Ääneen pääsee esimerkiksi Marko Auer, 
joka avautuu vuosistaan taistolaisten nuorisotähtenä ajatuk-
sella ”ammattina vallankumous”. Anssi Sinnemäki kertoo 
että, taistolaisliikkeessä luotiin kasvualustaa terrorismille.” 
Teiniliiton yhden todellisen taistolaisjyrä, Marko Auer, kii-
pesi nopeassa tahdissa oman sukupolvensa yhdeksi legendaa-
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risimmaksi sinipaidaksi, joka antoi kasvot taistolaisuudelle 
70-luvun kuohuvina koululaispolitiikan vuosina Teiniliitos-
sa. Marko Auer olisi toisissa olosuhteissa, ja taistolaisuuden 
nousun jatkuessa, todennäköisesti jossain vaiheessa huudettu 
koululaisten valuessa joukoittain SKP:n jäseniksi Taisto Si-
nisalon seuraajaksi. Sen verran pelottavan kiihkeä, osaava ja 
tehokas hän Teiniliittovuosinaan oli. Ote toimittaja Jukka Ha-
losen tekemästä jutusta: ”Marko Auerista olisi joskus voinut 
tulla Taisto Sinisalon seuraaja. Neuvostoliiton kaatuminen 
romutti kuitenkin aatteen perustan ja veti liikkeen hänen al-
taan. Jäljelle jäi vähän hyviä ystäviä ja vielä vähemmän hyviä 
muistoja. Auer oli nuortaistolaisten lapsitähti, joka ehti nähdä 
ja kokea liikkeen nousun, uhon ja tuhon. Hän oli viimeinen 
taistolaiskenraali. Neljännesvuosisata myöhemmin hän pohtii 
ensimmäisen kerran julkisesti taistolaisuuttaan. ”Äidille mi-
nun poliittinen osallistumiseni oli todella tiukka paikka. Kun 
hänen kommunistipoikansa näkyi televisiossa tai päivän He-
sarissa, äiti joutui jopa ottamaan sairaslomaa sen takia. Pyysin 
puheenvuoron ja puhuin konseptien ulkopuolelta vapaasti. 
Puhe meni älyttömän hyvin. Ihan kuin urheilusuorituksissa 
minulle syntyi silloin voimakas onnistumisen tunne, että tämä 
on minun juttuni. Silloin uskoin oikeasti, että nyt kun me 
tehdään näin, niin puolen vuoden päästä asiat ovat jo toisin 
- koulussa, Teiniliitossa, Helsingissä, Suomessa, koko maa-
ilmassa. Se ei ollut meille mikään vitsi, vaan totisinta totta. 
Vallankumousta tehtiin 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä, 
ja luokkataistelu oli aitoa. Kaikki muu alistui sille. Porukal-
la oli aivan mieletön panostus tekemiseen. Meillä oli valtava 
yhteenkuuluvaisuuden tunne.” 

Sinnemäen kirjat, persoona ja ajatukset on hyvä muistaa, 
sillä hän on myös ”Kenen joukoissa seisoin?”-kirjan kustan-
nustoimittaja ja kulttuurimarxilainen erotukseksi taistolais-
ten pahimmista poliittisista riitapukareista ja järjestöjyristä. 
Taistolaisiin mahtui monenlaista väkeä, mutta Sinnemäen 
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sanoin näkyvin porukka olivat kulttuuri-ihmiset, juuri ne, 
jotka usein ovat tehneet Kristiina Halkolaa lukuun ottamatta 
pesäeron kipeään menneisyyteensä. Iltalehden taistolaistee-
manumero on edelleenkin hyvä tietolähde ja pähkinänkuores-
sa siitä, millaista taistolaisuus oli: ”Omat juttunsa ovat saaneet 
myös taistolainen laululiike ja Teiniliitto”, Jaakkonen kertoi 
Iltalehden taistolaisnumerosta. Eikä pidä unohtaa Tiedonan-
tajaakaan, jolla on annettu oma hieno tilansa. Siinä kuvataan 
niitä loiston päiviä, kun lehti todella vaikutti laajojen masso-
jen arkipäivään. Päätoimittaja Urho Jokisen ja poliittisen toi-
mittajan Jaakko Laakson terävät kynät sivalsivat porvareiden 
päitä mennen ja tullen vallankumouksen alkamisen merkiksi, 
niin että porvari todellakin nukkui yönsä huonosti: ”Mutta 
toivottua ja pelättyä vallankumousta ei sittenkään tullut, ihan 
kuten ei tullut 1948 ”Vaaran Vuosina”, kun silloista kom-
munistista sisäministeri Yrjö Leinoa ei saatu lämpenemään 
moskovalinjaisten kaappaussuunnitelmien taakse. Siinä koko 
taistolaisen liikkeen syvin tragedia piilikin. Toverit turhautui-
vat ajan myötä, kun aika meni menojaan, mitään ei tapah-
tunut, väki vanheni ja väheni ja punaviini väljentyi laseissa.”

Kulttuurin puolelta Iltalehden teemanumerossa esillä oli-
vat hieman yllätyksettömästi niin Kristiina Halkola, Kaisa 
Korhonen, Aulikki Oksanen kuin Sinikka Sokkakin. Teema-
numerossa kerrotaan myös, ettei aate ole mihinkään kuol-
lut. Se elää ja hengittää yhä voimakkaana keskuudessamme, 
ja on usealle liikkeessä olevalle vieläkin ainoa elämäntapa ja 
henkinen ilmareikä, muuten niin ahdistavassa porvarillisessa 
Suomessa. Säveltäjä Kaj Chydenius vihjaakin, että hän on 
edelleenkin avoin vallankumouksen mahdollisuudelle. SKP:n 
vuoden 1969 enemmistöläisiin ja vähemmistöläisiin jakaneen 
riitaisan puoluekokouksen jälkeistä järjestöllistä ja poliittista 
umpikujaa avataan, mutta tässähän on näkökulmia yhtä pal-
jon kuin kertojia. Kekkosen ja vähemmistöläisten suhdekin 
saa sijansa, tiukasti historiaan pohjautuen.” Mutta ei taistolai-
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silla ollut hegemoniaa 1970-luvun kulttuurikentässä, mutta 
oli suurta näkyvyyttä varsinkin teatterissa”, Anssi Sinnemäki 
toteaa toimittaja Veli-Pekka Leppäsen Helsingin Sanomissa 
18.9.2017 otsikolla ”Sokaistuttiin, ja sitä en mitenkään hy-
väksy” - 70-vuotias Anssi Sinnemäki kritisoi taistolaisuutta 
ja omaa osuuttaan siinä. Hokkanen kertoo kirjassaan, miten 
Sosialistisen Opiskelijaliiton juhla Kuusisen kunniaksi oli 
merkittävä askel taistolaisuuden vihkiytymisessä SKP:n sta-
linistisen siiven tueksi. Kolme vuotta aikaisemmin osa pai-
kalla olevista liiton aktivisteista oli ollut mukana valtaamassa 
ylioppilastaloaan:” Silloin ”Vanhan” ulko-oven yläpuolelle 
kiinnitetty banderolli julisti: ”Vallankumous Yliopistolla on 
alkanut.” Vuonna 1968 elettiin Ranskan vallankumouskevään 
ja Che Guevaran hengessä, ja vitsailukin oli vielä sallittua. 
Juhlasalia hallitsi kumouksellisten uhrivalmiutta vannova iso 
seinäjuliste ”Vallankumous HYY:ssä tai kuolema!” Kolme 
vuotta myöhemmin banderollissa luki: ”Eläköön marxismi-
leninismi!” Vanhan juhlasali täyttyi vakavailmeisistä ihmi-
sistä, joita kaikkia yhdisti luottamus suureen ja mahtavaan 
Neuvostoliittoon. Reijo Lehtonen, joka Vanhan valtauksessa 
heilutti mustaa lippua, oli muuttunut niin ulkoiselta habituk-
seltaan kuin nimeltään. Pitkä tukka oli parturoitu lyhyeksi, ja 
virttynyt villapusero vaihtunut pukuun, kaulus[1]paitaan ja 
kravattiin. Lehtosesta oli tullut Kalmakurki. Nimenmuutos 
ei viitannut politiikkaan, vaan uusi sukunimi oli suvun peri-
mää. Lehtonen oli vuonna 1968 Nalle Puh -undergroundryh-
män jäsen. Nalle Puh -kerho (NPK) oli Lehtosen mukaan 
”maamme ainoa pieniaivoisten yhteenliittymä”, joka taisteli 
tosikkomaisuutta ja reviisorimaisuutta eli kalkkeutuneisuutta 
vastaan. Nyt Kalmakurki johti Sosialistista Opiskelijaliittoa ja 
istui Vanhan juhlasalin etupenkissä vierellään SKP:n stalinis-
tisen kauden keskeiset vaikuttajat Aimo Aaltonen ja Kauko 
Heikkilä, hekin tummissa puvuissaan. Molemmat olivat olleet 
vangittuina valtiopetoksen valmistelusta talvisodan alkaessa. 
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He olivat hyväksyneet Neuvostoliiton sotatoimet Suomea vas-
taan. Reijo Lehtonen oli poistunut pieniaivoisten joukosta, 
ja Reijo Kalmakurki siirtynyt suuriaivoisten joukkoon, missä 
ei tarvinnut itse ajatella - siellä ajattelusta huolehti puolue, 
”luokan aivot, luokan asia”. Se joka Aaltosen ja Heikkilän 
mielestä ajatteli ja syvästi, oli Neuvostoliiton kommunistinen 
puolue, NKP. Kalmakurki oli vaihtanut aatteensa piruilevasta 
NPK-anarkismista NKP-kommunismiksi. Vallaton anarkis-
mi vaihtui uskollisuuteen suurelle auktoriteetille, venäläiselle 
bolševismille.” 

Hokkasen kirja on myös hyvää poliittista historiaa, kun 
hän kertoo millaisia operaatioita - suuriksi virheiksi myöhem-
min itse asialleen osoittautuneita - tunaroivat kommunistit 
tekivät voitonhuumassaan ja NKP:n tukeen luottaen. Hok-
kasen mukaan SKP:n johtajina Aaltonen ja Heikkilä olivat 
vappuna 1946 ärsyttäneet suomalaisia määräämällä Helsingin 
vappukulkueen kärkipäässä kannettavaksi Otto Wille Kuu-
sisen suurikokoista kuvaa - ei muistutuksena lähimennei-
syydestä vaan tulevan Suomen johtajana:”Kesäkuussa 1946 
oli kaikkialta Suomesta koottu kymmeniä tuhansia ihmisiä 
eduskuntatalon eteen vaatimaan ”fasistien” puhdistamista 
valtion, valtionyhtiöiden ja kuntien hallinnosta. Suomi oli 
ohjattava kansandemokratiaan johtavalle uralle ja siksi val-
tion, kuntien ja valtionyhtiöiden johdosta oli puhdistettava 
tämän hankkeen vastustajat. Offensiivia oli suunniteltu Mos-
kovassa ja keskustelua oli käyty myös Kuusisen mahdollisesta 
paluusta Suomeen. Otto Wille Kuusinen oli jo kirjoittanut 
tervehdyksen SAK:n edustajakokoukseen, jossa kommunis-
teilla olisi enemmistö. Jotakin meni pieleen, sitä historioitsi-
jat edelleenkin pyrkivät selvittämään. Suurmielenosoituksen 
jälkeen joukkoliike päästettiin seisomaan yhtä äkillisesti kuin 
se oli polkaistu käyntiin. SAK:n edustajakokous siirrettiin 
sosialidemokraattien esityksestä, eivätkä puhdistusmielen[1]
osoitukset jatkuneet. Kuusisen puheen piti hänen tyttären-
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sä, mutta vasta seuraavana vuonna, sisällöltään muutettuna 
ja sellaisessa SAK:n kokouksessa, jossa sosialidemokraateilla 
oli edustajien enemmistö. Kuusisen paluu Suomeen jäi haa-
veeksi. Hänen viimeiseksi Suomen-vierailukseen jäi vuosien 
1919-1920 Leninin määräämä salainen retki tutkailemaan 
mielialoja, olisiko uudelle aseelliselle vallankumoukselle ke-
hittymässä otollista maaperää. Vuonna 1919 Kuusisen puolue 
oli osallistunut Suomen eduskuntavaaleihin jakamalla lento-
lehtistä, joka äänioikeuden käyttämisen sijaan kehotti työläi-
siä tempaamaan käsiinsä ”koston säilän”. Lentolehtinen valoi 
uskoa luokkataistelun lopulliseen voittoon ja kehotti ”vallan-
kumouksen sotureita, känsäkourain armeijaa hyökkäämään, 
käymään päälle.”

Siihen mikä meni pieleen voi lukea samalta kustantajalta, 
Dosendolta, toukokuussa ilmestyvästä historiantukija Risto 
Reunan ”Puskalan putiikki”-kirjasta. Ja vaikka Puskalan pu-
tiikki kertookin myöhempien vuosien 1958-1979 salaisesta 
kommunistitiedustelusta, antaa se pohjaa myös sille, mitä 
aiemmin oli tehty erityisesti demareiden toimesta Vaaran vuo-
sina kommunistivaaran torjumiseksi. Se oli sitä samaa CIA:n 
rahoilla ja länsimaisten tukemana tehtyä järjestelmällistä 
SKP:n hajotusta, minkä päätepisteenä oli taistolaisten häviä-
minen valtamedioiden imagotaistelussa viimeistään vuonna 
1975. Pitää muistaa se harvoin julkisuudessa esitetty näkö-
kulma, että taistolaiset - äärivasemmiston nyrkki - olivat tuon 
ajan punaista populismia vihapuheissaan levittänyt pieni ja 
äänekäs iskujoukko, jonka tekemisisä ei otettu ihan tosissaan 
vallan korkeimmissa kammareissa. Hokkasen kertomus ottaa 
todesta. Vaarantuntu oli hänestä ilmeinen, kun hän kertoo 
SOL:ista ja esimerkiksi Reijo Kalmakurjesta. Huomiot ovat 
uudenlaista, hauskaakin, aikalaistodistusta sekä mukaansa-
tempaavasti kirjoitettua. Sen verran Vaaran Vuosien trauma ja 
maailmanpoliittinen jännitys oli tehnyt tehtävänsä, että tais-
tolaisvaaraa liioiteltiin tahallisesti julkisuudessa. Näitä oman 
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aikansa huonosti käyttäytyviä persuja leimasi sama ongelma 
kuin miksi kommunistit eivät kyenneet Moskovan toiveista 
huolimatta Suomessa vallankaappaukseen Tsekkoslovakian 
kommunistein tavoin, kuten Terijoen hallituksen pääministeri 
O.W.Kuusisen Hertta-tytär kehotti kuuluisassa Messuhallin-
puheessaan pelästyttäen maan porvarien lisäksi myös demarit, 
jotka aloittivat yhdessä välittömästi kommunistivaaran pur-
kamisen kansalaisyhteiskunnassa, erityisesti SAK:ssa. Toisaalta 
kommunistit eivät olleet uhonsa keskellä siihenkään aikaan 
kovinkaan osaavaa porukkaa ja onnekasta. Kun SDP:n vä-
hemmistöhallituksen sisäministeri Sapeli Simoselta kysyttiin, 
miten hän sai heitettyä ulos punaisen Valpon kommunistit, 
hän vastasi: ensin heitin ulos ne, jotka eivät osanneet lukea ja 
sitten ne, jotka eivät osanneet kirjoittaa, eikä jäljelle jäänyt yh-
tään kommunistia. Vitsihän varioi vanhempaa vitsiä tyhmästä 
poliisipartiosta, jossa toinen osasi lukea ja toinen kirjoittaa. 
Vitsistä taistolaisten pahimman uhon ja voiman aikaan ei kui-
tenkaan ollut kysymys. Esimerkiksi Metallin vaalien lisäksi 
1970-luvun alussa demarit tekivät hartiavoimin töitä monissa 
isoissa teollisuusammattiliitoissa SAK:ssa kommunistivaaran 
eliminoimiseksi. Eivätkä taistolaiset retoriikaltaan eronneet 
”Kuolema porvareille ja demareille!”-retoriikastaan tämän 
päivän vihapuhetta levittävistä persuista edes tyyppeinä. Esi-
merkiksi Taisto Sinisalon yhtenä seuraajaehdokkaana pidet-
tyä, Sinisalon vävyä ja vahvasti alkoholisoitunut rakennusmies 
Esa Lassi ilmoitti tyynen rauhallisesti, että tämän artikkelin 
kirjoittaja piti tappaa, koska olin kritisoinut aikoinaan julki-
sesti häntä jostain hänen puheistaan. 

Kommunistien kuva 1980-luvun jälkeen Suomessa oli ty-
perä. Mutta maailmalla se oli Stalinin käsien tapaan verentah-
rima. Kerrotaan, että kun Teheranin konferenssissa Churchill 
olisi sanonut voitonriemuisesti Stalinille jumalan olevan liit-
toutuneiden puolelle, oli pirullinen Stalin vastannut voiton-
tahtoisena pirun olevan hänen puolellaan, koska piru oli hyvä 
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kommunisti. Stalin rakensi juuri sitä viidettä kolonnaa län-
simaiden sisään näistä kommunisteista, jollaiseksi Hokkanen 
myöhemmin huomasi joutuneensa. ja joita he itse kutsuivat 
hyödyllisiksi idiooteiksi. Termi oli Leninin itsensä englantilai-
sia varten keksimä, ja sitä alettiin käyttää kylmän sodan aikaan 
niistä älymystön jäsenistä, jotka uskossaan hyvään antautui-
vat kommunismia auttaessaan tietämättään sen propagandan 
välikappaleiksi. Myöhemmin nämä kansan suussa ”punaiset 
hyödylliset idiootit” saivat uuden nimen ”vaaralliset idioo-
tit”, kun Cambridgen viisikkona tunnettu ja Neuvostoliiton 
hyväksi vakoillut vakoojajoukko paljastui valtavan kohun 
saattelemana. 1900-luvun ehkä merkittävän filosofi, Ludvig 
Wittgenstein, kiinnostui tästä 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 kiinnostanut lähteä Stalinin ajan 
Neuvostoliittoon. Tieteiskirjailija Herbert Wells ihmetteli 
”Kremlin pienen haaveilijan” kykyä nähdä tulevaisuuteen: 
Venäjästä tulisi sosialistinen teollistunut suurvalta, mistä lä-
hetetään ihmisiä avaruuteen. Lukutaidottomuus poistetaan 
ja koko maa sähköistetään. Mutta fantasiakirjailija Wellsin 
mielestä tämänkaltaisiin saavutuksiin tarvittaisiin takapajui-
sella Venäjällä vähintään kuitenkin tuhat vuotta.

Parmenides väitti Herakleitosta vastaan, ettei mikään muu-
tu. Sitä bolsevikit eivät tienneet tai uskoneet. He luulivat ole-
van mahdollista luoda uusi ”leniniläinen ihminen”. Mikä se 
olisi? Juuri se kiinnosti maailman älykköjä. Millainen kokeilu 
olisikaan demokraattisten työläisten, jossa ihmisen ainakin 
väitettiin olevan kaiken keskustassa Protagoraan väittämän 
tavoin? Ihmiset olivat juopuneet vapaudesta ja kyllästyneet 
sotiviin hallitsijoihinsa. Mutta ”uusi” leniniläinen uusi ih-
minen ei ollut, sillä Lenin ylisti Ranskan vallankumouksen 
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terroria eikä nähnyt ihmisellä juuri muuta kuin välineellistä 
arvoa; Leninistä bolsevismi oli ainutkertainen ”uskonto” ja 
yhteiskuntajärjestelmä, joka perustui verenvuodatukseen. On 
jälkiviisasta sanoa, että 1970-luvulla oli olemassa jo riittävästi 
tietoa, ettei Neuvostoliitossa ollut kaikki ihan kohdallaan. Oli 
ja ei oli. Se oli ongelma keskellä kahden ison vastakkaisen 
leirin propagandasotaa. Jälkiviisaissa muisteluissa on sama 
perusongelma. Emme voi muistaa tarkkaan miksi ja mitä 
teimme. Sen sijaan muistamme tarkkaan sen kun emme enää 
tehneet niin ja miksi. Kyseessä on aina myös eräänlainen tul-
kinta siitä omalta kohdalta, oliko Dionysos ja Haades sama 
jumala; kyseessä omasta hyvyydestä tai pahuudesta on tyypil-
lisimmillään Freud vastaan Herakleitos-henkien taistelussa, 
siitä samasta Bertold Brechtin ”Setsuanin hyvä ihminen”- näy-
telmän perusoivalluksesta, että on oltava hieman paha, jotta 
voi olla myös hyvä tai joskus on pakko tehdä sitä, mikä on 
vähiten pahaa. Ja kun yksilö tekee tiliä omasta pahuudestaan, 
esiin nousevat oma keskeneräisyys, tunteettomuus, komplek-
sisuus, ja kaikkinainen tuhoava kielteisyys, jotka ovat laadul-
taan ihmistä sisältä nakertavaa syvää ja järkyttävää tyhjyyttä. 
Kaikkea muuta kuin silmälle miellyttävää katsella. Se on rai-
voa, huonoa käytöstä, muiden tunteista piittaamattomuutta, 
öykkäröintiä ja totuuden tahallista vääntämistä valheeksi niin 
omassa kuin julkisessakin elämässä. Sitä kutsutaan toisella ter-
millä kasvamiseksi aikuisuuteen. Ei se sen kummempaa ole. 
Niitä voisi kutsua hyvin myös ”hulluiksi vuosiksi”. 

Maailman hullu vuosi 1968 tempasi Lauri Hokkasen hä-
nen omiens sanojensa mukaan miljoonien sotilaiden lasten 
mukana maailmanlaajuiseen katujen ja kampusten kapinaan. 
Hän ei oikeastaan valinnut itse, maailmalle oli kylliksi, että 
oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Suomessa meno kävi 
Hokkasen mukaan hullummaksi, kun vuoden 1968 ylioppi-
laat ja heidän vanavedessään Hokkasen tavoin tuhannet so-
tasukupolven jälkeläiset tekivät puoluevalinnan, ja valitsivat 
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Neuvostoliiton ja sen valtionideologian ja saaden suomalai-
seksi kumppaniksi kommunistipuolueen stalinistit. Kenen 
joukoissa seisoin-kirja on siis samalla myös henkilökohtainen 
tilitys. Lauri Hokkanen kirjoittaa toistuvasti ja kuin riivattuna 
kysyneen itseltään ja tovereiltaan: mitä heidän nuoruutensa 
kommunismi oikein oli? Olivatko he viides kolonna (kyllä 
tietämättään kauko-ohjattuja troijanhevosia), maanpettureita 
(kyllä maailmanvallankumouksen nimissä), täysiverisiä stali-
nisteja vai Moskovan iltojen ja Uralin pihlajien tunnelmien 
pauloissa tanssivia naiiveja idealisteja? Vai vain kylmän sodan 
uhreja? Lauri Hokkanen seisoi partiopoikana sankarihautojen 
kunniavartiossa. Sitten hän vaihtoi puolta. Hänen kulkunsa 
kävi Otto Wille Kuusisen viitoittamaa tietä Leninin maus-
oleumin muumion ääreen. Hänestä tuli murhaajavaltion apu-
lainen ja reservi toimien sen puolesta, jota vastaan vanhem-
pien sukupolvi oli taistellut. Näin kävi tuhansille muillekin 
suurten ikäluokkien ”sotilaiden lapsille”. Miten ja miksi näin 
tapahtui?: ”Vuonna 1968 olin vielä epävarma - puna-armei-
jan panssarivaunut Prahan kaduilla julistivat sodan voimaa, 
väkivallan aatetta - kunnes sisäistin historian suuren ja san-
karillisen kertomuksen: panssarit puolustivat Euroopan rau-
hantahtoista sosialistista maailmanyhteisöä, maailman tule-
vaisuutta, jonka Neuvostoliiton punainen armeija oli suuressa 
isänmaallisessa sodassa uhrautuvasti ja voimiaan säästämättä 
uusille sukupolville huomenlahjana lunastanut.”

Hokkanen kertoo kirjassaan, miten puoluevalinnan myötä 
myös hänen minuutensa muuttui, hänen omilla mielipiteel-
lään ei enää ollut mitään merkitystä. Hän huomasi olevansa 
liittynyt voimaan, jonka historiallinen tehtävä antoi hänen 
elämälleen sisällön. Ihan samoin monet muutkin nuoret 
kautta aikojen ovat kokeneet liittymisensä erilaisiin uudistus-
liikkeisiin uudistamaan ummehtuneeksi vallaksi kokemaansa 
isien maailmaa aina köyhyyden iloja manifestoineen ympäri 
Eurooppaa rikkaiden kirkonmiesten kiusaksi liikkunutta fran-
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siscaaniveljestöä myöten. Aina nuoret vastustavat vanhoja luu-
tuneita käsityksiä ja vallassapitäjiä, kuten aikoinaan Lorenzo 
de Medicin pulleaa ja ylensyönnistä isokokoista hedonistiag-
nostikkopoikaa, joka valittiin paaviksi Juliuksen jälkeen vuon-
na 1513 nimellä Leo X, ja josta Lutherin oli vaikea päättää, 
oliko Leo antikristus tai vain tämän lähetti, joka kuitenkin 
kuului ylettömän elämänsä keskellä taiteita ja tieteitä suosi-
neeseen ns. humanistipaavien joukkoon. Uskosta hänellä ei 
ollut henkilökohtaisia kokemuksia todetessaan tyytyväisenä 
ensin myytyään valtavilla summilla rikkaille arkkipiispan ja 
kardinaalin virkoja: Kuinka kannattavaa meidän kannaltam-
me tämä taikauskoinen satu Jeesuksesta Kristuksesta onkaan 
ollut.

”Asettuminen nykyajan suurimman ihmisteurastamon 
puolustajaksi on valinta, josta henkinen irtiotto on moraa-
lisesti ehdottoman välttämätöntä mutta myös tuskallinen it-
setutkiskelun paikka. Tämä kirja on minun tapani myöntää 
- parempi myöhään kuin ei milloinkaan - nuoruuteni harha-
retki ja käydä läpi sen vaikuttimia”, kirjoittaa Hokkanen, joka 
ei ole ainoa julkinen katuja. Tuntuu kuin taistolaiset joutuisi-
vat jatkuvasti kantamaan syyllisyyttä valinnoistaan saamatta 
koskaan, edes kuolemassaan julkista anteeksiantoa. Hokkanen 
korostaa, että valtaosa taistolaisliikkeen aktiiveista on hylän-
nyt nuoruutensa ideologian jo ennen Neuvostoliiton loppua 
ja pitää pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja -yhteiskuntaa 
hyvänä ja kannatettavana demokraattisen kansanvallan mal-
lina - niin hänkin. Hokkasen kirja ei ole kertomus siitä, mitä 
hänestä ja hänen tovereistaan tuli, vaan kertomus siitä, mitä 
he olivat - kenen joukoissa, kuten kuin yhdestä suusta he 
sanoivat, taistelivat. Ei ole uutta, että nuoret kapinoivat ja 
tarttuvat heille tarjottuun kättä pidempään niin hanakasti. 
Kulttuurihistoria on antiikin ajoista lähtien täynnä kuvauk-
sia säädyttömistä ja hurjista nuorista, jotka aikuistuttuaan 
muuttuvat kelpo kansalaisiksi ajan myötä. Taistolaissukupol-
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vi on tänään jo hävinnyt historian unohduksiin. Toista oli 
vielä viisikymmentä vuotta sitten. Hokkanen kirjoittaa, miten 
Kylmän sodan kiihkeässä ilmapiirissä hän välttyi omien rat-
kaisujen aiheuttamalta epävarmuudelta. Venäjän bolševistisen 
aikakauden sosiaalis-poliittisen järjestelmän edistyksellisyyttä, 
rauhantahtoisuutta, maailmanhistoriallista esimerkkiä ja ih-
misen uutta tulevaisuutta manifestoiva sosialistinen liike oli 
ideologinen kupla vertaansa vailla: ”Marxiin vedoten mutta 
Leniniin tukeutuen luotiin maanpäällinen harha, mahtaviin 
kulisseihin sijoitettu historiallinen näytelmä - kansalaisia ja 
kansoja alistava, demokratiaa halveksuva ja ihmisiä vainoava 
imperiaalinen, hampaisiin asti aseistettu massamurhavaltio oli 
ihmiskunnan humaanimman tulevaisuuden, kommunismin 
airut.” 

Hokkanen vakuuttaa, ettei kirja ei ole syntynyt tarpeesta 
rypeä katumuksen syövereissä, vaan halusta arvioida kiihkot-
tomasti ja rehellisesti hänen kylmän sodanaikaista valintaansa, 
koko sukupolvensa valintaa. Tässä kohden huomio kiinnittyy 
sanoihin ”Kylmän sodan valintaan”. Hokkanen yrittää antaa 
rivien välistä itselleen synninpäästön vetoamalla kollektii-
viseen historiantajuun aikakauden vaihtoehdottomuudesta 
valita ruton ja koleran välillä, toisella puolella, kun oli uutis-
filmien välittämä hirviömäinen USA pommittamassa napal-
milla vietnamilaislapsia: 

”Teos ei ole luonteeltaan muistelma vaan ideologis-poliit-
tinen jälkikirjoitus. En kirjoita taistolaisuuden historiaa vaan 
arvioin sen ydintä, suhdetta Venäjään. En kirjoita siitäkään, 
missä määrin taistolaisen tehtävän sisäistäneillä ihmisillä oli 
vilpittömiä, humanistisia ja pyyteettömiä aikomuksia parantaa 
työtätekevien elinolosuhteita. Näitä pyrkimyksiä oli minulla 
ja muillakin, mutta ne eivät johdata vastaamaan kysymyk-
seen: Miksi taistolaisuus? Haen vastausta tärkeimpään valin-
taamme, siihen, mikä erotti ”meidän tiemme” muiden työ-
väenliikkeen suuntien ja kaikkien suomettuneiden ryhmien 
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valinnoista. Dokumenttielokuvassa Lenin-setä asuu Venäjällä 
(1988) kuvasin poliittisen toimintani kokemuksen. Taisto-
laisuus oli ulkoa ohjattu suomalaisen politiikan Moskovan 
ääni.” Hokkanen on tässä kohdin osittain oikeassa. Kanerva 
Cederströmin ja Riikka Tannerin dokumenttielokuvasta Le-
nin-setä asuu Venäjällä, yhtenä kymmenestä ex-taistolaisesta 
Hokkanen tilittää kokemuksiaan taistolaisuudesta. Lenin setä 
asuu Venäjällä-elokuva ei ollut yhtä mautonta koummismin 
ylistystä kuin mitä Lasse Naukkarisen vuoden 1971 elokuva-
juhlien päättäjäisissä esittämä ylimääräinen minuuttielokuva 
”Laulu Leninille” oli aikoinaan ollut, jopa niin, että Aamu-
lehti tuomitse elokuvajuhlat oikein pääkirjoituksessaan ja 
Filmihullu ei suostunut kirjoittamaan kahdeksaan vuoteen 
elokuvajuhlista riviäkään. Mutta tässäkin elokuvassa on sama 
ongelma kuin Hokkasen kirjassa: liika selittäminen vie tehoa 
itse sanomaan ja uskottavuutta siihen, että se olisi aitoa ja 
totta eikä vain ajan haalistuneiden muistojen kaunistelua.

Hokkanen puhuu myös ”Homo Sovieticuksesta”. Hänen 
mukaansa bolševikit vapauttivat kansalaiset kantamasta vas-
tuuta omasta elämästään. Se oli suorin tie kieltää yksilön va-
paus: ”Vapauden edellytys on kyky kantaa vastuuta. Kun tämä 
vastuu kuoleentuu, kaikki on sallittua, mutta ei yksilölle vaan 
sen korvaavalle kollektiiville, sen edustajille, sen edustajalle. 
Sosiologi Juri Levadan mukaan Neuvostoliiton ”sosialistinen” 
valtio oli rakenteeltaan totalitaarinen, koska se ei jättänyt 
yksilölle lainkaan itsenäistä tilaa - neuvostovaltion luonne 
ei ollut niinkään instituutioiden muodostama kokonaisuus 
vaan yhtenäinen yli-instituutio, universaali instituutio, joka 
ulottui ”kaikkiin ihmisen eksistenssin sopukoihin”. Hieman 
toisella tavalla kuvaa samaa vuoden 2015 kirjallisuuden No-
belisti, ukrainalainen Svetlana Aleksijevits kuvaa kirjassaan 
”Neuvostoihmisen loppu - kun nykyhetkestä tuli second 
handia” (Tammi 2018). Ja millainen on valmiiseen sanojen 
todellisuuteen eräässä äärimmilleen viedyssä manipuloidussa 
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todellisuudessa viety koneihminen, jolla ei ole omaa tahtoa 
eikä edes käsitystä siitä, mitä se voisi olla. Kuvaus muistuttaa 
erehtymättömästi oikeaoppisen katolilaisuuden näkemystä 
kuulaisesta kristitystä. Aleksijevitsin mukaan kaikki sosialis-
missa eläneet ihmiset olivat sekä samalla aikaan erilaisia että 
samanlaisia kuin muut ihmiset - heillä oli heidän oma sa-
nastonsa, omat käsityksensä hyvästä ja pahasta, sankareista 
ja marttyyreistä. Heillä oli myös erityinen suhde kuolemaan: 

”Kommunismilla oli mieletön tavoite muuttaa ”vanha 
ihminen”, vanha aatami, kokonaan toiseksi. ja siinä onnis-
tuttiinkin...muussa ei kai sitten onnistuttukaan. Runsaassa 
seitsemässäkymmenessä vuodessa marxismi-leninismin labo-
ratoriossa kehitettiin erityinen ihmistyyppi, homo sovieticus. 
Toisten mielestä se on traaginen hahmo, toiset käyttävät siitä 
nimeä sovok, neukku. Minusta näyttää, että tunnen sen ih-
misen hyvin, hän on hyvä tuttuni, olen elänyt monta vuotta 
hänen vierellään, kylki kyljessä. Minä olen hän, ja niin ovat 
myös minun tuttavani, ystävänä ja vanhempani.” 

Svetlana Aleksijevits sai Nobel-palkintonsa perustelujen 
mukaan ”moniäänisistä teoksistaan, kärsimyksen ja rohkeu-
den monumenteista ajassamme” kuvaa kirjassaan (kirjan 
alussa on lainaus M. Mamardasvililtä: Me olemme ilmaa, 
emme maata) ”Tsernobylista nousee rukous”(Tammi 2015) 
sitä, millaista kärsimyksen hyväksyvää ja hampaat irvessä 
syötävää perinteen ja tapojen pakkopullaa on elmä nöyrästi 
kohtaloonsa alistuvien orjasieluisten suuressa ja laajassa lin-
nakkeessa Venäjällä, ja ettei kommunismin lopultakaan ole 
kovinkaan kaukana yhtä ryhmäsieluisesta ortodoksiuskosta: 
”Kaikki se mitä on kirjoitettu Raamattuun, käy toteen. Siihen 
on kirjoitettu meidän kolhoosistakin...Ja Gorbatsovista...Että 
tulee suuri johtaja, jolla on merkki otsassa, ja suuri valtakunta 
hajoaa. Sitten koittaa viimeinen tuomio...Kaikki, jotka asu-
vat kaupungeissa, tuhoutuvat, mutta maalla jää yksi ihminen 
henkiin. Ihminen ilahtuu nähdessään ihmisen jäljen! Ei ih-
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mistä vaan ihmisen jäljen...”
Hokkasen olisi odottanut pääsevän kirjassaan hieman ”ru-

nollismetafyysisemmälle” tasolle Leevi Lehdon tapaan käsitel-
lessään muistojensa pohjalta ”Homo Sovieticusta”. Mutta ei. 
Teksti puuduttaa informaatiollaan. Ihan kaikkea mennyttä ei 
olisi tarvinnut toistaa. Olisi kaivannut enemmän omakoh-
taisten kokemusten painottumista tekstissä. Silti Hokkasen 
kirja on luettava koska se suoraa puhetta. Kirja on lajissaan 
harvinaisuus ja sellainen, jota on kaivattu jo olemassa olevien 
tietokirjojen lisäksi. Taistolaisuus tuntuu kiinnostavan koko 
ajan enemmän ja enemmän aikaamme. Mutta on muistakin 
tarinoita, jotka kertovat toisenlaista tarinaa taistolaisista. Le-
nin ja Otto-Ville Kuusinen olivat arvossa taistolaisnuorten 
opintopiireissä. Stalinia en niissä kukaan opiskellut. Sikäli 
”stalinisti” leima onkin taistolaisiin osoitettuna jo monimut-
kaisempi kysymys. Taistolaisuus merkitsi ”ensimmäisen laaja-
mittaisen marxilaisen intellektuellipolven syntyä Suomessa”. 

Kyse oli siis tavallisista uuteen maailmaan ja mahdolli-
suuksiin heränneistä työläisnuorista, joille marxismi-leninismi 
korvasi kristillis-juutalaisen moraaliopin ja valoi uskoa oman 
luokan mahdollisuuksiin taistelussa säilyttäviä porvareita ja 
heidän kanssaan sopuilleita demareita vastaan. Taistolaista si-
vistyneistöä leimattiin valtamedioissa jo aiemmin mainitulla 
haukkumasanalla ”hyödyllisiksi idiooteiksi”. Leninin sanon-
ta hyödyllisistä idiooteista on porvarillisessa kielenkäytössä 
käännetty päälaelleen. Lenin kuitenkin tarkoitti sillä alun 
perin ihan toista, kun hän puhui osasta sivistyneistöä hyö-
dyllisinä idiootteina, kun he oman edun tavoittelussa tekevät 
porvaristolle palveluksia. Leniniä suututtivat muka ”tieteelli-
sillä” ja ”taiteellisilla” saavutuksilla professuureja ja apurahoja 
hankkivat, kun tosiasiassa nämä tekivät poliittisia ja ideologi-
sia palveluksia valtaapitäville ja saivat niistä vastapalkintoja. 
Lenin kutsui heitä myös porvariston intelligenttihännysteli-
jöiksi ja intelligenttirengeiksi. 
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Ylipäätänsä taistolaiset eivät olleet niin homogeeninen ryh-
mäkunta kuin tavallisesti luullaan. Yhdistävänä tekijänä oli 
taistolaisten omasta mielestä ensi sijassa ”revarien” eli SKP:n 
oikeiston vastainen taistelu. Tuo oikeisto vei lopulta puolueen 
taloudelliseen tuhoon. SKP joutui konkurssiin ja kansande-
mokraattinen liike menetti ”kasinopeleissä” omaisuutensa, 
Kulttuuritalon, Sirola-opiston...Taistolaisnuorten poliittinen 
radikalisoituminen kytkeytyi myös vahvasti kansainväliseen 
näkökulmaan. Erityisesti Vietnamin sodan vastaisella liik-
keellä, Chilen tapahtumilla, kolmannen maailman vapau-
tusliikkeillä ja lännen opiskelijaliikkeillä oli suuri merkitys 
1960-luvun lopun ja 1970-luvun nuorisolle. Koulu eikä koti 
antanut tarpeeksi aineksia käsitellä näitä kysymyksiä. Pitää 
muistaa, että Suomea hallitsivat talvisodan hengessä valtaa 
pitävät vanhoilliset piirit maan ollessa samalla suomettunut. 
Kansainvälisen solidaarisuuden kautta Neuvostoliiton maail-
manpoliittinen rooli tuli ymmärrettävämmäksi. 

Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli taistolaisille 
”sopiva” liittolainen. Tämä asetelma antoi myös Kekkosen 
Suomessa taistolaisille valttikortteja takataskuun. Taistolaiset 
olivat ärhäköitä ja arvostelivat voimakkaasti Suomen porva-
riston politiikan tekoa ja talouden hoitoa. Taistolaisten puo-
lustukseksi voi sanoa, että kritiikki oli voimakasta, mutta ei 
siltikään tavoittanut koko todellisuutta, esimerkiksi joukko-
työttömyyden laajuutta. Suomen pankkikriisin kokonaistap-
pio oli 8,4 miljardia euroa eli 110.000 työvuotta. Stora Enson 
Amerikan seikkailu vei 5,6 miljardia euroa (80.000 suomalais-
ta olisi voinut olla töissä vuoden), Soneran uhkapeli Saksan 
ja Italian ilmatiloissa maksoi 4,3 miljardia euroa eli 70.000 
työvuotta, Postipankki hassasi New Yorkin konttorissaan 80 
miljoonaa euroa. Suomen kansantalous oli romahtamisen par-
taalla. Luetteloa voisi jatkaa. Taistolaisten kritiikki ja varoi-
tukset olivat liian lempeitä myöhempien tosiasioiden valossa. 
Siinä mielessä taistolaisilla oli paikkansa. He olivat osittain 
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oikeassa mutta he olivat vääriä oikeassa olevia, ja lisäksi hei-
dän lääkkeensä ongelmiin olivat selvästikin vääriä. Taistolaiset 
varoittivat suomalaista yhteiskuntaa taloudellisesta kytkey-
tymisestä länteen ja ”oikeistovaarasta” sekä yhteiskunnassa 
että SKP:ssa. Panokset olivat kovia kommunistien sisäisessä 
retoriikkasodassa. Taistolaisten mielestä SKP:tä tiukasti ku-
ristusotteessaan pitäneet saarislais-aaltolaiset enemmistöläiset 
myivät ensin eurokommunismin ja sitten SAK:n ryhmäraho-
jen edessä aatteensa, ja tekivät sen jälkeen sekä henkisen että 
järjestöllisen konkurssin yrittäessään muuttua epätoivoisesti 
feministiseksi punavihreäksi liikkeeksi Norjan esikuvan mu-
kaan punaporvari Suvi-Anne Siimeksen johdolla. 

Hokkanen kertoo tarinaansa toisella tavalla. Poissa on ai-
kaa ja ihmisiä kuvannut syyttelevyys ja kiihko. Tilalle ovat 
tulleet nöyryys tosiasioiden edessä ja katuminen: ”Olin ihan 
tavallisen suomalaisen pikkukaupunkilaiskodin kuopus, 
luonnossa retkeilevä ja viihtyvä partiopoika, jonka vanhem-
mat tarjosivat aineellisesti niukan mutta henkisesti turvallisen 
lapsuuden, kannustivat opiskelemaan ja hankkimaan elämäl-
le heitä paremmat aineelliset ja sivistykselliset olot. Se, että 
juuri minusta tuli massamurhavaltion tarmokas asiamies, on 
kertomus siitä, että kenestä tahansa saattoi tulla taistolainen. 
Juuri tämä valinnan sattumanvaraisuus on tehnyt tutkimus-
työstäni monivuotisen projektin yrittäessäni hakea vastausta 
monien kaltaisteni hakemaan kysymykseen - miksi ihmeessä? 
Sattumallakin on syynsä, lähteensä ja motiivinsa. Harhaa ja 
erehdystä ei voi panna harhan ja erehdyksen syyksi, on kul-
jettava syvemmälle.” 

Neuvostoliiton kutsuminen jälkikäteen ”Massamurha-
valtioksi” vaikuttaa tekopyhältä ja lukijaa kosiskelevalta. Se 
oli toki sitä, mutta niin olivat muutkin sen ajan valtiot mu-
kaan lukien myös Yhdysvallat. Taistolaisleirin sisältä nähtynä 
Hokkasen kirja on lajissaan ensimmäinen laaja esitys teki-
jöistä, jotka johtivat tähän historialliseen poikkeusilmiöön. 
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Kirja kertoo muun muassa kuinka Stalinin vainoissa isänsä 
menettänyt Tiedonantajan päätoimittaja Urho Jokinen on-
nistui hurmaamaan satoja älymystön jäseniä ja houkuttele-
maan tuhansia nuoria ihmisiä stalinistien riveihin? Jokiselta 
omaksuttiin Hokkasen mukaan ideologia, jota kuulutettiin 
vappumarssin banderollin alla: Eläköön Neuvostoliiton kom-
munistinen puolue! Eteenpäin Otto Ville Kuusisen viitoitta-
maa tietä! Hokkasta vaivaa oma syyllisyys ja ettei kukaan us-
kalla tai halua puhua asioista vieläkään niiden oikeilla nimillä. 
Hänen mukaansa heidän alamaisuuttaan ja kuuliaisuuttaan 
neuvostoimperiumin taantumukselle ja militarismille on jäl-
kiarvioissa muisteltu vasemmistoradikalismina ja edistyksel-
lisyytenä. 

Wittgensteinin sanoin: ”Se, joka taistelee hyttysiä vastaan, 
pitää tärkeänä, että on ajanut ainakin joitakin niistä tiehen-
sä.” Nostalgiassa taistolaisuus on muutettu rauhan, laulun ja 
solidaarisuuden liikkeeksi. Neuvostoliiton hajoamisen jäl-
keen iäkkäämmät taistolaisjohtajat vaikenivat, nuorempia 
poliittisia johtajia vaivaa muistinmenetys - hekin ovat hiljaa: 
”Nuorena valintani oli ainut ja oikea. Nyt en enää näe nuo-
ren Laren valintaa rationaalisena tietämisen ja tiedostamisen 
tuloksena vaan vahvasti tunnepohjaisena ratkaisuna, liittymi-
senä suomalaisen Venäjä-suhteen satojen vuosien mittaiseen 
tunneälyn virtaan. Minun nuoruuteni historiallinen paikka 
on tämän siteen sellaisessa taitekohdassa, jossa pelko vaikutti 
vahvana suomalaiseen elämään ja ratkaisuihin.”

Ja vaikka kirja on hyvä ja tarpeellinen, ongelma kirjassa on 
sen selittelevä tyyli ja jälkiviisastelu, ja sen unohtaminen, että 
samalla, kun hyödylliset ajatukset muuttuvat rikkaammaksi 
ja lujemmiksi, ne muuttuvat myös vaativimmiksi ja rasitta-
vimmiksi. Näin kirjoitti Michel de Montaige ”Esseidensä III”- 
osan luvun Vergeliuksen säkeistä alussa: 

”Pahe, kuolema, köyhyys ja sairaudet ovat raskaita asioita, 
jotka painostavat meitä. Mielemme on opittava tuntemaan 
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keinot, jodien avulla se kestää onnettomuudet ja taistelee niitä 
vastaan, sen on opittava elämään oikein ja uskomaan oikein, 
ja se on alati herätettävä harjoittamaan tätä jaloa tutkimus-
ta. Mutta kun kyseessä on tavallinen mieli, tässä on edettävä 
kohtuudella ja taukoja pitäen; suistumme raiteiltamme, jos 
joudumme jatkuvasti ponnistelemaan.” 

Kun maailmanhistoriaa katsoo taaksepäin, joutuu kysy-
mään: Mitä kaikkea joudummekaan kärsimään? Mitä järkeä 
tässä kaikessa järjettömyydessä oikein on? Nyt kun tiedämme 
ettei jumalaa ole olemassa, emmekä pelkää sitä eikä se kos-
ta ja vaani jokaista liikettämme, voimme aiheellisesti kysyä: 
miksi meidät heitetään maailmaan, missä ei ole mitään miel-
tä elämään sattumanvaraisten oikullisuuksien keskelle turhaa 
elämää? 

Suurin osa kärsimyksistä on nykytietämyksen valossa tur-
haa ja siltä olisi ehkä vältytty, jos joku olisi osannut jonkun 
homman paremmin, tiedonkulku olisi pelannut tai vallasta 
taistelevat osapuolet eivät olisi käyttäneet syntynyttä onnet-
tomuutta hyväkseen katkerassa taistelussa toisiaan vastaan 
viattomien sivullisten maksaessa hengellään koko lystin. Mik-
si meitä sitten kidutetaan, kiusataan ja kusetetaan vauvasta 
vaariin? Siinäpä se. Yhden onnettomuus on toisen onni ja 
onnettomuudet ovat maailman parasta bisnestä. 

Ehkä siksi, sillä bisnes se maailmaa pyörittää. Kommunis-
min vaara oli todellinen Suomessa. Suurin ongelma kommu-
nisteille olivat itse kommunistit ja Neuvostoliitto. taistolais-
kausi oli lyhyt eikä heillä ollut todellista valtaa koskaan eivätkä 
he edes päässeet. Kirjan lopussa puhutaan vielä ohimennen 
Teiniliitosta, jonka järjestöllisestä romahduksesta alkoi myös 
SOL:n ja muiden taistolaisjärjestöjen loputon konkurssiaal-
to. Siinä olivat mukana yhteistuumin järjestelmällisesti niin 
demarit kuin kepulaisetkin ja siitä kertovaa kirjaa (mahdolli-
sesti?) odotetaan seuraavaksi. 

Huomaa, ettei Aristoteles kuulunut bolsevikkien luet-
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taviin kirjalistoihin (joka oli hyvin ohut ja koostui lähinnä 
dialektisen materialismin oppikirjoista sekä Leninin ja Stali-
nin kootuista teoksista). Aristoteles sanoi Politiikka-kirjansa 
VII-luvussa, pohtiessaan kansalaisten määrää ja ihmisen on-
nellisuutta, joka ei ole vain yhden ihmisen vaan samalla myös 
koko yhteiskunnan onnellisuutta- Hänestä valtion tehtäviin 
kuuluivat olennaisesti kansalaisten kasvattaminen hyvään elä-
mään ja hyvän elämän ulkoisten edellytysten tuottamiseen 
ja jakamiseen osallistuminen. Aristoteles asetti tälle tärkeän 
ehdon; hyveestä poikkeava ei voi jälkikäteen korjata niin pal-
joa virheitään: 

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

Lopuksi voisi kysyä, kenen joukoissa seisoivat hyödyllisim-
mät idootit? Siitähän tämän maailman pyörittämisessä tuntuu 
olevan aina kysymys: ketä voi kusettaa parhaiten ja maksattaa 
omat unelmansa hyväuskoisilla mutta hölmöillä sotureilla?
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Tunnelma on ollut 
masentunut

Moderni yhteiskunta voidaan nähdä vapauden kertomuksina, 
jossa yhteiskunnan eri ryhmät ovat vuorotelleen luoneet itsel-
leen toivoa antavan mielikuvituksen yhteisestä taistelusta ja 
matkasta vapauteen. Suvaitsevaisuus-suvaitsemattomuus-kä-
sitepari on tavallaan yhteiskunnallisen vapaamielisen ja va-
pauden barometri sekä eräänlainen hyvyysmarginaali. Ongel-
mana hyvien ajatusten keskellä on vain se, että maailmassa ei 
ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan yhtään maata, 
missä olisi ollut täydellinen sanavapaus tai yhtään ihmistä, 
joka ei olisi koskaan valehdellut. Tärkeintä on muistaa, ettei 
luota mihinkään sellaiseen selitykseen, joka väittää tietävänsä 
ja tekevänsä asioita muiden puolesta paremmin ja aukotto-
masti. On myös oltava huolissaan siitä, että nykytilanteessa 
maltillisuus ja harkinta eivät pärjää kiihkolle ja äärisuunnille. 
Siksi on tärkeää muistuttaa ja puhua koko ajan suvaitsevaisuu-
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desta ja suvaitsemattomuudesta sekä historiallisina ilmiöinä 
että käytännön esimerkkeinä.

Hesarissa oli muutama kuukausi sitten pääkirjoitus otsi-
kolla ”Ilmiantoja ja tappouhkauksia korkeakoulussa” kohta 
intersektionaalisesta ideologiasta, joka haastaa miehisinä, 
valkoisina ja länsimaisina pidetyt ajatusmallit. Mutta millä 
tavalla? Tarkoitus pyhittää keinot ajatuksella, jos et ole puo-
lemme, olet meitä vastaan. Tämä ei ole valitettevasti pelkäs-
tään teatterikoulun murhe, vaan koskee koko LGBTQ-sek-
toria niin maailmanlaajuisesti J.K.Rowlingin mauttomana 
ajojahtina (nyt vasta kirjailijaa on alettu uskaltaa puolustaa), 
kuin myös Suomessa jatkuvina hyökkäyksiä muita seksuaali-
vähemmistöjä kohtaan. Ensimmäinen vaikuttava suomalai-
nen puheenvuoro tätä vastaan on kirjalija Leena Krohnin, 
kun hän uskaltaa haastaa rohkeasti lähes jumalaiseksi teesiksi 
muuttuneen Judith Butlerin 1990-luvulla esittämän teorian, 
jonka mukaa sukupuoli on sosiaaalinen rakennelma: ”Filo-
sofisesti se näkemys, että ihmisen sukupuoli on mielessä eikä 
lihassa ja materiassa, edustaa äärimmäistä idealismia.”

Krohnin mukaan 2020-luvulla on ”väärinajattelijoita!, 
joista pyritään eroon. Julistetun ”oikean” etiketin rikkomisesta 
tulee seuraamuksia. Cancel-kulttuurin myötä vuosikymmen-
ten takaa voidaan kaivaa kommentteja tai muita, joiden avulla 
voidaan masinoida potkut, tuhota ”väärinajattelijan” ura ja 
elämä: ”Sananvapauteen vaikuttaa tällä hetkellä sosiaalinen 
paine, konformismi eli yksilön mukautuminen enemmistön 
mielipiteeseen, poliittinen korrektius sekä itsesensuuri. Jos ek-
syy kovin kauaksi mielipidekäytävän ulkopuolelle, siitä seuraa 
sosiaalisia sanktioita. Ja ne riittävät hiljentämään monet, kos-
ka tällaiset sanktiot heilauttavat ihmisen marginaaliin”, kertoo 
Krohn 24.4. Yleisradion Areenassa olleessa haastattelussaan. 
Jotain varmasti tapahtuu tämän jälkeen myös julkisuudessa ja 
puntari voi heilahtaa takaisin. Jussi Mankkisen kirjoittamassa 
jutussa mennään suoraan kipeään asiaan:
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”Krohn kirjoittaa myös, että “filosofisesti se näkemys, 
että ihmisen sukupuoli on mielessä eikä lihassa ja materiassa, 
edustaa äärimmäistä idealismia.” Tämän perusteella hän nä-
kee, ettei sukupuoli voi olla yksinomaan tahdon tai mielen 
asia, eikä kehittynyt pelkästään sosiaalisena konstruktiona 
eli rakennelmana. Viime aikoina on keskusteltu kiihkein 
äänenpainoin siitä, kuka saa esittää ja ketä. Äskettäin Simp-
sonit-sarjassa vuosikymmeniä työskennellyt ääninäyttelijä 
Harry Shearer siirtyi sivuun tohtori Hibbertin roolista, koska 
tämä on musta. Piirrossarjassa valkoihoinen ei voi enää toimia 
värillisen hahmon äänenä. Kirjassaan Krohn kysyy, kuuluuko 
nykyvaatimuksiin se, että esimerkiksi pedofiilia esittävän näyt-
telijän pitää olla itsekin pedofiili. Nykyinen sananvapauden 
tila vertautuu Krohnin mielestä 1970-luvun hurjimpiin ja 
fanaattisimpiin taistolaisaikoihin, jolloin pahin julkinen eti-
kettivirhe oli neuvostovastaisuus, eli silloisen totalitaristisen 
naapurimaamme Neuvostoliiton kritisoiminen. Taistolaisuus 
oli kommunismin ihanuutta julistanut poliittinen liike, jolla 
oli runsaasti kannatusta etenkin kulttuuriväen keskuudessa. 
Taistolaisten tyyliin kuului painostaa muita ajattelemaan sa-
malla tavalla.”

LGBTQ-maailman sisäistä hegemoniataistelua käydään 
nyt raivoisasti eri rintamilla ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. 
Kaukana on Priden perusajatus vähemmistöistä toimimassa 
yhdessä omien oikeuksiensa puolesta rinnakkain muuttaak-
seen syrjityn ja väheksytyn asemansa paremmaksi. Intere-
sektionaalisen ideologian kannattajat ovat ottaneet rajujen 
mustamaalauskampanjoidensa tähtäimeen muita sateenkaa-
rimaailman toimijoita ja sympatisoijia sekä yhteistyökump-
paneita.

Tunnelma on ollut ahdistunut ja masentunut. Temput ovat 
samoja kuin aikoinaan taistolaisten. Ensin syötetään medioille 
sopivia täkyjä, mihin hirttää kaikki ne, jotka eivät ajattele hei-
dän tavallaan. Sitten vallataan järjestöt (SETA), ja sen jälkeen 
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aletaan syrjiä muita niin, ettei enää yhtenäisestä PRIDESTÄ 
tai kirjainyhdistelmä LGBTQ:sta sateenkaari-ideologioineen 
kukaan halua tai kehtaa puhua mitään.

Tällainen riekkuminen on nykypäivää ilman, että ymmär-
retään sen turmiollinen, koko seksuaalivähemmistöjen itsen-
sä olemassaolon oikeutusta uhkaava vaara, varsinkin nyt kun 
äärioikeisto on taas nousussa, tai ettei sananvapaus tarkoita 
vapautta ja lupaa kiihottaa väkivaltaan tai avoimeen vihaan 
ja halveksuntaan toisia ihmisiä kohtaan. Intersektionaalisen 
ideologian päämaalina ovat valkoiset homomiehet, joista on 
tullut kirosana ja syrjinnän kohde, eikä homoudesta saa pu-
hua, saati että homot saisivat esiintyä Pridellä ilman paitaa! - 
ihan totta. Tällaistakin puhutaan. Professori Timo Airaksisen 
kiinnittää saman huomion yhdessä dosentti Heta Gyllingin 
kanssa kirjoittamassaan kirjassa ”Suvaitsevaisuus” (Arktinen 
banaani 2021). Hänen mielestään vähemmistöillä on omat 
vähemmistöt, joiden sortamisesta saa oivat kiksit. Kun pu-
hutaan suvaitsevaisuudesta, Airaksisen mukaan todella kiin-
nostava ongelma on vähemmistöjen vähemmistön ongelma:

”Enemmistö, joka sortaa vähemmistöjään, luulee vähem-
mistön olevan niin mukavasti ikeen alla ja siinä kaikki. Mi-
kään ei voisi olla kauempana totuudesta ja todellisuudesta. 
Vähemmistön osa ei suinkaan ole niin onneton kuin enem-
mistö toivoo, koska vähemmistöllä on aivan samat ilot kuin 
enemmistöllä, nimittäin vähemmistön enemmistöllä – siis 
toisten sortaminen. Surua ja harmia vähemmistön enemmis-
töllä kyllä on, sitä kun sorretaan. Mutta kun panee vahingon 
kiertämään, lohtu on välitön ja ilmeinen.”

 Airaksinen toteaa LGBTQ -maailman olevan hyvä esi-
merkki, yhtä sotaisa kuin riitaisakin. LGBTQ-ihmisten tulisi 
ensin kysyä itseltään ennen kuin vaativat sitä muilta: mitä 
heidän pitäisi suvaita? Vastaus ei ole ainakaan suvaitsematto-
muutta, joka naamioituu suvaitsevaisuuden kaapuun tyypil-
lisenä byrokratian hengen ilmauksena, joka ei sano eikä tee 
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todellisuudessa mitään- ainakaan mitään lupaa. 
Ajankohtainen Airaksisen ja Gyllingin kirja ottaa kantaa 

mm. siihen mitä ei pidä suvaita. Kirjoittajien mielestä ai-
noa asia, jota ei pidä suvaita, on suvaitsemattomuus. Mutta 
sitten asia vaikeutuu. Suvaitsevuutta vaaditaan ja suvaitse-
mattomuutta kaihdetaan ja pelätään, ellei sitten ihannoida 
suvaitsemattomuutta esimerkiksi kristityn vastuun nimissä. 
Suvaitsevaisuus on arvokysymys, joten suvaitsemattomuuden 
arviointi saattaa käydä hankalaksi ja sen tulokset jäädä lopul-
takin kiistanalaisiksi. Juuri tämän vuoksi he ovat tämän kirjan 
kirjoittaneet; suvaitsevaisuus on tärkeää, mutta suvaitsematto-
muuden kriteerit ovat usein avoimet, kuten arvoarvioinneissa 
on tapana. Näitä asioita on pohdittava monelta eri kannalta 
ja tarpeeksi syvällisesti, jotta keskustelussa olisi jotakin jär-
keä. Kirja on filosofista pohdintaa alusta loppuun. Airaksi-
sesta ja Gyllingistä tuntuu, että ihmiset paheksuvat kaikkea 
koko ajan. Ongelma on aito ja uusi, mutta sillä ei ole heidän 
mukaansa mitään tekemistä nettiraivon kanssa. Nettiraivo on 
paheksuttavaa toimintaa ilman mitään oikeutusta. Se on es-
tottoman vihan ilmaus silloin, kun kirjoittelu on nimetöntä, 
anonyymiä, eikä siitä jää kiinni. He eivät käsittele kirjassaan 
tätä ilmiötä juuri siksi, että se ei kuulu suvaitsevaisuuden kä-
sitteen alaan. 

Mutta he pohtivat miten mielenkiintoinen kysymys on 
saada selville, ketä nämä ihmiset oikein olivat. Kadulla kul-
kijat näyttävät kaikki normaaleilta, ja kun puhuu kenen ta-
hansa kanssa eri tilanteissa, he tuntuvat sosiaalisesti pystyviltä 
ja miellyttäviltäkin ihmisiltä, jotka noudattavat normaaleja 
käytöstapoja. Mutta kuka muuttuu netissä hirviöksi ja miksi, 
he kysyvät. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys 
erittäin hankalasta aiheesta niin filosofian kuin julkisen kes-
kustelun alalla.  Rasismista kirjoitettu akateemiselle yleisölle 
suunnattu Turun yliopiston filosofian oppiaineen tutkijoiden 
artikkelikokoelma Filosofia ja rasismi (Eetos, 2017), mutta 
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suvaitsevaisuudesta ei ole aiemmin kirjoitettu käsiteanalyysiä, 
eli mitä koko käsite merkitsee ja on merkinnyt filosofian his-
toriassa, tai tarkasteltu sitä mitä koko käsite merkitsee niille 
osapuolille, jotka sen merkityksestä kiistelevät niin kiivaasti. 
Suvaitsevaisuus kirjan vahvuus tulee juuri tässä: se yleistajuis-
taa ja popularisoi nämä monitahoiset ja vaikeat asiat: eli mitä 
itse suvaitsevaisuus tarkoittaa, mikä sen historia on, miksi 
siitä kiistellään ja miksi koko asiasta on vaikea muodostaa 
konsensusta. Kirja on hyvä ja tarpeellinen sekä helppo johda-
tus vaikeisiin asioihin, joista julkisuudessa ei pohdita niiden 
oikeilla nimillä eikä filosofisesti tutkita käsitteitä ja ilmiöitä 
juurta jaksaen. 

Mutta on suvaitsevaisuus -suvaitsemattomuus vaikea asia 
sitä harrastaville ihmisille ja ideologioillekin. Moni keskenään 
riitasointuinen sana ja asia vaikuttavat käsiteparin taustalla. 
Airaksinen ja Gylling muodostavat konsensuksen: suvaitse-
vaisuuskehitys on heidän mielestään osa vapautumis- ja edis-
tymiskehitystä. Asia on ikävä ja vaikea, mutta kuuluu ikään 
kuin lastentautina alistetussa asemassa olevan syrjityn ryhmän 
kipuiluihin ja siksi koko asia on tavallaan kaksipiippuinen. 
Airaksinen ja Gylling selittävät syynkin miksi: suvaitsevaisuus 
ja suvaitseminen ei ole heistä helppoa, suvaitseminen kun tar-
koittaa sellaisen asian sallimista, jota paheksun, vierastan ja pi-
dän vähemmän hyvänä tai jopa vääränä. Toisaalta siis kiellän, 
mutta toisaalta taas hyväksyn. Tilanne on hankala ja outokin, 
ristiriitainen. Tärkeintä tässä keskustelussa heidän mielestään 
on muistaa, että kieltäytyminen suvaitsemasta ei ole aina su-
vaitsemattomuutta. Saatan sanoa, etten suvaitse, olematta 
silti suvaitsematon. Tuntuu ensi alkuun ehkä kummalliselta 
ajatella, että kun suvaitsevainen kieltäytyy suvaitsemasta, hän 
ei ole suvaitsematon, mutta näin se on kirjoittajien mielestä.

Suvaitsevaisuus-suvaitsemattomuus- käsiteparia sen va-
listusfilosofisesta kontekstista lähtien on tutkinut tarkkaan 
mm. Voltairen ”Suvaitsevaisuus”-kirjassaan vuodelta 1763. 
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Voltaire nosti suvaitsevaisuuden kirjoituksillaan universaaliksi 
imperatiiviksi ja kaikkien huulille sekä myöhemmin arvoksi, 
joka on yhä nykyisen länsimaisen liberaalin yhteiskunnan 
yksi keskeisin arvo. Tätä samaa ajattelun jatkumoa edustavat 
maassamme Airaksinen ja Gylling, joiden mukaan suvaitse-
vaisuus ja suvaitsemattomuus hallitsevat osaltaan tämän vuo-
situhannen mielenmaisemaa yhtä hyvin kuin julkisuuttakin: 
”Suvaitsevuutta vaaditaan ja suvaitsemattomuutta kaihde-
taan ja pelätään, ellei sitten ihannoida suvaitsemattomuutta 
esimerkiksi kristityn vastuun nimissä. Joka tapauksessa on 
otettava kantaa. Ihmiset ärsyyntyvät helposti ja paheksuvat 
mitä erilaisempia asioita. Mielensäpahoittajia riittää. Joskus 
tuntuu, että ihmiset paheksuvat kaikkea koko ajan. Ongelma 
on kirjoittajien mielestä aito ja uusi, mutta sillä ei ole mitään 
tekemistä nettiraivon kanssa. Nettiraivo on paheksuttavaa 
toimintaa ilman mitään oikeutusta. Se on estottoman vihan 
ilmaus silloin, kun kirjoittelu on nimetöntä, anonyymiä, eikä 
siitä jää kiinni. Emme käsittele tätä ilmiötä juuri siksi, että se 
ei kuulu suvaitsevaisuuden käsitteen alaan.”

Airaksisesta on kyllä mielenkiintoinen kysymys, ketä nämä 
ihmiset oikein ovat. Kadulla kulkijat näyttävät kaikki normaa-
leilta, ja kun puhuu kenen  tahansa kanssa eri tilanteissa, he 
tuntuvat sosiaalisesti pystyviltä ja miellyttäviltäkin ihmisiltä, 
jotka noudattavat normaaleja käytöstapoja.

Pahuutta ei Airaksisen mukaan pidä suvaita. Suvaitsevai-
suus onkin järjen käyttöön ja tietoon perustuva rationaalinen 
asenne - tämä on tärkeätä muistaa. Suvaitsemispäätös vaatii 
työtä. Suvaitsevainen ihminen ottaa mielessään kantaa asiaan 
ja keskustelee siitä sekä varmistaa faktat. Hän pohtii arvoky-
symyksiä ja vaihtoehtoisia tapoja ajatella, ja sitten hän päättää 
suvaitseeko vai ei. Näin hän välttää sen sudenkuopan, johon 
lankeavat ne, jotka vain paheksuvat ilman perusteluita josta-
kin oudosta, jopa tiedostamattomasta syystä, ja siten esiinty-
vät suvaitsemattomina, Airaksinen muistuttaa; kun perustelut 
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ovat kovin outoja tai jopa turhia, suvaitsemattomuus jää tun-
teen asiaksi. Todetaan, että suvaitsevaisuus on arvokysymys, 
joten suvaitsemattomuuden arviointi saattaa käydä hankalaksi 
ja sen tulokset jäädä lopultakin kiistanalaisiksi. Juuri tämän 
vuoksi olemme tämän kirjan kirjoittaneet. Suvaitsevaisuus 
on tärkeää, mutta suvaitsemattomuuden kriteerit ovat usein 
avoimet, kuten arvoarvioinneissa on tapana. Näitä asioita on 
pohdittava monelta eri kannalta ja tarpeeksi syvällisesti, jotta 
keskustelussa olisi jotakin järkeä:

”Kun sanoo toista suvaitsemattomaksi, syyttää häntä vää-
rien arvojen mukaan elämisestä. Syyttäminen on aina vakava 
asia, joten kannattaa olla huolellinen, kun käyttää tätä re-
torista asetta. Jos sanon vastapuolta suvaitsemattomaksi esi-
merkiksi kannabista koskevassa keskustelussa, väitän hänen 
kannattavat vääriä arvoja ja ymmärtävän faktat väärin. Hän 
ehkä tukeutuu porttiteoriaan, jota itse pidämme virheenä. 
Porttiteoria on arvolatautunut teoria. Lisäksi hän ymmärtää 
väärin yksilön vastuun ja autonomian periaatteen. Faktoista 
saatamme vielä päästä yksimielisyyteen, mutta arvokysymyk-
set ovat avoimia ja sellaisiksi jäävät. Sen vuoksi myös kysy-
mykset siitä, kuka oikeastaan on suvaitsematon, ovat usein 
avoimia. Joskus suvaitseminen taas ei ole avoin kysymys: 
sukupuolinen suuntautuminen on jokaisen yksityisasia, eikä 
suvaitsemisen kielto ole silloin mikään vaihtoehto. Se on aitoa 
suvaitsemattomuutta. Jotakin näistä asioista sentään pystyy 
sanomaan, kuten tässä kirjassa esitämme.”

Airaksisesta on huolestuttavaa, jos suvaitsevaisuutta ei 
pystytä edistämään ja suvaitsemattomuus määrittää sosiaa-
lista elämää. Tämä nimittäin johtaa loputtomaan riitelyyn, 
kiistelyyn ja vihanpitoon ihmisten kesken. Jos emme siedä 
toistemme vikoja ja mielestämme vääriä valintoja, olemme 
koko ajan kieltämässä niitä. Tämä taas johtaa vastareaktioihin 
ja taistelu alkaa. On paljon parempi, jos osapuolet sietävät ja 
suvaitsevat toisiaan sovun ja yhteiskuntarauhan nimissä. Sama 
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koskee myös lainsäädäntöä, jonka ei pitäisi puuttua kaikkeen 
mahdolliseen. Moniarvoisessa ja nopeasti muuttuvassa yhteis-
kunnassa ihmisten on kerta kaikkiaan pakko sietää toisiaan ja 
suvaita erilaisuutta ja poikkeamia tavanomaisista normeista. 
Ärsyyntyminen ja jopa järkyttyminen on yleistä, mutta suvait-
sevaisuus on silti valttia. Riitely on Airaksisen mielestä myös 
turhaa ja toisten ihmisten elämän haittaaminen sietämätöntä 
- sitä ei tarvitse suvaita. Parasta vain oppia suvaitsemaan:

”Tärkeä asia on myös suvaitsevaisuuden ja suvaitsematto-
muuden suhde toimintaan ja sitä kautta valtaan. Periaattee-
na on: jos henkilöllä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa 
asiaan, ei kannata puhua suvaitsevaisuudesta tai sen puuttees-
ta. Sanon, etten suvaitse USA:n Kuuban politiikkaa. Mitä 
tämä voisi tarkoittaa? En yleensä mene sanomaan, että suvait-
sen tai en suvaitse sotaa. Sanomisessa ei tosiaan olisi mitään 
järkeä, koska pitäisi sanoa vain, etten hyväksy sotaa tai että 
paheksun sitä. Suvaitsemisen puute, siis se, etten suvaitse, 
edellyttää ainakin joitakin toimintamahdollisuuksia. Päivi 
Räsänen ei siedä eikä suvaitse samansukupuolisia avioliittoja, 
voimme sanoa niin, koska hänellä on valtaa. Anna Kontula ei 
suvaitse Israelin toimia Gazassa, kun hän menee paikan päälle 
osoittamaan mieltä ja joutuu pidätetyksi. Kristillinen liitto 
tietysti paheksuu hänen toimiaan. Suomi valtiotoimijana 
pystyy ilmoittamaan, ettemme suvaitse Puolan nykyhallituk-
sen toimia demokratiakehityksen jarruttajana, koska Suomi 
pystyy vaikuttamaan asiaan EU:ssa. Puola varmasti väittää 
Suomea ymmärtämättömäksi, jonka virallinen Suomi kieltää. 
Suvaitsevaisuus ei koske vain yksilöitä vaan myös kansalaisyh-
teiskuntaa, valtiota ja sen lainsäädäntöä.”

Airaksinen kirjoittaa suvaitsevaisuuden ensimmäisen koe-
tinkiven olleen aikoinaan uskontoa koskeva lainsäädäntö. An-
toiko valtauskonto tilaa muille uskoville - ateismia ei tietysti 
sietänyt mikään lainsäädäntö. Mitä tehdä uskoaan vaihtaville 
luopioille, tuomita vai ei? Nämä olivat uuden suvaitsevai-
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suuskeskustelun ensimmäiset kysymykset. Aiemmin esitetyn 
esimerkin ihminen, joka ei suvaitse naisten keveätä kesäpu-
keutumista, on suvaitsematon vain siltä osin, kun hän pystyy 
vaikuttamaan asiaan. Mitä tämä tarkoittaa, on taas Airaksisen 
mielestä avoin kysymys. Riittääkö nenän nyrpistys kadulla, 
pitääkö huomauttaa, mitä jos kirjoittaa yleisönosastoon, vai 
pitääkö käydä lakanan kanssa peittelemään puolialastomia ke-
säkehoja? Yksi mahdollisuus on tietysti käyttää tällaista ehdol-
lista lauserakennetta: henkilö ei suvaitse, jos hän kyetessään ja 
tilaisuuden tullen jollain tavoin toimisi paheksumaansa asiaa 
vastaan:

”Filosofit ovat kovin kiintyneitä tällaisiin lauserakenteisiin. 
Esimerkki: naisten kesäpukeutumisen paheksujaa saa kutsua 
suvaitsemattomaksi, jos hän tilaisuuden tullen olisi valmis 
toimimaan paheksumaansa asiaa vastaan. Hänen ei tarvitse 
toimia tässä ja nyt, se olisi liikaa vaadittu, mutta jonkinlainen 
valmius ja mahdollisuus toimintaan on oltava, jos kerran ei 
suvaitse. Jos henkilö elää erakkona Lapissa, tilaisuutta ei kos-
kaan tule, mutta tässä käytetäänkin ehtolausetta: ”Jos tilaisuus 
tulisi, niin ...”. Moni elää erakkona juuri siksi, että välttyy 
ottamasta kantaa maailman syntiseen menoon. Verrataan ti-
lannetta sellaiseen, jossa ihmisellä on todellinen mahdollisuus 
toimia paheksumaansa asiaa vastaan. Naapuri polttaa tupak-
kaa parvekkeella, joten valitan taloyhtiölle asiasta, ja naapuri 
pannaan kuriin. En suvaitse parveketupakointia, se kiusaa 
minua aivan liikaa, ja osaan käyttää valtaani tässä asiassa.”

Onko tämä suvaitsemattomuutta vai ei, on avoin Airaksi-
sen mukaan taas kysymys? Miten on pikkutyttöjen sukuelin-
ten rituaalisen silpomisen kanssa? Paheksumme sitä voimak-
kaasti ja kieltäydymme suvaitsemasta. Tuntuu järkevältä sanoa 
tässä yhteydessä, ettemme suvaitse, jos nimittäin olemme val-
miita kannattamaan ja edistämään kaikkea sellaista lainsää-
däntöä, joka puolustaa tyttöjen koskemattomuutta. Tämä on 
vallankäyttöä hyvän asian puolesta. Kyseessä ei siis ole suvait-
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semattomuus, vaikka emme suvaitse muistuttaa Airaksinen. 
Oletamme, että tyttöjen koskemattomuus ja vahingoittami-
sen kielto ovat päteviä ja pysyviä arvoja. Tässä kannatamme 
oikeita arvoja, suvaitsematon tukeutuu vääriin arvostuksiinsa 
- ja yksilöllä on kuin onkin valtaa tässä asiassa. Sitten kiistel-
lään, kenen arvot ovat kunnossa ja miten valtaa käytettäisiin. 
Joskus ihmisellä on paljon valtaa ja silloin suvaitsemattomuus 
on erityinen ongelma. Patriarkaalisessa kulttuurissa mies, siis 
aviomies ja isä, on perheen pää. Jos hän on suvaitsematon, 
hänen lapsensa saattavat joutua vaikeuksiin. Isä ei suvaitse 
tyttären seurustelua toisen kulttuurin jäsenten kanssa. Pojan 
homous vaatii ja saa rangaistuksensa. Mitä enemmän on val-
taa, sitä vakavampi ongelma suvaitsemattomuus on:

”Kunniamurhat ovat tietysti äärimmäinen esimerkki su-
vaitsemattoman ihmisen vallankäytöstä. Suvaitsematon isä 
puolustautunee sanoen tekevänsä vain sen, mihin perinne 
velvoittaa. Siten hän viittaa oman kulttuurinsa identiteetin 
kantajan perinnetietoisuuteen ja perinteen ehdottomaan vel-
voittavuuteen. Vieraan kulttuurin kunnioittaminen on meil-
le kaikille 15 eettisesti tärkeää. Kulttuuri on tunnistettava ja 
tunnustettava, ja sitä on kunnioitettava. Tuskin tyttöä silti 
saa jättää murhaajan armoille, oli kulttuuri muuten miten 
arvokas tahansa. Nämä ovat teoreettisia pohdintoja ja ongel-
mia, mutta jonkinlainen kuva suvaitsevaisuuden logiikasta on 
pidettävä mielessä, kun keskustelee paheksutuista ja pahek-
suttavista asioista.”

Hyvä keskustelu edellyttää Airaksisen mielestä tietoa ei 
vain siitä, mistä keskustellaan, vaan myös siitä miten keskus-
tellaan ja mitä kielellisiä välineitä käytetään. Kovin huonoa 
keskustelua ei tarvitse suvaita. Hyvän keskustelun vaientami-
nen on puolestaan suvaitsemattomuutta. Ja keskustelua todel-
la tarvitaan, koska niin kovin moni asia tuntuu vaivaavan ja 
ärsyttävän ihmisiä. Toisten ihmisten ulkonäön, tapojen, halu-
jen, toimien ja arvostusten sietäminen on kovan työn takana. 
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Jotkut valitsevat välinpitämättömyyden:
”Mitä se minulle kuuluu, ”yks hailee”, kuulee sanottavan. 

Ahdasmielisyys ja suvaitsemattomuus ovat huonoja valintoja, 
mutta niin on välinpitämättömyyskin. On tietysti mahdol-
lista kokeilla siedätyshoitoa, mikä tarkoittaa välinpitämättö-
myyden harjoittelua - totuttelee olemaan ottamatta kantaa. 
Ennen monet asiat harmittivat ja vaativat kannanottoa, nyt 
mikään ei enää tunnu miltään. Pikkuasioista ei ainakaan kan-
nata välittää, ei vaikka niistä olisi miten kivaa tahansa raivota 
netissä. On mahdollista oppia olemaan välittämättä. Tämä on 
tuskin mikään ylpeilyn aihe. Ihmisen kuuluu välittää pahasta 
ja hyvästä ja suhtautua asioihin niiden arvottamisen mukai-
sella tavalla. Pahat jutut hylätään ja torjutaan, hyvä otetaan 
kiitollisuudella vastaan.”

Suvaitsematon ihminen toimii väärin, Airaksinen kirjoit-
taa. Tämä on niin vakava syytös, että sen pitää olla hyvin 
perusteltu. Tämä kirja on kirjoitettu suvaitsevaisuuden puo-
lesta, tai oikeastaan suvaitsevaisuuskeskustelun puolesta. Mitä 
meidän pitäisi suvaita, ei ole ainoa ongelma. Miten meidän 
pitäisi puhua suvaitsevaisuudesta? ON myös hänestä tärkeä 
kysymys, pitäisikö suvaitsevaisuutta ja suvaitsemattomuutta 
pitää luonteenpiirteinä, siis hyveinä ja paheina? Liittyykö su-
vaitsevaisuus tekoihin? Miten se liittyy valtaan? Oli miten oli, 
Airaksisen mielestä suvaitsevaisuus on itsessään tärkeä arvo 
monikulttuurisessa avoimessa yhteiskunnassa. Suvaitsevaisuus 
on silti vaarassa, eikä ole lainkaan selvää, mistä juuri ne pa-
himmat uhat tulevat. Todettakoon tässä, että suvaitsevaisuus 
ei ole ihmisen luonteenpiirre, ja siksi se ei myöskään ole hyve. 
Hyveet kuuluvat luonteenpiirre-etiikan piiriin, toisin sanoen, 
hyveet ovat arvostettavia luonteenpiirteitä, sellaisia kuin roh-
keus, kohtuullisuus ja oikeamielisyys. Hyveteorioita on pal-
jon, mutta tämä teoria on luultavasti suosituin, peräisin An-
tiikin kreikasta. Miksi suvaitsevaisuus ei olisi luonteenpiirre:

”Vastaus on yksikertainen: rohkeus on luonteenpiirre, jo-
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ten rohkea on aina rohkea. Ja rohkeus on aina arvokasta. Oli 
tilanne mikä tahansa, jos se vaatii rohkeutta, sankarimme on 
rohkea. Mutta suvaitsevaisuus on eri maata: suvaitsevainen 
luonne suvaitsisi kaikkea ja koko ajan. Tämä olisi mieletön 
vaatimus, koska järkevä ja eettinen ihminen evää kannatuk-
sensa monilta asioilta. Toisin sanoen, hän ei suvaitse kaikkea. 
Suvaitsevaisuus ei ole aina arvokasta, kuten rohkeus. Ketään 
ei saa vaatia suvaitsemaan kaikkea ja mitä tahansa. Siksi su-
vaitsevaisuus ei ole luonteenpiirre ja hyve. Suvaitsevaisuus on 
eräänlainen järjen vaatimus: yritän suvaita erilaisuutta, mut-
ta jos en suvaitse, teen sen aina sillä tavalla, etten samalla 
syyllisty suvaitsemattomuuteen - siis hyvin perustein. Ehkä 
ahdasmielisyys on pahe, siis hyveen vastakohtana, jolloin va-
paamielisyys on myös hyve. Jatkamatta tätä hyvekeskustelua 
sen pitempään, ehdotamme ahdasmielisyydelle paheen eli 
huonon luonteenpiirteen asemaa.”
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Asunnottomat 
homot 

Helsinki Priden ja Setan vallanneet seksittömät ja sukupuolet-
tomat ovat keskittyneet ajamaan omaa asiaansa muiden sek-
suaalisten vähemmistöjen kustannuksella, sen voi jokainen 
lukija todeta omin silmin heidän sivuiltaan, missä seksittö-
mien ja sukupuolettomien ilosanomaa julistetaan perinteisten 
seksuaalisten vähemmistöjen kustannuksella, eikä esimerkiksi 
homojen edestä tehdä käytännössä muuta, kuin lausutaan pari 
pakollista sanaa. 

Oman agendan ajaminen yhteisen agendan sijasta on sekä 
epäeettistä että arvelluttavaa, kun se tapahtuu seksuaalisten 
vähemmistöjen tasa-arvon nimissä. Kyseessä on silloin petos. 
Nyt on paljastunut, että taustalla vaikuttavat myös selkeästi 
sekä homojen sorto että homofoobisuus, joka on saanut ken-
tällä valvovien viranomaistollojen silmien ulottumattomissa 
sodan ja terrorin tapaiset henkisen ilkivallan rumat kasvot. 

Kaiken lisäksi järjestöt eivät itse noudata tasa-arvolain 
henkeä, sillä niissä on lähes yksinomaan vain yhden suku-
puolen, tai sukupuolettomien, edustajia sekä johtotehtävissä 
luottamusmiehinä että järjestöjen palkallisina työntekijöinä. 
Ei mikään ihme, etteivät he halua tehdä töitä muiden kuin 
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omiensa puolesta.
Temppu on jo siksi hävytön, etteivät seksittömät ja suku-

puolettomat missään nimessä kuulu seksuaalisiin vähemmis-
töihin kieltäessään sukupuolen ja seksin merkityksen. Vielä 
hävyttömämmäksi tempun tekee se, että sen lisäksi että he ja 
usein vielä ulkopuoliset tasa-arvon nimeen vannovat liitto-
laisensa, kuten toksiset feministit ja muut ärhäkät äärilaidat 
vaativat, ettei Pridellä homot saa kulkea ilman paitaa, seksistä 
ei saa puhua lainkaan, ja joidenkin mielestä, kuten surullisen-
kuuluisa viherbloggari Eino Nurmiston, joka levittää tahal-
laan valheellisia väittämiä uhkaksi kokemistaan ihmisistä ja 
homojen ravintoloista, valkoisen cis-miehen on parempi pi-
tää heidän edessään turpansa kiinni ja työntää päänsä omaan 
perseeseensä. 

Edellä kerrottu esimerkki on sieltä siivoimmasta päästä. 
Nurmiston hengenheimolaisia, rumasti toisistaan puhuvia, 
ja eripuraa viljelevien joukko, on yllättävän suuri. Nurmis-
ton liittolaisten bravuuritemppu on lähetellä nimettömiä 
uhkauksia ja vaatimuksia sananvapauden nimissä poistaa 
sellaisia tekstejä, jotka eivät ole linjassa seksittömien ja su-
kupuolettomien omien, usein aika jyrkkien ja mielivaltaisten 
vaatimusten kanssa muuttaa koko maa ja sen jälkeen maailma 
samanlaisiksi valjuiksi haahuileviksi seksittömiksi ja sukupuo-
lettomiksi haamuiksi, kuin mitä he itse ovat. 

Sukupuoleton ja seksitön ihminen on kuin varjo suku-
puolen omaavasta ja seksuaalisesti toisista ihmisistä kiinnos-
tuneesta ihmisestä. Moni heistä tarvitsisi enemmän lääkärin 
kuin tuomarin, joita he yrittävät epätoivoisesti esittää, apua. 
Kyseessä on lajissaan suuri hyvinvointiyhteiskunnan kusetus 
miesmuistiin. Ruotsissa asiasta on jo karvaita kokemuksia, 
kun sukupuolettomat ja seksittömät valtasivat ensin 2000-lu-
vulla opiskelijoiden homo- ja lesboliikkeen, sekä sen jälkeen 
homo- ja lesbojärjestö Tukholman RFSL:n. 

Kusetus on Suomessa vielä pahempaa. Edellä mainitut kak-
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si järjestö keräävät seksuaalisen tasa-arvotyön nimissä isot ra-
hat sekä sponsoreilta että julkisesta potista. Sponsorit haluavat 
näkyvyyttä Prideillä. Julkinen rahoitus taas pitkäjänteistä ja 
suunnitelmista työtä seksuaalisten vähemmistöjen olosuhtei-
den parantamiseksi sekä ongelmien kartoittamiseksi. Eri asia 
on sitten, tehdäänkö näin. Ainakaan homojen näkökulmasta 
ei. Järjestöissä ei ole yhtään homoa töissä. 

Muutama mieheksi jossain vaiheessa itsensä luokitellut 
kylläkin, mutta se ei kesää vielä tee varsinkin, kun yksikään 
monesta kahden järjestön työntekijästä ei tee mitään homojen 
auttamiseksi. 

Tänään 16.6.2021 Diakonissalaitoksen verkkolehdessä oli 
jälleen yksi järkyttävä käytännön esimerkki siitä, miten homo-
foobiset Helsinki Pride ja Seta syrjivät homoja Anu Räsäsen 
jutussa otsikolla Homoseksuaalina koin jatkuvasti väkivallan 
uhkaa.

Hyrkäksen tarina on järkyttävä, mutta erityisesti myös sik-
si, että se voi tapahtua meille kaikille yksinäisille homoille, 
jotka ovat joutuneet pakon edessä pakenemaan omia ahtaita 
olosuhteitaan pääkaupunkiseudulle. Homojen maailmassa 
tapahtuu paljon eikä kaikki ole aina, jos lainkaan, hyvää, ai-
nakaan vanhenevalle yksinäiselle homolle, jolla on samanlaiset 
perustarpeet tulla rakastetuksi, saada elää vapaasti ja ansaita 
elantonsa kuin muillakin, paitsi ettei ole. 

Homoja ei ole tunnustettu minkään sortin vähemmistöksi, 
mikä ei myöskään tarvitse erityiskohtelua tai apua. Ongelmaa 
ei siis ole paperilla, vaikka se on käytännössä silmiinpistävän 
kova ja huutaa lähes joka toisen homon kauhutarinoissa rat-
kaisua unelman kääntöpuolesta olla sitä, mitä haluaa hinnalla 
millä hyvänsä. Harva meistä unemoitsijoista tiesi nuoruuden 
huumassa hänen itsensä olevan se, joka yksin maksaa siitä 
kovan hinnan.

Koskettava juttu yksinäisestä ja asunnottomasta homosta, 
jolla on vielä lisäksi taakkanaan HIV ja latentti keuhkotuber-
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kuloosi. Hän ei kertaakaan mainitse jutussa saaneensa apua 
homojen omilta järjestöiltä, siksi etteivät ne tarjoa sellaista, 
vaikka juuri julkisin varoin toteuttavien hankkeiden, varsin 
STEAN, luulisi edellyttävän sitä jakaessaan rahoja, joiden en-
simmäinen prioriteetti on juuri sosiaali- ja terveyspoliittinen 
ennaltaehkäisy ja tuen organisoiminen haettavalle kohderyh-
mälle. 

Helsinki Pride ja Seta eivät edes puhu homomiesten on-
gelmista, kun eivät ole kiinnostuneita ajaessaan härkäpäisesti 
vain seksittömien ja sukupuolettomien agendaa, tai jahdates-
saan eri mieltä olevia seksuaalisten vähemmistöjen edustajia, 
tavoitteenaan vaientaa eriävät mielipiteet pilaamasta heidän 
hyvää vallankumoustaan homoutta ja lesboutta sekä bisek-
suaalisuutta hyväksi käyttämällä ja sillä hyvin rahastamalla 
vallankumouksensa, joka syö, kuten aina, mitä todennäköi-
semmin omat lapsensa. 

Jutussa itsensä Juha Hyrkäkseksi esittelevä homo on tyy-
pillinen maalaishomo, joka pakenee nuorena pelokkaana ho-
mona oman pienen paikkakuntansa ahdasmielisyyttä ja ho-
mofoobisuutta. Juuri sitä samaa, jonka hän kohtaisi omissa 
järjestöissään, jo sellaisten pariin joskus eksyisi. Mutta hän 
ei eksy, koska järjestöt eivät näy siellä, missä niiden pitäisi eli 
tavallisten ihmisten arjessa, se on jo asia, minkä pitäisi herät-
tää valvovien viranomaisten epäilyt yhdistysten työn laadusta 
ja kohderyhmistä. 

Se ei voi olla pelkkää Prideä tai kouluihin suunnattua valis-
tusta. Sen on oltava jotain konkreettista ihmisten auttamisena 
ja neuvomisena. Sorto on sitä, ettei sellaiselle avunhakijalle, 
jolle palvelut on tarkoitettu ja jolle rahaa on haettu, ei saa niitä 
palveluja, jotka hänelle kuuluisivat. Homofoobisuus näkyy 
taas siinä, ettei edes välitetä puhua tai tutkia homojen ongel-
mia, vaan pistetään Eino Nurmiston kaltainen ilkeä renksut-
taja vittuilemaan blogissaan (oli kyllä hienoa huomat, etteivät 
hänen blogiaan lukevat menneet halpaan ja äänestäneet häntä 
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kesän kunnallisvaaleissa) heille ja yhyttämään kaikki seksit-
tömyydestä ja sukupuolettomuudesta uuden evankeliumin 
itselleen löytäneet alle kolmekymppiset haukkumaan täysin 
rinnoin homoja, lesboja ja biseksuaaleja kuorossa.

Onnettomuus ei tule kello kaulassa, kuten juttua pidem-
pään lukiessamme saamme ymmärtää. Hyrkäs olisi säätynyt 
paljolta pahalta ja ikävältä, jotka ovat todennäköisesti teh-
neet hänestä epätoivoisen ja itsetuhoisen, jos Helsinki Priden 
ja Seta eivät olisi niin homofoobisia ja sortaisi homoja. Jos 
heillä olisi oma homojen sosiaali-ohjelma yhdessä sosiaali- ja 
terveysviranomaisten kanssa, jossa olisi selkeä auttamisorgani-
saatio yksinasuvia ja huonossa sosiaalisessa hapessa hengittäviä 
homoja kohtaan. 

Onko kukaan kuullut edes tallaisestä. Ei koska kaikki rahat 
menevät sukupuolettomien ja seksittömien kouluttamiseksi 
yliopistojen sukupuolentutkimuksen laitoksilla heiluttele-
maan Judith Butleria päänsä yläpuolella kuin pitkää nenää 
näyttäen ähäkutit, siitäs saitte-tyyliin homoille, joista monet 
jakavat Hyrkäksen kohtalon vailla mitään toivoa paremmasta. 

Onko kukaan kuullut, että pääkaupunkiseudulla homo-
miesten äkkikuolemat ikäryhmässä 30-39 ovat suurempia 
kuin muualla? Miksiköhän? Onko kukaan kuullut yksinäi-
sistä ja alle toimeentulorajan elävistä sairaista homoista? Entä 
pitkäaikaistyöttöminä eläväistä yksinäisistä homoista, niin 
epätoivoisten kaupungin vihamielisissä slummeissa, kuin ke-
puyrjökristillisyyden läpitunkemissa maakunnissakin? 

Miksi ei ole, vaikka heitä on paljon? Siksi, ettei aihetta 
tutkia riittävästi eivätkä homojen järjestöt vallanneet seksit-
tömät ja sukupuolettomat homofoobisuudessaan halua kuulla 
puhuttavankaan tällaisesta - nehän ovat juuri niitä ongelmia, 
joiden ratkaisemiseksi he saavat rahansa, mutta käyttävät ihan 
muuhun, vaan jatkavat homojen sortamista, koska homot 
ovat se hiljainen vähemmistö, joka on näkymättömänä hiljaa 
myös poliitikoille, koska eivät kirjoita nettiin, kiristele ham-
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paitaan puhelimessa suuresta vääryydestä ja surustaan poliiti-
koille, tai kiusaa jatkuvasti s-posteillaan medioita, kun eivät 
osaa, halua tai ymmärrä miksi sellaista pitäisi tehdä.

Mitä näille ongelmille sitten pitäisi tehdä? Ne pitäisi ensin 
selvittää. Nykyisin yhteiskuntapolitiikan keinoin voi tehdä 
lähes mitä tahansa ja yhdistää siihen myös mitä tahansa, iloa, 
leikkiä, huumoria, työllistämistoimia, sosiaali- ja terveyspo-
litiikkaa. Vain mielikuvitus on kattona. Sekä poliitikot että 
virkamiehet ovat halukkaita kuulemaan ihmisten huolia ja 
etenkin osaavien ja ymmärtävien sellaisten parannusehdotuk-
sia tai ehdotuksia sellaisesta uudesta, joka innostaa heitäkin te-
kemään työnsä entistä paremmin, ja saavan sillä tavalla entistä 
enemmän aikaan ihmisten elämien parantamiseksi. 

Saattaa kuulua omituiselta haihattelulta, mutta näin olen 
itse nähnyt vuosina 1994-2002 tuotuani Tanskan Kööpen-
haminasta kulttuurialan työllisyyskurssit Suomeen. Aluksi 
kukaan muu kuin minä ei ollut innostunut ajatuksesta. Mut-
ta jossain vaiheessa palaset alkoivat loksahdella paikoilleen ja 
sain puolelleni sekä poliitikot että työllisyyviranomaiset ja 
erityisesti työministeriön. 

Mutta aivan myös työllisyyskusseilla olleiden satojen ih-
misten myönteinen palaute (sähköisesti) sekä medioissa ol-
leet tavallisten työttömien myönteiset kirjoitukset kursseista 
ja niiden merkityksestä heidän elämiensä sekavien palasten 
yhdistelyssä olivat ratkaisevia sen lisäksi, että he saivat vielä 
töitä - jotkut jopa elämänsä ensimmäisen työpaikan. 

Sateenkaarihujarien aika alkaa olla ohitse. Aika on ollut 
rankaa tavallisille mattimeikäläishomoille, jotka yrittävät elää 
kukin omissa hataissa heterohelveteissään paskamaisissa olo-
suhteissa jossain Iisalmen perimmäisistä kepykylistä mahdolli-
simman hiljaa, ettei herättäisi vihaa ja hämmennystä nasaalilla 
puhetavallaan, viehtymyksellään laulaa discobiisejä ja seurata 
televisiosta uimahyppyjä. Ja sitten omat ovat tälläisiä ja teke-
vät tällaista kiusaa heille. Ei ole kivaa eikä pisteet heru heille.
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Jokin meissä 
valvoo

Mietin miksi kirja Jokin meissä valvoo - Todellisuuden tut-
kimuskeskuksen esseitä hallinnasta ja hallitsemattomuudesta 
(Like 2021. Kirjoittajat: Heidi Backström, Titta Halinen, Lea 
Kalenius, Tuomas Laitinen, Johanna Matruka, Pilvi Porkola, 
Janne Saarakkala, Jonna Wikström.) on ylipäätään kirjoitettu. 
Esseekokoelma se ei ole, sillä esseistä niissä ei sanan mon-
taignelaisessa tai edes lockelaisessa merkityksessä ole missään 
nimessä kysymys. Essee oli Montaignelle kirjoitusta, joka ei 
ollut miellyttävää tai hyödyllistä eikä tavoitellut tietoa tai es-
teettistä vaikuttavuutta. Locke taas näki esseen kirjoittajansa 
älyllisen innostuksen ja laajakatseisuuden tuotteena. Hän näki 
siihen kuuluvan oleellisesti meidän hyvin tunteman flow-kä-
sitteen. Siksi hänen mielestään esseen muoto ei saanut kahlita 
sen sisältöä, eikä (hyvällä, huonoista hän ei puhunut) esseellä 
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ollut hänen mielestään tarkoin rajattua pituutta.
Kun kirjalla on nimi esseitä, me kohtaamme sanan essee, 

sillä samalla merkityksellä, kuin mitä Hegel tarkoitti Encyclo-
pediassaan leijonasta. Kun kohtaamme sanan leijona, meillä 
ei ole enää intuitiota tai edes kuvaa mistään eläimestä, mutta 
nimi (kuten sen ymmärrämme) on sen yksinkertainen ja ku-
vaton representaatio; nimen avulla me ajattelemme Hegelin 
mukaan. Esseet ovat siis esseitä ja siksi esseitä yleensä kutsu-
taan usein esteettiseksi tiedoksi ja nonfiktiiviseksi proosaksi, 
joka on kirjoitettu hyvällä tyylillä älykkäästi ja paljon poh-
dittavaa lukijoilleen antavaksi. Esseen tehtävänä on herättää 
keskustelua ja kytkeytyä jollain tavalla muuhun yhteiskun-
nalliseen, kulttuuria ja taidetta koskettavaan tai poliittiseen 
keskusteluun. Tämä tiedettiin jo ennen kuin ranskalainen 
kirjallisuusteoria lanseerasi intertekstuaalisuuden Julia Kris-
tevan myötä yleisessä kirjallisuustieteessä. Mutta mikä onkaan 
suuren yleisön silmissä melko tuntematon Todellisuuden tut-
kimuskeskus ja heidän työnsä kirjan mukaan?:

”Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus 
on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteellisten seikkailijoi-
den kollektiivi. Sen yli neljääkymmentä jäsentä yhdistää halu 
havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemäl-
lä esityksiä. Julkiseen keskusteluun osallistuminen on alusta 
lähtien kuulunut kollektiivin periaatteisiin. Sitä on toteutettu 
kirjoittamalla vakituisia kolumneja Teatteri-lehteen (2001-
2006), julkaisemalla ja toimittamalla Esitys-lehteä (2007-
2017) sekä nettijulkaisuja ICE HOLE - The Live Art Journal 
(2014-) ja Taiteen paikka (yhteistyö Voima-lehden kanssa, 
2020-). Journalismin lisäksi Todellisuuden tutkimuskeskus 
on kustantanut kahdeksan kirjallisen julkaisun katalogin, joka 
pitää sisällään oppaita todellisuuden tutkimiseen sekä raport-
teja ja syventäviä katsauksia esitysprosessien taiteelliseen tut-
kimukseen. Ensimmäisen esseekokoelman Ei-ymmärtämisen 
eteisessä Todellisuuden tutkimuskeskus julkaisi vuonna 2008. 
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Kun siitä oli kulunut kymmenen vuotta, päätettiin kirjoittaa 
uusi juhlistamaan kollektiivin 20-vuotisjuhlaa. Tuo kokoelma 
on nyt kädessäsi.”

Näissä teksteissä ei kuitenkaan ole kyse missään nimes-
sä mistään yllä kuvatusta. Ne eivät tutki sanan varsinaisessa 
merkityksessä mitään eivätkä ole myöskään esseitä. Niissä ei 
loista älyn kipinät tai puolusteta henkevää ihmisnäkemystä. 
Pikemminkin voisi kuvailla tekstien siirtyvän tekstuaalisella 
aikakoneella 300-500 vuotta ajassa taaksepäin, ja siirtävän 
tekstin piinalliseen pään sisäisen maailman kuvailuun, joka 
ei kosketa millään tavalla muuta maailmaa tai yhteiskuntaa. 
Jos jotain vertailukohtaa pitäisi etsiä, niin tekstit muistuttavat 
piinallisella tavalla rationalistiajattelijoiden kirjoituksia, joissa 
pohditaan mielen syvintä olemusta, mutta edes näihin tekstejä 
ei voi verrata. Mutta kuten todettu, esseiksi näitä ei voi kutsua 
- SORRY! Pikemminkin kyse on jonkinlaisista ultrakonserva-
tiivisista, Valittujen Palojen henkisistä tunnustuksista, joissa 
reflektoidaan omaa elämää sen peilikuvaan. Miksi ne on sit-
ten julkaistu esseiden nimellä? Kirjoittajat ovat oman alansa 
kuuluisuuksia, pienten teatteripiirien, jotka ovat jo valmiiksi 
julkisuudessa. Julkisuus on kova juttu. Ilmiö on ihan sama 
kuin minkä jo Jouko Turkka aikoinaan 1970-luvulla aloitti 
rohkaistessaan ja uskossaan jokaisen kykenevän ilmaista it-
seään ja tuottaa lukukelpoista tekstiä. Ihan samaa linjaa ovat 
kulkeneet eteenpäin Finlandia-palkittu teatteriohjaaja Juha 
Hurme, kuin myös myös taidefilosofina kunnostautunut Jou-
ko Turkan (Turkka on lainannut Montaignelta pieru-juttunsa; 
se joka pierua pidättelee on epäilyttävä tyyppi) älykköoppilas 
Esa Kirkkopeltokin. Ja nyt myös yksi kirjan kirjoittajista, te-
atteriohjaaja Janne Saarakkala, joka on kulttuurisivujen vakio-
vieraana vuosikymmenen tottunut myönteiseen julkisuuteen 
saada sanottavaansa perille ja nälkä on kasvanut syödessä. 

Miksi nämä esseet eivät mielestä sitten ole varsinaisesti 
esseitä, vaikka niin yrittävät olla ja väittävät olevansa nimeä 
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myöten? Essee on jonkinlaista yritystä yhteyttä toisiin ihmi-
siin. Se ei siis ole tiedettä tai taidetta vaan jotain siltä väliltä 
kuin runoiksi puettua ajattelua vakavan ja kepeän välillä. Kir-
jan kirjottaneiden mielestä esseet tuntuvat olevan lukijoilleen 
Horatiuksen sanoin sekä miellyttävää että hyödyllistä. Tai ne 
ovat enemmänkin: omaa estetiikkaansa luovia päiväperhosia. 
Mutta ei. Sitä niiden ei juuri pitäisi olla. Esseiden pitäisi olla 
kuin ajatusten pilviä, joiden kanssa voi välillä olla eri mieltä, 
kosteiden sadepäivien tapaan. Istua miettimässä mitä tulikaan 
eilen auringonpaisteessa kirjoitettua ja miksi? Ja huomata mi-
ten teksti haastaa kirjoittajan itsensä olemaan eri mieltä it-
sensä kanssa unohtamatta nauraa itselleen. Haastaa onkin se 
sana, joka ensimmäisenä tulee mieleen lukiessaan skeptisismia 
viljellyttä esseiden isänä pidettyä Montaignea. Montaignen 
kerrotaan lähes puhuneen äidinkielenään latinaa. Hänen kir-
jastonsa käsitti lähes kaiken mahdollisen latinaksi kirjoitetun 
kirjallisuuden. Niitä hän lainasi surutta kirjoituksiinsa. Kun 
häntä moitittiin siitä, ettei hän maininnut lähteitään, hän vas-
tasi tyypilliseen tapaansa, ettei halunnut vetää lokaan väärin 
tulkitsemalla arvokkaita lähteitään, siis siinä tapauksessa jos 
olisi muistanut väärin. Näin syntyi tapa kirjoittaa esseitä ja 
vieläpä kaiken mahdollisen olevaisen ja kirjoitetun kyseen-
alaistavia ja hallitsevaa todellisuuskuvaa haastavia. Montaig-
nella esseiden kirjoittamiseen kului koko loppuelämä. Eikä 
urakka ollut vähäinen. Esseiden taustalla hänen valtavalla 
kirjastollaan oli suuri merkitys samoin kuin hänen laajalla 
lukeneisuudellaan.

Vuonna 1958 Stephen Toulmin, joka on tutkinut Mon-
taignen ajattelua ja skeptisismiä, näytti uusretoriikan avain-
teoksessaan ”The Uses Of Argument olevansa tiukasti kiinni 
logiikalle ominaisten ongelmien kimpussa. Toulminia kiin-
nosti se, miten argumentaatiota ja väitelauseita voitiin arjen 
käytännössä tutkia. Hänen hellimänsä perusajatus argumen-
taatiosta empiirisen tarkastelun alla sai kulminaatiopisteeseen-
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sä vuonna 1990 ilmestyneessä Kosmopolis -kirjassa, jossa hän 
kirjoitti mm, miten Descartesiin aluksi vetosi Montaignen 
skeptisismi: ”Puolustuksen skeptisen esimerkin voima ja Es-
seille tyypillinen suora, ylitsevuotava ilo, tempaisivat hänet 
mukaansa. Mutta hän ei voinut jakaa Montaignen suvaitsevai-
suutta, moniselitteisyyttä, epäselvyyttä, varmuuden puutetta, 
tai ihmisten vastakkaisten mielipiteitten runsautta kohtaan. 
Heidän silmissään argumenttien retorinen analyysi, joka 
kohdistui tapausten esittämiseen ja yleisön luonteeseen, oli 
yhtä arvokasta - sananmukaisesti yhtä filosofista - kuin nii-
den sisäisen logiikan muodollinen analyysi. Heille retoriikka 
ja logiikka olivat toisiaan täydentäviä tieteenaloja. Ihmisten 
konkreettisten toimien yksityiskohtaisen luonteen ja olosuh-
teiden pohdiskelu - pitäen niiden moraalisuutta ”tapauksina” 
- oli yhtä arvokasta kuin etiikan teorian abstraktit kysymykset. 
Aivan kuten antiikin Ateenassa myös 1500-luvun Euroopas-
sa jotkut oppineet tuomitsivat epärationaalisena sekasortona 
saman, mitä toiset ylistivät älylliseksi runsaudeksi. Niinpä 
Montaigne esitti, että sillä haavaa oli viisainta lykätä arvioita 
yleisen teorian seikoista, ja sen sijaan keskittyä kokoamaan 
monipuolista näkökulmaa sekä luonnonilmiöihin, että ihmi-
sen toimintaa sellaisena kuin kohtaamme sen omassa arkiko-
kemuksessamme. Juuri inhimillisen kokemuksen rationaalis-
ten mahdollisuuksien kunnioitus oli renessanssihumanistien 
suuria ansioita, mutta heillä oli herkkää silmää myös inhimil-
lisen kokemuksen rajoille. He myös arvelivat, että filosofian 
kysymykset kurkottavat kokemuksen tuolle puolen tavalla, 
jota ei voinut puolustaa. Jouduttuaan vastakkain abstraktien, 
universaalien, ajattomien teoreettisten prepositioiden kanssa, 
he eivät löytäneet kokemuksesta riittävää pohjaa sen enempää 
varmistaa kuin kiistääkään niitä.”

Montaignen tyyli, kirkas äly ja jatkuva kyseenalaistaminen 
sekä haastaminen muodostui esseiden peruslähtökohdaksi. 
Montaigne omasi myös psykologisen silmän. Esimerkiksi hän 
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kirjoitti, miten yleisin tapa saada heltymään niiden ihmisten 
sydämet, joita olemme loukanneet, kun heillä on mahdol-
lisuus kostaa ja olemme heidän armoillaan, on alistuvalla 
käytöksellä herättää heissä sääliä ja myötätuntoa. Hän kertoo 
esimerkin, jos toisenkin, päätyen toteamaan, että toisinaan 
kuitenkin uhma ja päättäväisyys, täysin päinvastaiset keinot, 
ovat johtaneet samaan tulokseen: 

”Keisari Kondrad III oli piirittänyt Baijerin herttuan Wel-
fin, ja vaikka hänelle tarjottiin kaikenlaisia alhaisia ja raukka-
maisia korvauksia, hän ei suostunut lieventämään ehtojaan 
missään suhteessa, paitsi että salli herttuan seurueeseen kuu-
luvien aatelisnaisten säilyttää kunniansa ja poistua jalan ottaen 
mukaansa kaiken minkä pystyivät itse kantamaan. Avarasy-
dämiset naiset päättivät sälyttää olkapäillään aviomiehensä, 
lapsensa ja itsensä ruhtinaan. Keisari tunsi niin suurta iloa 
heidän sydämensä jalouden johdosta, että itki liikutuksesta, 
ja hänessä sammui kaikki viha ja katkeruus herttuaa kohtaan; 
siitä lähtien hän kohteli inhimillisesti herttuaa ja hänen omai-
siaan.” Ota siis Montaignen äidinkielen latinan sanoin ”Da 
veniam scriptis, quorum non gloria nobis causa, sed utilitas 
officiumpe fuit - suopeasti vastaan tämä kirjallinen työ (myös 
kriittisenä tutkimuskohteena kirjassa olevat väärin tehneet 
henkilöt muistakaa tämä), jonka vaikuttimena ei ole ollut 
oman kunniani tavoittelu, vaan halu hyödyttää ja palvella”.

Montaignen kuolleelle ystävälleen Etienne de la Boetien-
nelle esseissään rakentama kirjallinen muistomerkki miesten 
välisestä harvinaisesta ystävyydestä on hienoa luettavaa. Mon-
taigne kirjoitti alun perin esseensä Boetiennelta perimiensä 
stoalaisfilosofikirjojen marginaaleihin. Näin syntyivät esseiksi 
kutsumamme kirjallisuudenlaji. Samoin myös ohjeet ja seli-
tykset. Montaignen mukaan kirjailijat valitsivat jonkin yleisen 
luonnetyypin, järjestivät ja tulkitsivat sen mukaan kuvaaman-
sa henkilön teot, ja jolleivat pystyneet vääntämään niitä mie-
lensä mukaisiksi, he selittivät ne teeskentelyksi. Montaigne 
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sanoi, että oli vaikeinta uskoa ihmisen horjumattomuuteen, 
helpointa heidän horjuvuuteensa. Se, joka arvostelisi ihmistä 
yksityiskohdittain, pala palalta, osuisi enemmän oikeaan. 

Puolustaessaan Montaignen Sektos Empeirikoksen ja Pyr-
rhonin klassista skeptisismiä, Montaigne oli lähellä Wittgens-
teinin opetuksia, josta voimme päätellä, etteivät modernin 
filosofian peruselementit olleet sitenkään Descartesin syste-
maattisen epäilyn metodi, vaan Montaignen skeptiset argu-
mentit. Viisaus oli erään antiikin viisaan mukaan sitä, että 
aina tahtoi samoja asioita, ja vastusti samoja asioita. Mon-
taignen mukaan sillä ehdolla, että tahto on oikea, sillä jos se 
ei ole oikea, se ei voi olla aina sama:” Meidät kaikki on tehty 
tilkuista, jotka on yhdistetty niin epämuotoiseksi ja moni-
naiseksi kudokseksi, että jokainen pala vaikuttaa joka hetki 
omaan suuntaansa. Ero meidän ja oman itsemme välillä on 
yhtä suuri kuin ero meidän ja muiden välillä.” 

Esseet siis haastavat, kommentoivat ja keskustelevat. Mutta 
eivät itsensä kanssa, vaan jonkun aiemman puheen, kirjoi-
tuksen tai ilmiön, unohtamatta piruilun mahtavaa voimaa. 
Ne tekevät aina esseistä todellisia esseitä. Pitää siis olla sekä 
rohkeutta että halua olla eri mieltä. Esimerkiksi kun kirjoitan 
esseitäni, piru istuu olkapäilläni ja en voi vastustaa riitelemästä 
itseni kanssa, kristisoimalla myös niitä asioita ja ihmisiä, joista 
(mahdollisesti?) pidän tai pidin, ennen kuin aloin pohtia niitä, 
ja usein huomaan sen jälkeen etten pidä/pitänyt - joku muu 
oli istuttanut päähäni aikojen saatossa tietämättäni , usein 
muisto, tapa, ystävät jne. Esseistä on kirjoittanut hienossa kir-
jassaan, ”Lukijoiden yhteisö” (Avain 2011) Oulun yliopiston 
kirjallisuuden professori Kuisma Korhonen, itsekin aikoinaan 
esseitä kirjoittanut osaava ja oivaltava kirjoittaja, joka jatkaa 
Oulun yliopiston pitkää linjaa kirjallisuusproffissa, joissa kai-
kissa on ollut myös kirjailijan vikaa, kuten aikoinaan hänen 
edeltäjissään Raul Palmgrenissa, ja aivan erityisesti Kirsti 
Simonsuuressa (mm. Nopanheittäjä), jonka esseet, runot ja 
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kirjoitukset antiikista ja eurooppalaisen kirjallisuuden yhdes-
tä suuresta Margarita Yourcenarista (mm. Armonlaukaus ja 
Keisari Hadrianuksen muistelmat) ovat edelleenkin omaa ylit-
tämätöntä luokkaansa - siitä suurkiitos hänelle postuumisti. 

Korhosen mukaan ehkä vastausta siihen, mitä esseet tavoit-
televat, pitäisi hakea Aristoteleen Nikomakhoksen etiikasta, 
missä esiintyy jako hyödyn, nautinnon ja jonkinlaisen kol-
mannen välillä. Ehkä sana kuuluukin olellisena osana essei-
den lähtösanoihin. Mutta mitä tämä kolmas sitten oli ja olisi 
tänään? Jos ne kaksi ystävyyden muotoa perustuivat Aristo-
teleen mukaan hyötyyn ja nautintoon, tämä kolmas, joka ei 
ollut mitään edellä kuvatusta, oli Korhosen mukaan sitä aitoa 
ystävyyttä itsensä tähden. Korhonen tietää, mistä puhuu, sillä 
hänen väitöskirjansa käsitteli ystävyyden teemaa esseistisessä 
kirjallisuudessa. Ja kun hän puhuu esseiden isästä, hänen mie-
lestään juuri Montaignen kirjat oli rakennettu ilman tietoa 
ja ilman taidetta - ystävyydelle. Korhonen huomasi väitös-
kirjaansa tehdessään yhden yhteisen piirteen lähes kaikissa 
ystävyyttä käsitelleissä esseissä: kysymys ystävyydestä johti 
väistämättä kysymykseen tekstin ja lukijan välisestä suhteesta. 

Tapa, jolla Korhosen mukaan esseisti lähestyi lukijaansa, 
oli yhteydessä siihen, millaisena hän näki ystävyyden syvim-
män olemuksen. Korhosesta se oli kuin esseisti olisi haaveillut 
kirjoituksesta, joka ei vain välittänyt tietoa tai antanut hetken 
nautintoa, vaan tarjoaisi myös mahdollisuuden syvempään 
yhteyteen. Se voi olla myös herättäjän rooli. Esseet yhdistele-
vät ajatuksia ja toiveita niitä edellisiin ajatuksiin ja toiveisiin, 
jotka eivät useinkaan poikkea toisistaan kovinkaan paljon. 
Montaigne aloitti yksityisellä ystävyydelle, mutta laajensi ystä-
vyytensä käsittämään koko ihmiskuntaa ajatuksella herätkää, 
sillä sekä Montaignen vaalima klassinen skeptisismi, keinona 
yrittää välttää ylimielistä dogmatismia, että hänen henkevä ja 
sovitteleva humanisminsa, ovat ehkä arvokkainta perintöä, 
mitä ihminen voi toiselle ihmisille ihmisrakkaudessaan ystä-
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vyydenosoituksena aikojen läpi siirtää. 
Esseidensä I-osan ensimmäisestä kertomuksesta otsikolla 

”Erilaisilla keinoilla saavutetaan sama päämäärä” Montaigne 
kuvaa, miten asiat eivät sinänsä itsessään ole tärkeitä, vaan 
mitä niistä julkisuuteen heijastuu, ja mikä vaikutus niillä on 
ympäristöönsä. Montaignen ajattelun taustalla on pyrkimys 
avartaa ihmisten ajattelua ymmärtämään, mikä on heille 
parhaaksi ja mikä haitaksi. Montaigne auttaa epäilevää ih-
mistä vahvistumaan epäilyssään. Erityisesti sokea uskominen 
ja asioiden kyseenalaismatta jättäminen ovat sellaisia, sillä 
kaikkea tahallista ihmisyyden väärinymmärtämistä ja pikku-
maista saivartelua hallitsee aina tunkkainen sanaa ”nostalgia”, 
ja eräänlainen menneisyyteen takertuminen sekä menneessä 
eläminen. Skeptisenä lähtökohtana pitäisi olla epäjatkuvuus 
ja kaaos, sekä epäilyn nostaminen keskiöön. Tärkeää on myös, 
miten tuo tulevaisuuteen vaikuttava menneisyys ymmärretään 
tai muistetaan. Niiden ei pidä olla toistavaa ja selittelevää ku-
ten Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 20-vuotisjuhlajulkai-
sussa näyttää olevan: 

”Ajattelin, että tämä voisi alkaa näin: Henkilö astuu etei-
seen, pysähtyy hetkeksi ja jatkaa sitten ohi pienen keittiösy-
vennyksen (oikealla) ja pystynaulakon (vasemmalla), valitsee 
kahdesta mahdollisesta ovesta vasemmanpuoleisen ja tulee 
valkoiseen huoneeseen, jonka kaksi suurta ikkunaa antavat 
Tehtaanpuistoon. Toisessa ikkunasyvennyksessä on niin leveä 
ikkunalauta, että sille mahtuu istumaan jalat suorassa, kun 
nojaa selkänsä sen toiseen seinämään. Huoneen oikeanpuolei-
nen seinä on kokonaan maalattu kokonaan liitutaulumaalilla. 
On kevät. ”Hei. Onks täällä ketään?” Hiljaisuus.”

Todellisuuden tutkiminen on heille kuin Enid Blytonin 
kirjoittaman lastendekkarikirjasarja Viisikon seikkailu suo-
malaisittain ilman muhkeaa eväskoria. Idean naurettaviin 
leikkisääntöihinsä he ovat laimentaneet Lars von Trierin ai-
koinaan kokeelliseksi julistetusta Dogma-säännöstöstä, jossa 
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kaiken piti tapahtua kollektiivisesti ja autenttisesti. Idea oli 
hyvä vitsi ja toimi paperilla, ei käytännössä. Kokeilu päättyi 
lyhyeen siihen, kun tajuttiin, ettei niin synny muuta kuin 
kammottavan tylsänä naturana vielä tylsemmän toistoa. To-
dellisuuden tutkimuskeskuksen kirjoittamisen säännöt toistaa 
saman virheen kahlitsemalla sisällön muotoon, ihan kuin sillä 
olisi jotain tekemistä luovan ajattelun ja kirkkaan älyn kanssa: 
• Kirjoitetaan yhdessä, sunnuntaisin kello 11-19, kerran kuus-
sa • Muulloin ei saa kirjoittaa • Joka kerta yksi heistä tuo tavan 
kirjoittaa • Kaikki tuovat yhteiseen pöytään jotain syötävää • 
Päivän päätteeksi luetaan tekstit ääneen. Esipuheessa esimer-
kiksi tästä kerrotaan, miten Titta alkaa kirjoittaa pahuudesta:

”Jonna siitä, mitä on olla teinien äiti. Pilvi ikääntymisestä. 
Janne unettomuudesta. Lea makeanhimosta. Tuomas migree-
nistä. Pilvi luopuu ikääntymisestä ja siirtyy siihen, mikä on ih-
minen. Tuomas luopuu migreenistä ja siirtyy esitykseen, joka 
jatkuu kaikkialle. Kun Titta saa esseensä valmiiksi, on aihe 
muuttunut joksikin muuksi. Ehkä luopumiseksi tai suruksi. 
Johanna kirjoittaa rakkaudesta. Heidi kosketuksesta. Yhtenä 
sunnuntaina he kirjoittavat ensin ja menevät sitten pareittain 
kävelylle. Sitten he kirjoittavat lisää, ja sen jälkeen taas kä-
velylle. Toisella kertaa he lukevat kirjoitustauoilla runoja ja 
ottavat niistä vaikutteita. Kolmannella kerralla he kirjoitta-
vat kynällä tietokoneen sijaan. Neljännellä kerralla jokaisella 
tauolla on disco. Ensin kirjoitetaan Koneen Kamarissa. Sitten 
Esitystaiteen Keskuksessa Suvilahdessa. Sitten lähipiiristä tar-
jotaan ohjelmisto yrityksen työtiloja Annankadulta. Sitten on 
jo maaliskuu 2020 ja koronavirus ajaa kirjoittajat koteihinsa. 
On pakko määritellä yhdessä kirjoittaminen uudestaan: vii-
meisillä kerroilla tapaamispaikka on videopuhelusovellus. Ja 
joku toinen kirjoittaa intiimimmin.”

Mitään uutta ajatusta tai innostavia näkökulmia todelli-
suuteen tai sen tutkimiseen kirjoitukset eivät kuitenkaan hä-
määvistä nimistä ja aikomuksista huolimatta tarjoa. Tekijät 
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tunnustavatkin jo esipuheessa kyseessä olevan eräänlaisen tyy-
pillisen teatteritempun; kaikki on vain harhaa eikä mikään 
sitä, mitä sen väitetään olevan. Nämäkään esseet eivät siis 
ole esseitä, vaan esseiksi naamioituja narsisminkukkasia siitä, 
miten ”Minä” kokee maailman. Eräänlaista empiirisen mi-
nämaailman superindividualismia teatterin nimissä tehtynä, 
vahvistaen väärää humanismia, mikä ei mukavuudenhaluaan 
halua, eikä harjoittelun puutteen takia edes osaa, taistella, 
muuta kuin tuulimyllyjä vastaan. 

Kirjoitusten suurin ongelma on ymmärtämätön horju-
minen optimismin ja pessimismin välillä. Kirjoittajat ovat 
parantumattomia optimisteja siinä samassa mielessä, mitä 
oli Immanuel Kant, kun hän neuvoi ihmisen olevan par-
hainta kaikesta huolimatta uskoa parempaan tulevaisuuteen, 
että aikanaan ja kokonaisuudessa hyvä voittaa pahan. Että 
niin käy aina, kuten he itse antavat ymmärtää ”ihmisten-
välisyydessään”, mutta sortuvat tahtomattaan taide-eskapis-
misoperteluillaan ylimielisen dogmatismin ansaan: ”Kirjan 
ominaislaatu lieneekin esitystaiteellisissa käytännöissä, joiden 
ammattilaisia me kirjoittajat olemme. Olemme tottuneet ko-
koontumaan yhteen ja luomaan jotain dialogissa. Olemme 
tottuneet erimielisyyteen ja yhteisen lopputuloksen aikaansaa-
miseen siitä huolimatta, aikataulusta lipsumatta ja niukoilla 
resursseilla. Olemme tottuneet tekemään joka kerta uudella 
tavalla, kokeilemaan ärsyttäviä ja naurettavia ideoita ennen 
niiden hylkäämistä. Olemme tottuneet siihen, että taide on 
kiinni lihassa, hetkessä ja ihmistenvälisyydessä.” 

Kirja on siis enemmänkin lasten mehuhetki yhdessä au-
rinkoisella säällä kuin mikään asioita tai ideoita, niiden taus-
toja, historiaa, keskinäisiä ristiriitaisuuksia tai ongelmallisia 
kysymyksenasetteluja tarkasti pohdiskeleva essee Montaignen 
tapaan, joka hienossa esseessään ”Raimond Sebondin puo-
lustus”, puolustaa voimallisesti klassista skeptisismiä keinona 
välttää ylimielistä dogmatismia, mitä esiintyy kaikkialla ja on 
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kaiken luovan, elvän ja aidon suurin vihollinen ja tuhoava 
instututionalismin nimissä. Montaignen esseet tutkiskelevat 
inhimillisen kokemuksen puolia. Juuri sitä eivät kirjoittavat 
tee tässä esseiksi nimetyssä kirjoitelmassaan. Päinvastoin. 
He tunnustavat tottuneensa siihen, että lopputulos heijastaa 
prosessia ei itse tutkittava aihetta tai tutkimusten tuloksia - 
esityksen tunnelmasta huomaa, mitä harjoituksissa on tehty. 
Tylsää! Siksi tämäkin esipuhe on heistä muka moniääninen, 
selkeyden kustannuksella - ainoa asia, mistä voi olla kirjoit-
tajien kanssa samaa mieltä, valitettavasti. Puolustuksekseen 
he kirjoittavat tekstin kirjoitetun 24 tunnin aikaikkunassa. 
Kaikki ovat saaneet selkeyden ja terävyyden kustannuksella 
hölistä kuka mitäkin sekavaa ja innostua omista ajatuksistaan 
ja äänestään, lukijan ja lopputuloksen kustannuksella. Esipu-
he on täynnä teennäistä yhteisöllisyyden ja yhteiseen hiileen 
puhaltamisen kaunistamista, kuten kun he väittävät, ja jossain 
alla tai väleissä on ollut ”se jaettu rakkaus tekemiseen, joka on 
sitonut äänet yhdeksi säröileväksi kuoroksi”.

Kirjan minämaailman tutkimusmatka naapurin rappuun 
herättää kysymyksen vain julkiseen esittämiseen erikoistu-
neiden halvasta tempusta toden, todellisuuden ja aitojen 
pyrkimysten kustannuksella; kyse on esityksestä eikä tekstis-
tä, kuten he väittävät, sillä kirjan tekstit ovat lajityypiltään 
suostuttelua ja ylipuhumista, puhutaan itse itsensä puhtaaksi 
ja musta valkoiseksi ainekirjoituksen keinoin. Kirjoituksen 
henki on sukua enemmän leontilaisen filosofi Gorgiaan suos-
tutteleville teksteille kuin esseille. 

Gorgias oli eräänlaisena oman aikansa todellisuuden tut-
kijana antiikin retoriikan teatterimies, joka kutsui itseään sie-
lujen johdattelijaksi verraten itseään mm. Hermes-jumalaan. 
Gorgiaan retoriikka lähenee Todellisuuden tutkimuskeskuk-
sen kirjan kirjoittajien tavoin enemmän poetiikkaa retorii-
kassaan. Gorgiaan tekstit vetosivat lapsellisiin helleeneihin ja 
olivat ilmiselvästi suureksi haitaksi, sillä ihmiset eivät sen jäl-
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jiltä osanneet enää erottaa totuutta valheesta. Tärkeää mitättö-
mästä, pientä asiaa isosta ja merkityksellisestä niin, että Ateena 
kielsi julkisissa puheissa joksikin aikaa yleisön liikuttamisen 
puheiden alku- ja loppuosissa. Juuri tämä vaaraa piilee myös 
”Jokin meissä valvoo - Todellisuuden tutkimuskeskuksen es-
seitä hallinnasta ja hallitsemattomuudesta”-kirjassa. 

Esseiden tärkein työkalu on kyseenalaistamalla totutut 
käsitykset ja haastamalla vallitseva todellisuuskäsitys sekä 
tuottaa ilmakuplia vapautta janoavien hengittää ahdistavis-
sa todellisuuksissaan. Siitä syntyivät myös myöhemmin ns. 
utopistikirjailijat ja muuta vasta-ajattelijat, sekä kaikkea sika-
maisilla törkeyksillään (vakavassa tarkoituksessa) pilkanneet 
rentturunoilijat. Skeptisyys oli harvinainen asenne ja on sitä 
yhä edelleenkin. Se on niin arvokas lahja, että sitä pitää vaalia 
ja sen tapoja pitäisi opettaa uusille epäilijäsukupolville, jot-
ka eivät istu yliopistoissa tai käy arvostettuja taidekouluja. 
Ne instituutiot ovat putkiuudistusten jälkeen muuttuneet 
auterohjuksen urasta haaveileville sivistyskerman eturivin ty-
töille ja pojille, ei varjoisten kujien omissa oloissaan viihtyville 
yksityisjattelijoille, Stephen Toulmin tajusi tämän ja muistutti 
siitä, miten yleinen mielipide salli lukijoiden suhtautua ske-
ptisen avarakatseisesti epävarmuuteen, epäselvyyteen ja mo-
nenlaisiin mielipiteisiin 1580- ja 1590-luvulla, mutta kääntyi 
vastakkaiseen suuntaan jo 1640- ja 1650-luvulle tultaessa. 

Sen jälkeen skeptistä suvaitsevaisuutta ei enää pidetty kun-
niallisena, vaan siitä on tullut harvojen irvileukojen, usein 
ulkoruokinnassa olevien henkipattojen herkku. Skeptinen 
asenne ei ole koskaan onnistunut niiltä, jotka ovat itsety-
tyyväisiä saavuttamaansa asemaan tai optimisteja. Sen sijaan 
monet esittävät olevansa skeptikkoja puheissaan, vaikka eivät 
epäile mitään. On hyvä muistaa vanha osuuskauppatotuus, 
että kenen leipää syöt, sen lauluja myös laulat, tahdoit sitä 
itse tai et. Ja jos olit joko niin tyhmä, ettet tätä tajua, tai et 
halunnut sitä itsellesi tunnustaa, kannattaa tutustua lähem-
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min Pasilan pääkirjaston kellareista löytyvien 1500-luvun ilki-
kuristen humanistikirjailijoiden teoksiin, jotka lämmittelevät 
antiikin kreikan skeptistä attikalaista ja lukionalaista irvailua 
ilmiroihuksi saakka.

Muutama vuosi sitten kuollut runoilija Matti Paavilainen 
edusti lyyristä skeptisismiä runoilijoiden ikiaikaisella liitolla 
tunteen ja älyn välisenä ristiriitana, joka ei ottanut laantuak-
seen edes ajan myötä. Paavilainen ei antanut typeryydelle, 
laiskuudelle tai mukavuusajattelulle koskaan periksi. Yhdessä 
tekemisen onnen ja autuuden harhan hän lyttää Vanhusten-
työn keskusliitolle tekemässään juhlarunossa ”Silloin kun en 
vielä kuulunut vanhustentyön lkeskusiittoon ja tein vielä kai-
ken yksin...” 

Tämä on hänen maailmansa huolimatta, ettei hän heti 
alussa löydä siitä paikkaa itselleen. Paavilainen on ikuinen 
epäilijä ja kaiken kyseenalaistaja sen lisäksi, että hän kirjoittaa 
kauniisti ja ajattelee avarasti ohi oman ahtaan persoonansa, 
uskaltaen nähdä totutun yli paikkaan, jota ei ole vielä ole-
massa edes hahmottuvassa mielessämme. Jokin pirulevissa 
runoissa viehättää häntä ja vie syvemmälle ymmärryksen 
ja ymmärtämättömyyden välisen rotkon äärelle. Hän alkaa 
kehittää omaa tyyliään lukea värin ihmisten huulilta heidän 
todellisista aikomuksitaan ja tarpeistaan. Ne hän piilottaa oi-
vallisesti runoihinsa kysymyksinä ja toteamuksina niin, että 
jossain kohdin hänen runonsa melkein saavat kuin montaige-
laiset esseesiivet karauttaen ylöspäin räkänaurut vaunuinaan. 
Jo ensimmäisessä runokokoelmassaan hän on kokonaan oma 
lajinsa, mitä tulee siihen aikaan vielä runomaailmassa kum-
mallisena pidettyyn ”toisäänisyyteen” - eräänlaiseen irvileu-
kamaisuuteen. Vanhempana renessanssiruhtinaana Kotkassa 
tunnettu (minua kutsuttiin nuoremmaksi renessanssiruhti-
naaksi) runoilija Matti Paavilainen on laiskanpulskeana sekä 
asioita läheltä skeptisesti kommentoivana löytänyt mukavan 
tavan olla eri mieltä ilman, että se häiritsee häntä tai muita:
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”Pää täynnä ikuisia ajatuksia kenties käännät kolmiulot-
teista aikaa taaksepäin ja mittaat itseäsi kreikkalaisilla, jotka 
kuolivat muinoin elääksesi sinussa aina. Sinun säkeissäsi on 
kaikenlaisia vuosia, vuodenaikoja, valaistuksia, tunnelmia. 
Enempää ei enää tarvita. Se joka tänä päivänä tietää, minkä 
kreikkalaiset kerran, on yhä viisaan miehen kirjoissa; viisaan 
miehen vaatteissa hän nyt väittelee tohtoriksi arkipuku pääl-
lään. Ja Homeros tulee, ajaa raitiovaunuissa eduskuntatalolle. 
Siellä on patsaita paljon. Hän kävelee hiukan eteenpäin: siellä 
on museo. Hän esittää ajatuksensa museaalisesta ihmisestä, 
hän itse olisi mielellään ensimmäinen. Hänet on tavallaan 
koulutettu siihen. Hän on lukenut Lajien synnyn. Nyt häntä 
huolestuttaa etupäässä lajien kuolema. Ne menevät kaikki ja 
harvasta jää edes jälki. Voitaisiin rakentaa kokonainen mu-
seaalinen kaupunki, tulisi turisteja. Kuolemanrangaistukset 
poistettaisiin kaikissa maissa ja olosuhteissa. Lajien elämä 
jatkuisi, niiden merkitys lisääntyisi ja mikä tärkeintä uudis-
tukset kävisivät mahdottomiksi. Aina voitaisiin vuokrata luo-
lamies portieeriksi johonkin ravintolaan, Venetsian kauppias 
puolustaisi näkemystään työväentalon korokekeskustelussa, 
Platon esiintyisi kirjaston filosofisessa kerhossa. Ihmisen pe-
rusoikeuksiin tulisi lisätä vapaus elää, millä vuosisadalla vain 
ja missä roolissa tahansa.”



429

Tärkeä puhelu
Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Ka-
mala Harrisin soittama puhelu poliisin murhaamaksi tulleel-
le Floydin perheelle on eräs tärkeimmistä puheluista, mitä 
amerikkalaisen poliittisessa historiassa on koskaan soitettu. 
Sitten 1960-luvun J.F. Kennedyn ei koskaan ole usko ollut 
niin korkealla, että mustien alistetun aseman voisi muuttaa 
paremmaksi yhdessä valkoisten kanssa politiikan ja lakien 
avulla. 

Floydin perheen asianajaja Benjamin Crumpin sanoin 
oikeudenmukaisuus mustalle Amerikalla on oikeutta koko 
Amerikalle. Mutta onko niin vai onko kyse vain valikoivasta 
havainnoimisesta, mikä tällä kertaa - harvinaista kyllä - toimii 
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vääryyden oikaisijana? Tilanne oli koskettava, kun sen katsoo 
videolta. Presidentti ja varapresidentti puhuvat lämpimästi 
ja uskoa sekä voimaa vääryyttä kokeneeseen koko mustaan 
Amerikkaan voimistaen. 

Asianajaja julkaisi Twitter-tilillään jo yli 700.000 ihmi-
sen katsoman videon hetkestä, jolloin presidentti Joe Biden, 
ensimmäinen nainen Jill Biden sekä varapresidentti Kamala 
Harris soittivat puhelun Floydin perheelle heti tuomionluvun 
jälkeen. Biden ilmaisi puhelussa olevansa helpottunut. 

Presidentti totesi, ettei tuomio muuta kaikkea paremmak-
si, mutta että ainakin Floydin perhe on saanut jonkin verran 
oikeutta. Sanoman voisi tulkita platonisesti tarkoittavan myös 
valheellisen poliittisen retoriikan kritiikkiä, mikä korostaa oi-
keudenmukaisuuden ja retoriikan välistä kuilua. Kyseessä on 
cicerolainen kaunopuheisuus, jonka lähtökohtana on Skinne-
rin ”käännä vika eduksesi” retoriikkaa. 

Tämä paradiastoleksi kutsuttu antiikin ja etenkin renes-
sanssin retoriikassa laajasti käytetty menettely voi devalvoi-
da hyveitä ja revalvoida paheita; toisin sanoen osoittaa, että 
hyvänä pidetty ei välttämättä sitä olekaan, kun taas pahana 
pidettyäkin voi joiltakin kannoilta puolustaa. Puhelu mus-
tan perheen omaisille oli osoitus Bidenin hallinnon hyvästä 
pelisilmästä. 

Se on erittäin tärkeä ele, ihan kuin Amerikka haluaisi um-
peuttaa niitä haavoja, joita Trumpin lyhyt aika avasi rasismin 
nimissä kääntämällä jälleen kerran retoriikan valkoisen mie-
hen voitoksi. 

Tämän jälkeen amerikkalaisessa politiikassa on entistä vai-
keampi palata puolustamaan pahana pidettyjä asioita. Juuri 
siksi puhelu oli amerikkalaisen poliittisen kulttuurin kautta 
aikojen koskaan tärkein soitettu puhelu.

Tunnelma Minneapolisissa on ollut Ylen saamien tietojen 
mukaan iloinen ja vapautunut. Ihmiset iloitsevat ja vaelte-
levat ympäriinsä. Ohi ajavat autot tööttäilevät. Monet ovat 
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avoimesti itkeneet ja tunteneet helpotusta. Vihdoinkin musta 
mies on saanut oikeutta - valitettavasti kyseessä on kuitenkin 
vain poikkeustapaus. 

Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Ida Tikka korostaa ju-
tussaan tapahtumista, että oikeuden päätöksestä huolimatta 
kyseessä on kuitenkin vain yksi oikeudenkäynti, joka johti 
harvinaiseen lopputulokseen. 

Hänestä on erittäin harvinaista, että poliisi saatetaan vas-
tuuseen Yhdysvalloissa, sillä poliisin syytesuoja on vahva. 
Tämä on kuitenkin ensimmäinen askel kohti oikeudenmu-
kaisuutta Tikan mielestä. Kyseessä on ilmiö nimeltä valikoiva 
havainnoiminen. 

Ei valkoisen miehen rasistinen valta ole mihinkään ka-
toamassa Yhdysvalloista. Päinvastoin. Siitä on osoituksena 
Trump 75 miljoonaa äänestäjää, melkein puolet viime presi-
dentinvaalien äänestäjistä. Noam Chomsky puhui historian 
totaalisen väärentämisen olevan tällaisille hurmahenkisille ih-
misille tärkeää. Kun me hyökkäämme ja tuhoamme jonkun, 
se pitää Chomskyn mukaan saada näyttämään siltä, että to-
dellisuudessa suojaudumme ja puolustaudumme sotahulluja 
hirviöitä vastaan. 

Oli tarpeellista luoda tapahtumista virallinen ja helposti 
ymmärrettävä kuva. Homma toimi melkoisen hyvin. Kun 
tiedotusvälineet ja koululaitos ovat täydellisessä kontrollissa 
ja lukeneisto on nöyrän sopeutuvaista, tuollainen saattaakin 
onnistua. Kaiken kruunaa amerikkalaisen unelman huipulla 
valkoisen miehen ylivalta ja jatkuva muistus siitä, että alinta 
kastia ovat afroamerikkalaiset, joiden kohtalo on joutua mie-
livaltaisen väkivallan uhriksi. 

Amerikka on saanut nyt puhelun, jonka merkitystä, hy-
vää tai pahaa, emme vielä tarkkaan tiedä. Kokonaan eri asia 
on tähdentää taustalla vaikuttavien hyvien sekä pahojen us-
komusten identifioinnin ja niiden selityksen tarpeellisuutta, 
sekä sitä samaa, mitä uskomusten ja tarkoitusten loogisen 
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yhteyden selvittämisen välttämättömyys tarkoittaa. Homma 
ei ole helppo koska kyseessä on Yhdysvallat, jossa totuus on 
makuasia ja sen omistaa isoa raha. 

Ainoa mahdollisuus olisi toisinajattelu. Chomsky muistut-
taa, että toisinajattelun kulttuuri on selviytynyt ja kasvanut 
reippaasti sitten 60-luvun samoihin aikoihin, kun hänen ko-
timaassaan oli kasaantumassa poikkeuksellisen paljon tummia 
pilviä yhteisen onnen taivaalle. Vallanpitäjillä ollut silloin eikä 
tulevaisuudessakaan pienintäkään tarkoitusta tehdä asialle mi-
tään. 

Tätä Chomsky kutsuu yhdenmukaistavan mediamanipu-
laation prosessimetodina ”valikoivaksi havainnoimiseksi”, 
kun hän kommentoi Washington Postin ja New York Timesin 
arvosteluja 1986 vapautetun kuubalaisvanki Armando Val-
ladaresin muistelmia, joista muodostui Yhdysvalloissa heti 
niiden ilmestymisen jälkeen suuri amerikkalainen mediasen-
saatio. Tapaus oli Chomskystä siksi kiinnostava, että se kertoi 
hyvin myös vallalla olevasta manipuloidusta sekä keinotekoi-
sesta yhteisymmärryksestä. 

Chomsky kertoo lisäesimerkin Herbert Anayjasta, El Sal-
vadorin ihmisoikeusjärjestön yhdestä elonjääneestä jäsenestä: 
”Herbert Anya pidätettiin ja heitä kidutettiin; järjestön muut 
keulahahmot oli tapettu jo aiemmin. Vankilassa ollessaan he 
jatkoivat työtään ihmisoikeuksien puolesta. He olivat lakimie-
hiä ja jatkoivat todistajanlausuntojen vastaanottamista. Tuo 
160-sivuinen raportti vankien todistuksista keploteltiin ulos 
seuranaan videonauha, jolla vangit näytetään todistamassa 
kokemastaan kidutuksesta. Yhdysvaltain kansallinen lehdis-
tö kieltäytyi raportoimasta siitä. Televisioasemat kieltäytyivät 
näyttämästä nauhaa.” 

Juuri tämän takia Bidenin hallinto harjoittaa cicerolaista 
kaunopuheisuutta parhaimmillaan saadakseen maahan aikaan 
edes alkeellisen keinotekoisen yhteisymmärryksen inhimilli-
sen politiikan peruslähtökohdista kunnioittaa maan asukkaita 
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perustuslain suojaamin keinoin. Pirkko Haapanen kirjoittaa 
”Cicero Puhetaidosta - Brutus johdanto ja selityksiä ” (Finn 
Lectura 1990)-kirjassaan siitä, miten Platon antoi Sokrateen 
kritikoida Ateenan suurimpia puhujia ja valtiomiehiä tietyn-
laiseen oveluuteen perustuvien käytäntöjen harjoittamisessa. 

Hänen mukaansa harjoitetulta puheelta puuttui tärkein, 
hyvän, toden ja oikean tuntemus. Oikea retoriikka on sen 
sijaan taito opettaa totta, oikeaa ja hyvää; näin se kuuluu 
yhtäältä Platonin ihannejärjestelmään, poliittisten realiteet-
tien yläpuolelle. Toisaalta Platon ymmärtää retoriikan kautta 
harjoitetun poliittisen vallan, ja puhe on kansanjoukkoihin 
suunnattava propagandan ase hänen valtiollisissa hahmotel-
missaan. 

Platonia pidettiin retoriikan kriitikkona, joka korosti filo-
sofian ja retoriikan välistä kuilua. Aristoteleelle taas retoriikka 
oli taito, joka löysi käytettävissä olevat vakuuttavaksi tekemi-
sen keinot: ”Retoriikan keinoin saavutetaan kuitenkin vain 
todelta näyttävä tai todennäköinen maailma, joka eroaa filo-
sofisen dialektiikan avulla saavutettavasta varmasta tiedosta. 

Olettamukset, joista retoriikan käyttämä päättely lähtee.” 
Cicero vastusti näkemystä retoriikasta yksipuolisena teknisenä 
oppiaineena: ”Kaunopuheisuus on niin suuri voima, että se 
sulkee piiriinsä kaikkien asioiden, hyveiden ja velvoitteiden, 
kaikkien ihmisten tapoja, mieltä ja elämää ohjaavien luon-
nollisten periaatteiden synnyn, vaikutuksen ja kehityksen. Se 
määrää tavat. Lait ja oikeuden sekä hallitsee valtiota. Kaiken, 
mihin tahansa asiaan liittyvän sanoman se ilmaisee kauniisti 
ja ilmeikkäästi. Puhetaidossa todellisuus inhimillisyys (huma-
nitas) sekä haluna auttaa ja tuoda turvaa, että myös ihmisille 
luonteenomaisena sivistyspyrkimyksenä.” 

Cicero on tärkeä ajattelija, sillä hänen kirjoituksensa avaa-
vat terävällä tavalla kulttuurimme kompastuskiveä eli sitä 
miksi olemme niin helposti huijattavia lipeväkielisten mainos-
nikkareiden ja totuutta omiin tarkoituksiinsa häikäilemättö-
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mästä vääntävän valtaeliitin ja valtamedioiden juoksunarussa. 
Antiikin retoriikka tarkoitti aikoinaan vain puheoppia 

siitä yksinkertaisesta syystä, että oppi puhetaidosta kehittyi 
kulttuurissa, joka oli puhutun kielen hallitsema, ja näin sii-
tä tuli alun alkaen myös puhutun eikä kirjallisen viestinnän 
oppijärjestelmä. Platonin dialogitkin oli alun perin koottu 
yhteen sananmukaisesti keskusteluista ihmisten välillä, ja 
niissä jossain määrin sisältöä hallitsevana piirteenä välittyy-
kin puheenomaisuus. 

Ongelma on kuitenkin vankkumaton usko yleiseen ja in-
himilliseen hyvään, yhteinen moraali, sekä ahkeruuteen Pla-
tonin 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 kuuluu erottomasti jokaiseen ih-
miseen ja ihmisyyteen. Tätä hän kutsui kuuluisaksi ”radikaa-
liksi pahaksi”, joka jo käsitteenäkin on kyseenalainen; se oli 
sellaista pahaa, jossa annoimme mielihalujemme voittaa sen 
sijaan, että noudattaisimme velvollisuutta 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. Ongelmat ovat yhtä vanhoja kuin 
mahdolliset ratkaisuyrityksetkin niihin. Typistäen voisi sanoa: 
on olemassa enemmän kuin mitä edes osaamme kuvitella, me 
itse mukaan lukien, pahoja ja vilpillisiä ihmisiä, jotka teke-
vät kaikkensa saadakseen hallita toisia ja maksattaa kalliisti 
valheensa orjamaisiksi sieluiksi alistamillaan. Juuri tämä oli 
Bidenin hallinnon puhelun sanoma.
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Lopulliset 
jäähyväiset Enso 

Gutzeitille?
Huomio: Teksti on vahvasti puolueellinen, sillä olen Gutzeitin 
norjalaisten jälkeläinen (olen myös kirjoittanut asiasta kirjan 
Norjalaisesseet: Kulttuuriklubi 2020). Tänään tuli oikein 
kunnolla vettä niskaan Storan ruotsalaisesta pääkonttorista. 
Moni ihmettelee varmasti, miksi en käytä Enso-liitettä nimen 
yhteydessä. Se ei ole ollut enää pitkään tämän ruotsalaisen 
firman virallinen nimi. Ensoa käytetään vain Suomen asioiden 
yhteydessä hämäämään suomalaisia, jotka vieläkin luulevat 
Enson olevan vain osa Storaa. Ei ole. 

Tänään näimme miksi ja miten ruotsalainen firma toimii, 
kun firma ilmoitti aikomuksestaan sulkea Veitsiluodon teh-
taan Kemissä ja Kvarnsvedenin tehtaan Borlängessä Ruotsissa. 
Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut. Kyseessä on järkyttävä tapahtu-
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ma lajissaan, sillä se on suurin metsäteollisuuden sulkeminen 
Suomessa. Tehdas on toiminut Veitsiluodossa vuodesta 1922 
saakka. Sulkeminen tapahtuu heinä-syyskuussa. Potkut saa 
670 työntekijää Suomessa ja 440 työntekijää Ruotsissa.

Tehtaiden sulkemiset vähentäisivät Stora Enson paperin-
tuotantoa 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodes-
sa. Yhtiön tiedotteen mukaan Stora Enson paperiliiketoimin-
nan vuotuinen liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa. 
Konsernin operatiiviseen käyttökatteeseen odotetaan noin 35 
miljoonan euron vuotuista parannusta. 

Stora Enso on kirjannut tammi-maaliskuun tulokseensa 
Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaisiin liittyvät 127 mil-
joonan euron kassavaikutuksettomat arvonalentumiset ver-
tailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Toisen neljänneksen 
tulokseen yhtiö kirjaa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana 
eränä 104 miljoonan euron kulun, jonka kassavaikutus on 
96 miljoonaa euroa. Erä liittyy mahdollisiin irtisanomisiin ja 
uudelleenjärjestelykuluihin kahdella tehtaalla.

Ylen aiheesta Areenassa julkaisemassa jutussa ymmärre-
tään fiksusti, mikä etu on omistajan etu, jos omistaja sattuu 
olemaan suomalainen. Ensoa ei olisi koskaan pitänyt myydä 
ruotsalaisille. Kukahan alkaisi selvittää miksi se aikoinaan 
myytiin? Siis mitkä olivat todelliset syyt. Suomalaisen metsä-
teollisuuden lippulaivan antaminen käytännössä lähes ilmai-
seksi pahimman kilpailijan käsiin oli emämunaus. Kuka ha-
lusi silloin laittaa ”valtion laiskan taseen (Sipilän selvitys sille 
miksi halusi yksityistää valtion omaisuutta) taseen töihin”. 

Ylen toimittaja Juha Järvinen kirjoitti jutussaan: ”Veitsi-
luodon tehtaan sulkeminen johtunee paitsi kannattamatto-
muudesta myös omistuspohjasta. Vaikka Suomen valtio on 
yhtiön merkittävä omistaja, firma vastaa tekemisistään vain 
ja ainoastaan sijoittajille. Miksi sitten toinen metsäjätti Met-
sä Group on päättänyt rakentaa Kemiin uuden jättimäisen 
sellutehtaan? 
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Vastaus löytyy niin ikään omistajista. Metsä Groupin 
omistavat metsänomistajat. Konserni on tehty palvelemaan 
metsänomistajien etuja. Puun myyjän etua. Tämä tosiasia söi 
osaltaan Stora Enson elinmahdollisuuksia. Lapin puuta ei riitä 
kaikille - ainakaan firmojen kannalta järkevään hintaan.”

Enson edeltäjä Gutzeit oli aluksi norjalaisten yhtiö. Vuon-
na 1872 marraskuun 16. päivänä aloitti norjalaisen konsuli 
Hans Gutzeitin rakentama Norjan saha Kotkassa toimintansa. 
Vuonna 1896 vahvisti senaatti yhtiöjärjestyksen, jolla Aktie-
bolag W. Gutzeit & Co. muutettiin suomalaiseksi yhtiöksi. 
Osakkeet jakaantuivat edelleenkin suuremmalta osin norja-
laisille, mutta johtokunnan kolmesta jäsenestä oli vain yksi 
norjassa asuva norjalainen. 

Yhtiö laajeni ja vaurastui hyvin nopeasti. Jo vuonna 1907 
valmistui sulfaattiselluloosatehdas. Vuonna 1911 tehtailla 
onnistuttiin kehittämään menetelmä tärpätin talteen ottami-
seksi, metyylialkoholin ja raakamäntyöljyn valmistamiseksi, 
jolla oli suuri menekki ulkomailla. Vuoden 1919 alussa yhtiö 
muuttui kokonaan suomalaiseksi, kun valtio osti norjalaisilta 
osakkeenomistajilta 4.400 osaketta eli yli puolet 7.200 osak-
keesta. 

Vuonna 1927 muutettiin Ab W.Gutzeit & Co:n nimi En-
so-Gutzeit Osakeyhtiöksi ja siihen sulautuivat silloin Panka-
kosken ja Enson yhtiöt. Tänään yhtiö tunnetaan Suomessa siis 
nimellä Stora Enso Oyj. Se on tänään suomalais-ruotsalainen 
metsäteollisuusyritys, joka syntyi ruotsalaisen Stora AB:n (aik. 
Stora Kopparbergs Bergslags AB) ja suomalaisen Enso Oyj:n 
yhdistyessä vuonna 1998. Vuonna 2015 Stora Enso oli maa-
ilman toiseksi suurin painopaperin valmistaja. Vuonna 2014 
maailman suurimmista metsäteollisuusyrityksistä (liikevaih-
don perustella mitattuina) Stora Enso oli viides. 

”Vihkimisjuhlallisuudet olivat erittäin vaikuttavat. Siten 
kun seurakunnan kirkkoherra oli rukoillut Korkeimman 
siunausta tälle sahalaitokselle ja perustajalle, pantiin koneet 
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käyntiin. Tilaisuuteen oli saapunut lukuisasti yleisöä, jolle 
näytettiin sahalaitoksen koneistoja. Itse sahaus, joka noissa 
juhlallisuuksissa toimitettiin, onnistui erinomaisesti ja ”kaikki 
meni alkuhetkestä saakka niin luistavasti, että sitä oli todel-
linen huvi katsella”, kuten uutisissa lausuttiin. Hans Gutzeit 
oli tuonut Norjasta kuusikymmentä sahatyöläistä, jotka olivat 
tottuneet koneiden hoitoon y.m.”

-Enso Gutzeitin henkilöstölehti vuodelta 1947
Kun yksi Suomen puunjalostusteollisuuden lippulaivoista 

valtio-omisteinen Enso-Gutzeit Oy vietti näkyvästi 75-vuotis-
juhlaansa perustamispaikalla Kotkassa vuonna 1947 eturivissä 
istuivat sulassa sovussa kaupunginjohtaja Lindgren ja johtaja 
Brunou sekä Gutzeitin perustajan Hans Gutzeitin lapsenlapsi 
johtaja Jean Gutzeit. Mukana olivat myös tehtaan uskolliset 
työntekijät, joita palkittiin taiteilija Gerda Qvistin suunnitte-
lemalla mitalilla sekä pienellä rahalahjalla kiitokseksi yhtiön 
puolesta tehdystä työstä ja uskollisuudesta vuosien saatosta. 

Ja vaikka yhtiön perustamisesta oli jo kulunut yksi ihmi-
sikä ja monta sukupolvea, yhtiön norjalainen alkuperä näkyi 
vielä siinä, että juhlissa palkittiin hopeisella mitalilla norjalais-
sukuiset työmiehet Harrik Henrik Guttormsen, Johan Edvind 
Hansen sekä Aksel Gottfried Hansen ja pronssisella mitalilla 
lähettäjä Sven Alarik Olausen (isosetäni, joka toimi yhtiössä 
laivauspäällikkönä) sekä konttoristi Elli Rakel Hansen ja työ-
mies Paul Severi Hansen: 

”1870-luvun alussa maassamme vallinneen nousukauden 
aikana tapahtui Kotkan oloissa mullistava muutos. Aivan kuin 
taikasauvalla kohosi entiseen korpeen amerikkalaismallinen 
uudisasutus. Kansaa kokoontui joka suunnalta. Järjestysvaltaa 
oli tuskin olemassakaan ja kaikki näytti olevan järjestymät-
tömän sekasorron vallassa. Norjalaisia sahatyöläisiä varten, 
jotka perheineen muodostivat pienen siirtokunnan, oli ole-
massa isohko 46 huonetta sisältävä kaksikerroksinen rakennus 
laitettu. Rakennuksessa oli varattu huoneusto myös koulua 
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varten, jollaisen Gutzeit järjestikin työläistensä perheiden 
lapsille. Vuodesta 1874 toimi jonkun aikaa Hans Gutzeitin 
aloitteesta jumaluusopinkandidaatti J.A. Christensen norja-
laisen työväensiirtolan opettajana ja pappina.”

-Enso Gutzeitin henkilöstölehti vuodelta 1947
Juhlapuheiden jälkeen kutsuttiin nimi nimeltä esiin nämä 

ansiokkaat ”Gutzeitin työveteraanit”, ensin ne 77, jotka saivat 
kolmen norjalaissukuisen tavoin hopeamitalin yli 40 vuoden 
palveluksesta, ja sitten ne muut 316, joukossa kolme norjan-
sukuista, joille annettiin pronssimitali yli 25 vuoden palve-
luksesta. Osa mitalin saajista oli jo siinä määrin vanhoja, että 
heidät oli talutettava kunniapaikalle, mutta Enso-Gutzeitin 
henkilöstölehden mukaan ”sitäkin suurempi oli juhlayleisön 
myötätunto tällaisia työntekijää kohtaan, joka elämänsä voi-
mat oli kuluttanut maamme tuotannon hyväksi. 

Samaa kunnioitusta tulkitsivat myöskin työväen marssin 
voimakkaat sävelet, joihin tämä ohjelman osa päättyi. Se että 
suuren yhtiön juhlissa soitettiin työväen marssi omien työteki-
jöiden kunniaksi, oli tuohon aikaan harvinaista ja osoitti mi-
ten Enso-Gutzeit yhtiönä osasi antaa arvon sen työntekijöille 
tavallisille työläisille siitä huolimatta, että arjessa työnantaja 
ja työntekijät seisoivat eri puolella: 

”Marraskuun 16 p:n- 1872 Norjan sahan aloittaessa toi-
mintansa työskenteli sahan tärkeimmillä työpaikoilla norjalai-
sia, jotka saapuivat Kotkaan konsuli Hans Gutzeitin mukana. 
Heidän joukossaan myöskin 24-vuotias nuorukainen Guneli-
us Hansen, joka työskenteli ”keppimestarina”. Lienee siis ollut 
keppisahuri, joka jäterimoista teki keppisirkkelissä ulkomaan-
vientiin käypää tavaraa. Olisipa Gunelius ollut ainoa norjalai-
nen, niin tuskinpa olisi viihtynytkään täällä. Mutta aika kului 
kuin siivillä. Oltiinhan työssä Suomen uudenaikaisemmalla 
sahalla, ja joukossa oli kymmeniä muistakin norjalaisia. Oli 
Halvorsenit, Guttormsenit, Christansenit, Olsenit, Nielsenit, 
Eriksenit, Kristorffersenit ja monet muut.”
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-Enso Gutzeitin henkilöstölehti vuodelta 1947
Tätä erityispiirrettä voi pitää erityisesti yhtiössä sen alku-

ajoista olleelle ns. Gutzeitin miehille ja hengelle, jopa niin 
että eräs pohjoiskarjalalainen pappi kuvasi, että siellä missä 
on yksi Gutzeitin mies, on kymmenentuhatta perkelettä. Aina 
asiat eivät olleet sujuneet sopuisasti. Työnantajat tunnustivat 
työntekijäpuolen tasavertaisiksi neuvottelukumppaneikseen 
työehtoasioissa vasta ns. Tammikuun kihlauksessa talvisodan 
aikaan vuonna 1940 luodakseen yhteistä me-henkeä porva-
rien ja työläisten välille. 

Juhlaan lähetetyistä lukuisista sähkeistä luettiin ensin 
pääministeri Mauno Pekkalan sähke. Kotkan kaupungin 
tervehdyksen esittänyt kaupunginjohtaja Lindgren kiitteli 
yhtiötä erityisesti siitä, että se oli osoittanut ”sosiaalista mie-
lialaa työntekijöihinsä nähden”. Työntekijöiden puolesta esitti 
rehdin kiitoksen Vilho Turunen siitä tunnustuksesta, minkä 
yhtiö oli työläisilleen antanut:

”Gunelius Hansen ja hänen vaimonsa hankkivat yhteensä 
viisi poikaa, jotka kaikki ovat palvelleet vain yhtä ja samaa 
työnantajaa. Samat perinteet ovat vallinneet suurin piirtein 
Gunelius Hansenin lastenlastenkin keskuudessa ja niinpä on-
kin Gunelius Hansenin ja hänen jälkeläistensä yhteenlaskettu 
palvelusaika tällä hetkellä 424 vuotta. Onpa neljä Hansenin 
vaimoakin palvellut yhteensä 27 vuotta, joten, jos ne vielä 
huomioidaan, on yhteinen palvelusaika 451 vuotta.”

-Enso Gutzeitin henkilöstölehti vuodelta 1947
Juhlista kirjoitettiin yhtä näyttävästi suomalaismedioissa 

kuin aikoinaan perustamisvuonna 1872 Norjan sahan juhlis-
ta. Kotkan tehtaiden johtaja, insinööri Bjönberg esitti virkai-
lijoiden kiitokset puhuen samalla lämpimin sanoin vainajien 
muistolle. 

Kun opettaja vainio oli esittänyt Yrjö Jylhän kirjoittaman 
juhlarunon, laulettiin torvisoittokunnan säestyksellä Maam-
me-laulu. Sen jälkeen juhlaväki siirtyi juomaan kahvia ja 
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syömään kakkua hyvillä mielin, sillä Gutzeitista oli valtion 
johdolla kasvanut mahtitekijä Suomessa ja maailmalla. 

Gutzeitin miehet olivat käsite ja isompaa herraa ei itäisessä 
Suomessa tiedetty kuin Gutzeitin insinööri. Gutzeitin met-
sät jatkuivat silmänkantamattomiin ja yhtiön punainen tähti 
loisti lähes joka toisessa tukissa, jota Kymijoesta alas Kotkaan 
uitettiin:

”Hansenin suvun palvelu yhtiössä ja laajeneminen ”tehtait-
temme varjossa” on jollakin tavoin ehkä verrattavissa yhtiön 
kasvuun ja kehitykseen. Nykymarkoiksi arvioituna ylittää su-
vun rahapalkkojen yhteismäärä 100 miljoonaa. Palvelusaika-
luettelossa tähdellä merkityt, yhteensä 9 henkilöä, ovat edel-
leen kasvattamassa suvun saavutusta, jonka lopullista määrää 
on vaikea arvioida. Lieneekö väärin ajatus: Niin kauan kuin 
yhtiömme on olemassa, löytyy sen kirjoissa nimi Hansen.”

-Enso Gutzeitin henkilöstölehti vuodelta 1947
Myös yhtiön alkuaikoja ja sen perustajaa, Hans Gutzei-

tia muisteltiin lämpimästi. Enso-Gutzeitin varhaisin edeltäjä 
oli Wilhelm Gutzeitin Norjan Fredrikstadiin vuonna 1860 
perustama, Wilh. Gutzeit & Co -niminen höyrysaha. Wil-
helm Gutzeitin kuoltua 1869 hänen poikansa Hans Gutzeit 
peri sahan. Hans Gutzeit alkoi hakea sahalle uutta paikkaa 
Suomesta, missä oli paremmin saatavissa tukkeja kuin kovasti 
kilpaillussa Norjassa. 

Hans Gutzeit myi Fredrikstadin sahan ja perusti Norjaan 
uuden W. Gutzeit & Comp. -nimisen yhtiön, joka raken-
si vuonna 1872 sahan Kymin Kotkansaareen. Tästä sahasta 
tuli Suomen suurin ja nykyaikaisin. Sahan voimalähteenä oli 
sadan hevosvoiman tehoinen höyrykone. Käytössä oli kuusi 
kehäsaha- ja kaksi sirkkelisahakoneistoa. 

Sahaa hoitivat Norjasta tulleet kallispalkkaiset ammat-
timiehet, joita muutti alussa lähes sata perheineen Hans 
Gutzeitin mukana silloiseen Kymin kuntaan, nykyiseen Kot-
kaan. Sahateollisuuden korkeasuhdanne tasaantui 1874 ja 
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sahatavaran hinnat alkoivat laskea. Vuonna 1877 alkanut Ve-
näjän-Turkin sota nosti tilapäisesti hintoja, mutta jo vuonna 
1878 sahatavaran vientihinnat putosivat yhteen kolmasosaan 
vuoden 1874 tasosta. 

Hans Gutzeit ajautui tämän vuoksi vararikkoon vuonna 
1880. Lopulta hän velkaantui yhtiölleen ja luopui toimitus-
johtajan tehtävästä. Sahan pääomistajaksi tuli norjalainen tuk-
kuliike Ludwigsen & Schjelderup. Uudeksi toimitusjohtajaksi 
valittiin kuitenkin norjalainen Christen Holst, joka oli Hans 
Gutzeitin serkku. 

Norjan sahan tuotantokapasiteetti oli vajaakäytössä vuo-
teen 1886 saakka, jolloin sahatavaran kysyntä alkoi hiljalleen 
jälleen elpyä Euroopassa. Hans Gutzeitille ei kuitenkaan käy-
nyt huonosti vaan hän toimi pitkään yhtiön myyntiedusta-
jana Pariisissa. Hän muutti eläkepäiviksi takaisin Norjaan, 
jossa kuoli vuonna 1919 ja on haudattuna synnyinseudulleen 
Drammeniin. 

Hans Gutzeit oli norjalaisille kuin oma isä ja hän huoleti 
omistaan kuin isä huolehtii lapsistaan. Gutzeit maksoi omalla 
kustannuksellaan norjalaisten perustaman torvikvintetin soit-
timet ja tuki avokätisesti muistakin norjalaisten harrastuksia 
kuten purjehdusta ja soutelua. Hans Gutzeit järjesti usein 
myös isoja kansanjuhlia sahan henkilökunnalle, mutta olivat 
ne avoinna muillekin. Juhlissa oli musiikkia ja tanssia.

Eräs tarina, joka on jäänyt monen muun tarinan tavoin 
valitettavasti kertomatta, on monen myöhemmin Kotkaan 
tulleen norjalaisen tarina, kuten metsänhoitaja Halvdan 
Rosenbergin tarina. Hän syntyi Norjassa. Päästyään yliop-
pilaaksi, hän suoritti Norjan maatalouskorkeakoulun met-
sänhoitajatutkinnon vuonna 1907 ja saapui samana vuonna 
Gutzeitin norjalaisten johtajien pyynnöstä ensin Gutzeitin 
Savon piirin metsänhoitajaksi, ja vuodesta 1920 tarkastavana 
ylimetsänhoitajana vuoteen 1927, jolloin hänet nimitettiin 
koko Gutzeitin metsäpäälliköksi. Yhtiön henkilökuntalehdes-
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sä häntä muistellaan lämpimästi, sillä Halvdan tuli Suomeen 
täysin ummikkona osaamatta sanaakaan muiden norjalaisten 
tavoin suomea. 

Hän keskusteli yhtiön ylemmän ja keskijohdon kanssa 
vain norjaksi aluksi. Miksi norjalaiset viihtyivät Kotkassa ja 
kotkalaiset mielistyivät norjalaisiin? Molemmissa heissä oli al-
kukielivaikeuksien kanssa jotain hyvin samaa: mutkattomuus, 
ystävällinen luonne ja periksiantamattomuus. 

Halvdanista pidettiin erityisesti niin esimiehenä kuin ystä-
vänäkin. Halvdan oppi Suomen ja muuttui kotkannorjalais-
ten tavoin ”osasuomalaiseksi” unohtamatta kuitenkaan omaa 
äidinkieltään ja kotimaataan koskaan. Kerran norjalainen, 
aina norjalainen. Lisäksi pitää muistaa norjalaisten, myös ul-
komailla olleiden, suuri innostus aina 17. toukokuuta, kun 
Norja viettää itsenäisyyspäiväänsä. 

Kuinka monta tällaista tarinaa on jäänyt historiaan un-
hoon ja kertomatta? Todennäköisesti satoja.

Olen kotkannorjalainen, mikä identiteettinä ei ole vain 
pelkkä oma minäkuva. Professori Airaksinen muistuttaa kir-
jassaan ”Minuuden rakentajat” identiteetin olevan jotain, 
jonka yhteiskunta, kieli ja kulttuuri tarjoavat ihmiselle. Hä-
nen mielestään on aivan kuin ihminen olisi materiaalia, jol-
le annetaan muoto. Silloin ihminen itse ei voi tehdä asialle 
kovinkaan paljon, ei varsinkaan sen jälkeen, kun leima on 
häneen painettu: 

”Kysymyksessä on tilanne, jossa yksilö elää ja toimii jol-
lakin erityisellä tavalla, jonka yhteiskunta kykenee havait-
semaan. Tämän havainnoin perusteella yksilölle annetaan 
leima, jota pidetään hänen identiteettinään. Tätä uutta iden-
titeettiä kutsutaan hänen aidoksi minäkseen. Siksi, jos yksilö 
kieltää asian, hän on väärässä ja häneen myös suhtaudutaan 
vastaavasti. Näin yksilö kutsutaan hyväksymään uusi minänsä 
ja toimimaan sen mukaan. Identiteetti on rakennettu, se on 
hyväksytty ja hyväksi todettu. Ihminen on mikä on.”
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Kesän taittuessa
Onko mitään syytä uskoa kaiken tapahtuvan, niin kuin itse 
haluaa ja muistaa itselle tapahtuneen joskus. Ei tietenkään, 
silloinhan kaikki olisi yhtä ikuista kuin kaukaistakin, kesän 
päässä. Näin pohditaan Truman Capoten kirjassa Kesän tait-
tuessa(Tammi 2007). Tässä tarinassa sillä ei ole väliä. On 
Broadway, ”se Broadway”, juuri sellaisena millaisena me mo-
dernit ihmiset sen mielissämme olemme määritelleet juttujen 
ja Time-lehden hienojen kuvien kuorruttamana satuna; syk-
kivänä tunnelmana mielissämme Audrey Hebrunin kaltaiset 
ujosti hymyilevät kellohameiset ja kapeauumaiset kaunotta-
ret minkkistoolissaan kauloillaan roikkumassa kirkkaina ti-
mantteina kokonaisia kerrostaloa arvoltaan - tosin Brooklynin 
slummien rapistuneita ludehelvettejä täyteen sullottuna seka-
lainen sekoitus luvallista laittomuutta ja luvatonta yhtä sala-
peräisenä kuin mainosvalojen Broadway, kun valot sammuvat 
ja on aika hienojen ravintoloiden shampanja-osteri-illallisten 
- missä monet näitä onnekkaita naisia mustista vuokra-au-
toista kohteliaasti, kuten tapaan kuuluu, ulosauttavat silinte-
rihattuiset ja valkeahuiviset rikkaat pohatat keräävät pieninä 
puroina omaisuutensa tietäen hyvin, että jos raha haisisi, he 
olisivat pahassa kusessa.

Capote on selvästikin lukenut Hegeliä, joka muistutti, että 
ihmisen pitäisi ylpeillä enemmän vasaran ja naulan keksimi-
sestä kuin mestarillisten jäljitelmien luomisesta, sillä Capoten 
uniikki tyyli on kuin capotisemeja täynnä olevaa sanaleikkiä 
merkityksillä, joka kurkottaa hiljaisuudesta ohi ja ylitse niiden 
entisten (turhien ja väärien?) käyttötarkoitusten - kirjaimelli-
sesti siis tärkeää ja merkityksellistä (maailman)kirjallisuutta, 
joka on merkityksillä ladattua kieltä; hänen sanansa eivät tur-
haan vuoda merkityksistä tai ole täytteinä turhia. Tässä hän on 



445

hyvinkin rehellinen kuvaamiensa ihmisten tunteille, aikeille 
ja aivoituksille heittäen surutta ensimmäisenä romukoppaan 
uskollisuuden aikakautensa tyylille. Hän on kuin Virginia 
Woolfin androgyyni Orlando kulkemassa tukka hulmuten 
läpi vuosisatojen tavoitteena elää ja kasvaa täyteen mittaansa. 
Capote on kapinallinen ja uudistaja, joka rikkoo sen ajan kir-
jallisen konsensuksen ja viiltää sanoillaan edellisten vuosikym-
menten kirjalliset suuntaukset auki. Samalla tavalla hän haroo 
pisteliäällä tyylillään vastaan, kuin mitä Ezra Pound muistutti 
Walt Whitmanin kirjoituksista, ettei niiden vika ollut se, että 
hän rikkoi niin monia ”sääntöjä”, vaan siinä, että ”kouristuk-
senomaisesti” mukautui niin moniin: laahustelee silloin täl-
löin ”säännöllisen” mitan mukaan, käyttelee hieman kirjallista 
kieltä ja sijoittelee adjektiiveja sellaisiin paikkoihin, joihin ne 
eivät puhekielessä kuulu; Whitmanin varsinaiset kyvyt ilme-
nivät silloin, kun hän pääsi eroon irti tästä piikkilangasta. 

Capote välttää teksteissään tämän ansan. Capote on on-
nekseen eri maata jo syntyessään. Jo se tekee hänet mestarik-
si ensimmäisistä kirjoituksista lähtien ja erottaa valovuoden 
päähän toisista oman ikäisistä aikalaisistaan. Hän on erin-
omainen ja loistava. Ja hän tietää sen joskus itsekin kiusallisen 
hyvin. Hän ei sorru helppoihin ansoihin eikä kuvaa mitään 
asiaa, ihmistä tai tapahtumaa tylsällä kirveellä eikä hänessä 
tule lihaksi yleensä nuorille kirjailijoille varoituksen sanana 
kuiskattava kokemus, jonka mukanaan tuoman kärsivälli-
syyden pitäisi opettaa heidät, sitten joskus myöhemmin, nä-
kemään kirjailijan rehellisten (sana, jota paljon tutkimme ja 
käytämme Capotea tutkiessamme ja huomamme sen saavan 
oman, Capoten vaaleanpunaisen värisävynsä) virheiden läpi 
ja sivuuttamaan hienostumattoman kömpelyyden, vieraspe-
räisyyden tai vanhahtavuuden, jos teos on ytimeltään täyspai-
noinen. Capote on kuin suuri runoilija. Hänen etevyytensä 
on näkymättömänä läsnä kaikkialla hänen teksteissään kuin 
voimakas jännitys kielen rikkautena ja sanottavansa täsmälli-
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syytenä: ”riehakkuus, joka puki häntä niin hyvin, pyyhkäisi 
mennessään hänen pahantekijän ilmeensä, Gradya kirpaisi 
omituinen menetyksen tunne, hän tajusi, että Peter-parka 
tunsi hänet vielä huonommin kuin Apple, äkkiä nousseiden 
pilvien varjo levisi tuhkana kannelle, mitä paikkaa me tänään 
juhlistamme läsnäolomme, kylki kyljessä häkeltyneesti tui-
jottavina...

Truman Capote on tiheätunnelmaisten pienoisromaanien 
kruunaamaton mestari. Kesän taittuessa pienoisromaani ve-
tää lukijansa mukaan tarinan imuun jo ensimmäisistä lau-
seista. Capoten ilmaisu on raikkaan ilkeää, ihan kuten hän-
kin vitsikkäänä seurapiirien myrkkykielenä, kunnes sysättiin 
syrjään ja unohdettiin. Kesän taittuessa-pienoisromaanin 
maisemissa Grady on tehnyt kolmestoistavuotiaasta lähtien 
salaisia tutkimusretkiä tähän tunnelmaan, vaikka niiden ta-
kia olisi joutunut, ja usein joutuikin, pinnaamaan koulusta; 
ensi alkuun häntä olivat houkutelleet sinne Paramountissa ja 
Strandissa esiintyvät yhtyeet ja merkilliset elokuvat, joita ei 
esitetty teattereissa Fifth Avenuen itäpuolella, Stramfordissa 
tai Green Villagessa. Kuka on tämä elämänsä kesään ujosti 
heräävä 17-vuotias tyttö? Grady McNail, rikkaan perheen 
huoleton tyttö, joka jää yksin viettämään kesää isoon kau-
punkiin pää täynnä rohkeita ajatuksia ja kokeilumieltä. Eihän 
hän ole tynnyrissä kasvanut tai viaton tyttökulta. Hänellä on 
jo kokemuksia, ja hän seikkailee autollaan ympäri New Yor-
kia vapaudesta nauttien ja kokemuksia ahmien. Mutta miten 
tähän tarinaan liittyvät edellä kuvatut Brooklyn ja Broadway, 
jonka läheisyydestä Grady ei ollut tosiasiallisesti uskaltautu-
nut juuri mihinkään muualle? Ne ovat kuin Grady ja hänen 
Brooklynissä asuva työväenluokkainen rakastettunsa Clyde 
Manzarin, yhtä eriparisia ja toistensa vastakohtia, asioita ja 
sanoja, joita ei ole tarkoitettukaan yhteen, saati sitten toistensa 
lähelle siitä huolimatta, että Grady poti suurta kaipuuta Cly-
deä kohtaan - hänellä oli yhtä ikävä Clydeä minuutin kuin 
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viikonkin jälkeen.
Vuonna 2004 kuuluisan amerikkalaisen kirjailijan, Tru-

man Capoten perinnöstä huolta pitävä kirjallisuussäätiö sai 
kuulla, että Sothebyn huutokauppaan oli tarjottu myyntiin 
Capotelle kuuluneita papereita, joiden joukossa oli neljä ruu-
tuvihkoa, jotka sisälsivät ennen julkaisemattoman esikoisro-
maanikäsikirjoituksen, Kesän taittuessa. Pienoisromaani on 
yhtä valloittava ja jännittävä kuin Truman Capote, alun perin 
Truman Steckfus Person itsekin oli. Viehtymys poikkeusih-
misiin- ja tilanteiden kuvaamiseen oli Capotelle sisäsyntyistä 
ja ehkäpä jopa pakkomielle tai peräti jopa ainoa olomuoto, 
jossa hän tunsi olevansa, se kuka oli - ei mikään jalat maasta 
tukevasti irti juuristaan repäistynä - ja hengittävänsä vapaata 
ilmaa ilman tunkkaista tekopyhää perhekeskeistä amerikka-
laista pahan ja valheen kyllästämää keskivertoamerikkalaista 
unelmaa, jonka kääntöpuolelle Trumankin oli syntynyt isän 
istuessa petoksesta vankilassa. 

Truman aloitti uransa värikkäästi Other Voices, Other 
Rooms-romaanilla vuonna 1948. Tarina oli kauhuromant-
tinen tarina, joka hänen omien sanojensa mukaan oli ”yritys 
vapautua demoneista (Kesän taittuessa-kirjan suomennoksen 
esipuhe Capotesta s.5)”. Seuraava romaani Ruohojen harppu 
vuodelta 1951 kertoi Alabaman maisemiin sijoittuvasta fan-
tasiasta ja teki hänet tunnetuksi koko Amerikan lukevan väes-
tönosan parissa. Novellikokoelma A Tree of Night vuodelta 
1949 ja vuodelta 1958 oleva Aamiainen Tiffanyllä nosti hänet 
sukupolvensa tärkeimmäksi kirjailijaksi, kuten toinen suku-
polvensa tärkein kirjailija, Norman Mailer sanoi Capotesta 
ehkä hieman ilkikurinen välke silmissään. Truman Capoten 
pienoisromaani ”Kesän taittuessa”(Tammi 2009) on turhaan 
jäänyt kirjailijan muun tuotannon varjoon ehkä siksi, että kir-
ja ei ehditty julkaista ennen Capoten kuolemaa. Se on ikävää, 
sillä kuuluisuudesta elänyt kuuluisuus olisi tarvinnut vielä tä-
män pienen helmen himmentynyttä kruunuaan kirkastamaan 
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ennen kuin oli valmis poitsumaan näyttämöltä yhtä lopul-
lisesti ja yhtäkkiä kuin me kaikki sitten kun sen aika tulee. 

Ainoa asia, mikä Capotea voi vielä haudankin takaa vaiva-
ta, on kysymys rehellisyydestä. Emmekö voi olla vain rehelli-
siä? Tämän visaisen kysymyksen esitti huhtikuun alussa Ylen 
Areenaan tulleessa Truman Capotesta kertovassa elokuvassa 
(Capote USA, 2005) nuori viaton tyttö juhlissa elokuvan 
päähahmolle Truman Capotelle, tuon ajan suurelle ja suun-
nattoman kuuluisalle amerikkalaiselle kirjailijalle. Mutta mitä 
vastasi Capote, joka oli jo tuolloin luonut kirjoillaan juoruile-
van tyylin yhdistämällä sanomalehtimaailmaa ja kirjallisuutta 
vetävällä tavalla toisiinsa päässen keijumaisesta homoudestaan 
huolimatta suuren yleisön suursuosikiksi, jota uskottiin ja 
luettiin ympäri maailmaa? Capote kiertää vastausta tietoise-
na uneksivan katseen lepopisteen häipymisestä samalla, kun 
Aristoteleen muistutus tulee ajankohtaiseksi siitä, että on 
helppoa ampua ohi vasemmalta tai oikealta ja vaikea osu kes-
kelle. Kyse on kohtuullisuuden välttelemisestä. Ei meillä olisi 
Shakespearen kaltaisia neroja, jos he olisivat pysyneet tutussa 
tavanomaisessa ja siistineet tekstejään tai suitsineet mielikuvi-
tustaan ja sulkeneet silmänsä kaikelta siltä järkyttävältä, joka 
maailmoja hallitsee. Tämä on yhtä paljon hyvien tarinoiden ja 
kirjailijoiden tunnusmerkki, kuin rehellisyyskin, mikä on asia, 
joka tuntuu vaivaavan kaikkia kaiken aikaa kaikkialla, koska 
sitä joko on tai ei ole. Alan Mooren kuuluisassa ”V niin kuin 
Verikosto” sarjakuvaromaanissa todetaan: ”...Mutta minusta 
oli tärkeämpää olla rehellinen itselleni. Oliko se itsekästä? Re-
hellisyys myydään pilkkahintaan, mutta muutakaan meillä ei 
täällä ole. Se on syvin sentti sisintämme. Sen sentin puitteissa 
olemme vapaita.”

Tämä on myös Capoten omin tavaramerkki samoin kuin 
satiirin ja ironian taju, jotka yksiniittisessä Suomessa ovat 
olleet aina heikkoa tasoa puhumattakaan nietzscheläisesti 
suuresta uteliaisuudesta. Tai oikeammin kyse on tanssista; 
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taiteilijan tunnistaa tavasta, jolla hänen ajatuksensa tanssivat. 
Capote hallitsi tämän vaikean lajin ja kumosi kirjoituksis-
saan Immanuel Kantin oletuksen ruman tuottamasta inhosta. 
Kaikki kaunis on jotenkin vaarallista ja ruma on kiihottavaa 
eiväthän kaikki äänetkään ympärillämme eivät ole kauniita, 
varsinkaan ne, jotka ovat aitoja. Niitä hän tutkii pikkulapsen 
uuden edessä ihmettelevällä tavalla ja puhuu asioista kirjai-
mellisestikin pikkupojan äänellä ja tavalla, jota harva uskaltaa 
ja osaa, koska on rohkea ja rehellinen. Tai on tavallaan kaikkea 
näitä ja ei ole, sillä hän ei sittenkään halua paljastaa itseään ja 
jäädä kiinni johonkin mitättömään pikkuasiaan tai vielä mi-
tättömämpään pikku mitättömyyteen, jota ei voisi kimakalla 
naurulla ohittaa. Ei! Hän ei puhunut suoraan, ollut avoin tai 
vilpitön juuri siksi. Miksi olisi ollutkaan. 

Hän toki tuntee aikansa, mutta sielunsa ja sisäisen ajan-
tajunsa hän haluaa pitää vain omana tietonaan. Capotesta 
tulee tällä yksinkertaisella reseptillä hetkessä omalaatuinen 
tähti amerikkalaisen kirjallisuuden taivaalle, sillä hän ei pelaa 
varman päälle ja näytä näkyväistä, vaan piilottaa sen itseen-
sä arvoitukseksi, jonka avaamiseksi tarvitaan hänen jatkuvaa 
läsnäoloaan hänen itse tekemässään ja jatkuvasti vahvistamas-
saan tähteydessään, joka säteilee kaikkialle ympäristöönsä. 
Kuuman New Yorkin villin vip-porukan adoptoima vaalea 
homokääpiökeiju on sanasukkela ja yhtä ärsyttävän pistävä 
myrkyllinen käärmeenkieli, kuin etäinen esikuvansa Oscar 
Wilde. Juuri siksi hän on suosiossa eikä sekään edessä oras-
tavaa suosiota haittaa, että Capoten kieli on älyllisen riemas-
tuttavaa, kaunista ja runollisen kuvailevaa. Capote on omassa 
lajissaan ihan omaa luokkaansa, vaikka tietääkin hyväksi kir-
joittajaksi oppivan vain pitkän harjoittelun jälkeen. 

Siltä hänellä on monien uransa alussa hyvin menestynei-
den kirjailijoiden tavoin valkoisen paperin pelko. Hän pelkää 
kirjoittamista kuin merimies merta, sillä ne molemmat ovat 
myrskyissään kuolemaksi. Nerokkaaksi kirjailijaksi ei tul-
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la opettelemalla eikä harjoittelemalla. Sellaiseksi synnytään 
juuri sellaisista aineksista kuin Capote. Joka ilman neroutta 
ja ilman katkeraa harjoittelua kuvittelee osaavansa kirjoittaa, 
on Helsingin yliopiston entisen estetiikan professori Aarne 
Kinnusen mukaan pöllö tai hullu tai Narkissos, ja näitä hä-
nen mielestään on paljon, heitä on myriadeja - suunnattoman 
suuri, laskematonta määrä. Heillä täyttäisi Kinnusen mu-
kaan valtameren. Kinnunen olisi väärä ihminen arvioimaan 
Capotea, sillä kaunainen ja pikkusieluinen Kinnunen ei olisi 
voinut sietää Capoten paradoksaaliseen taikaan kuulunutta 
ylemmyyttä, joka tietyssä mielessä omassa epäkypsyydessään 
edellytti sellaista ojissa kiehnäävää alemmuutta, jota vain puh-
tailta sieluilta saattoi odottaa. 

Capote on toista maata myös muiden kuin omasta mieles-
tään. Hän on luonnonoikku, joka hallitsee ammattimiehen 
ottein sanonnat, tunnelmat ja ihmisten epätoivon sekä tuskan 
kuvailemisen niin täydellisesti, etteivät ihmiset enää osaa tai 
uskalla erottaa Capotea hänen ilkeistä ja paljastavista sanois-
taan, sillä hän uskaltaa rehellisesti (no tokkopa nyt sentään, 
sillä hän on näyttelijä) omien sanojensa mukaan olla mikä on 
ja kirjoittaa siitäkin rehellisesti. Ja miksi kukaan yrittäisikään 
erottaa häntä hänen sanoistaan; hän on yhtä kuin tarinansa. 
Ja ovat täyttä dynamiittia aikana, jolloin ihmiskunta herää ih-
misyyden ihmettelyn keskelle kaiken sen pahan jälkeen, mitä 
1930, 40- ja vielä amerikkalaisen fasismin läpitunkeva eisen-
howerilais-nixonilainen konservatismin 50-lukujen tunkkai-
suus jälkeen. Estradi on vapaa ja vapaus olla, sano aja tehdä 
mitä haluaa kiinnostaa kaupunkien nuorta elämänjanoista 
väkeä, jota valuu maalta isoihin kaupunkeihin, kuten New 
Yorkiin. Elämänjano ajaa nuoria kokeilemaan ja yrittämään 
enemmän kuin edelliset sukupolvet ovat uskaltaneet. 

Mutta voimmeko me olla silloin rehellisiä? Emme tosiaan: 
emme itsellemme emmekä toisillemme. Mutta tarinallamme 
voimme olla, sillä tarina oikeuttaa väärässä olemisen, valheen 
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ja kaiken muun kuin sen, että se kerrottaisiin huonosti tai tyl-
sästi. Juuri tästä kertoo elokuva Capotesta sen lisäksi, että ym-
märtäisimme, ettei sillä ole mitään väliä olemmeko rehellisiä, 
koska kukaan ei välitä eikä ole itsekään. Kesän taittuessa kir-
jassa hän antaa ymmärtää, ettei sillä ole niin väliä puhutaanko 
totta, kun ollaan rakastuneita, koska niin tehdään. Kuinka 
moni puhuu? Hän kysyy. Capote yrittää selittää tätä ongel-
maa myös elokuvan juhlissa humalaisille ystävilleen. Capote 
on juuttunut kirjoittajana itse sekoittamaansa mutaan eikä 
etene mihinkään. Jokainen vastaantulija kysyy häneltä hänen 
uudesta kirjastaan, jota hän ei ole kirjoittanut riviäkään. Ai-
heet ja aika alkavat olla jo ikävästi lopussa, samoin kustantajan 
kärsivällisyys, onhan mies saanut ennenäkemättömän suuren 
etukäteismaksun kustantajaltaan, joka odottaa uutuuskirjasta 
vähintään Aamiainen Tiffanyllä-kirjan veroista maan- ja maa-
ilmanlaajuista menestystä Hollywood-elokuvineen. 

Capoten lakimiesystävä Alan U. Schwatz sanoo lokakuus-
sa 2005 kirjaan kirjoittamissaan jälkisanoissa, että on paljon 
mahdollista, ettei Capote halunnut koskaan julkaista tätä 
kirjaa, olihan se kirjoitettu käsin pienille vihkoille. Hän ja 
muut kirjan arvioineet yllättyivät iloisesti. Vaikka kesän tait-
tuessa ei ole hiottu romaani, siitä nousee kirjoittajan mie-
lestä kuuluville omaperäinen uusi ääni ja yllättävän taitava 
prosaisti. Pienoisromaani oli heidän mukaansa kyllin kypsä 
teos pärjätäkseen omilla ansioillaan, ja romaanissa näkyvät 
tyylin ja taidon enteet, jotka myöhemmin johtivat Aamiai-
seen Tiffanyllä. Kirjoittaja pohtii, mitä Capote olisi ajatellut 
asiasta itse nyt? Olisiko hänellä ollut kylliksi perspektiiviä ja 
selväpäisyyttä päättää, mikä olisi parhaaksi käsikirjoituksel-
le? Hän on tietoinen siitä, että vaikka oikukas kohtalo esti 
heitä julkaisemasta romaania, jonka Capote uskoi saaneensa 
valmiiksi (Answered Prayers), se salli heidän julkaista tämän 
romaanin, jota Capote ei todennäköisesti halunnut julkais-
ta:” Tätä kirjoittaessani näen Trumanin heristämässä minulle 
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sormeaan pahankurinen virne naamallaan ”Tuhma avvocato!” 
hän sanoo. Mutta hän hymyilee.”

Voimmeko siis olla kaiken tämän ymmärrettyämme re-
hellisiä? Onko se edes mahdollista tai tarpeellista? Me halui-
simme tietää siihen vastauksen. Ehkä Capotekin, sillä tytön 
kysymys ei jätä häntä rauhaan. Emme voi olla, Capote vastaa 
ja puhuu kaikkea muuta kuin siitä, miksi emme voi olla re-
hellisiä. Mitä rehellisyys merkitsisi maailmassa, joka perustuu 
valheille? Itsestään voi sanoa mitä vain. Pitää olla rehellinen 
itselleen, hän vastaa lopulta. Eikä omaa kirjoittamistaan pidä 
hänen mukaansa turhia psykologisoida, kunhan ei arkaile. 
Tässä kohdin hän on ylimielinen ja kerskaileva oman suuren 
neron maineensa harhauttamana samaan aikaan, kun tuntee 
nivusissaan olevansa eksyksissä ja juoksemassa kohti umpi-
kujaa kirjoittajana. Mutta Capote on kuin onkin rehellinen. 
Hän avaa heti kunnon patologin tavoin sairaan ruumiin ker-
tomuksissaan eikä jätä mitään huomaamaansa kauneusvirhet-
tä tai likaista yksityiskohtaa kertomatta meille. Ehkä me luki-
jat siksi olemme kiinnostuneita hänen tarinoistaan. Niissä on 
sitä harvinaista jotain, mikä monilta muilta kertojilta tuntuu 
puuttuvan: rehellisyyttä.

Capote on se pöyhkeä ja ilkeä riikinkukko sen ajan seura-
piirien timanttitunkiolla, joka jaksaa muistuttaa heitä heidän 
suunnattomasta typeryydestään. Maa hänen jalkojensa alla 
muiden tapaan ei haise, koska hänen jalkansa ovat tukevasti 
ilmassa, tarkemmin sanottuna siinä kuuluisien ja kauniiksi 
kutsuttujen huolettomien yläluokkaisten juhlijoiden jou-
kossa, johon hän on silkkaa ilkikurista hauskuuttaan päässyt 
viihdyttämään kuin jokapäiväisenä huumeena tylsyydestä ja 
pitkästymisestä kärsivälle yleisölleen. Kirjoissaan on aina yksi 
palanen hänen omaa suruaan omasta erilaisuudestaan, ku-
ten ”Kesän taittuessa”-pienoisromaanissakin, kun hän kuvaa 
Clyde Manzeria:

”Omalla tavalla viehättävä ääni saattoi myös johtaa har-



453

haan: se sai monet pitämään häntä typeryksenä, mikä todisti 
silkasta tarkkaamattomuudesta: Clyde Manzer oli kaikkea 
muuta kuin tyhmä, hänen nokkeluutensa oli itse asiassa varsin 
suoraviivaista.” Esikuvanaan Capotella on ollut nokkeluudessa 
hän itse. Käytännöllinen nokkeluus on taas uteliaan kirjailijan 
silmäparin tulkintaa. Hän ihailee selvästikin Mazerin tapaisia 
oman yksinkertaisen elämänsä selviytyjiä, joilla on pääoma-
naan vain ”ärräpääoppineisuus ja sen mukanaan tuoma op-
pineisuus”. Ja miten tarkan viiltävästi hän avaakaan lukijalle 
(inhoamiaan miesarkkityyppi) hahmoja, kuten Minkiä, jota 
Grady kykeni katsomaan vain ohimennen, ei kunnolla. Mies 
oli kuin pulska, tytisevä vauva, joka oli kasvanut luonnotto-
man nopeasti härän kokoiseksi: silmät pullottivat päässä ja 
huulet roikkuivat. Kirjoituksista voi rivien välistä aistia Capo-
ten ongelmalliseksi osoittautunut oma fyysinen pienuutensa 
ja rumuutensa - ehkä se perimmäinen ongelma väärinpäin 
kuin Minkillä; hän jää pieneksi kummalliseksi keijukaiseksi, 
joka paisuu sitä mukaan kun saa lisää julkisuutta ja muuttuu 
itsekin tähdeksi kuuluisuuksien kartalle viinasta ja muuttuu 
mulkosilmäiseksi satyyriksi häveten itseään, ääntään, kaikkea, 
mitä on, ja erityisesti sitä mitä ei ole, kuten Clyde; Capote on 
passiivinen antava osapuoli kuin 50-lukulainen nyrkin ja hel-
lan väliin juntattu nainen, ja hänen katseen kohteena on juuri 
Gradyn silmin Clyde, sillä hän samaistuu nokkelaan, mutta 
myös varovaiseen ja älykkääseen päähenkilöönsä Gradyyn, 
jonka uteliaan leikkisä eroottinen mieli on hänelle eroottis-
ten päiväunien täyttymättömien toiveiden unimaan alter ego.

Palataan vielä hetkeksi elokuvan asetelmaan ja tunnel-
maan, joista tulee mieleen KUULUISAT TRIMALKADION 
PIDOT, missä kaikella ylellisellä mässäilyllä on merkityksen-
sä, koska ne maksavat poikkeuksellisen paljon. Capote ei 
vain vielä päässään kohina kokemansa yleisen hymistelyn ja 
ylistyksen jäljiltä tiedä, että kaikki mikä menee ylös, tulee ai-
kanaan yhtä kovaa alas, jos ei ole saanut vakituista kiinnitystä 
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yläpuolellamme valoa pimeään antavaan säikkyvään tähdis-
töön. Ehkä hän ei turhamaisuuttaan vain välitä. Millään ei ole 
silloin väliä, kun kuuluisuuden hyvät puolet hyväilevät hänen 
itsetuntoaan, kuten junassa kirjailija Harper Leen kanssa sii-
nä kohtauksessa, kun laukunkantajana toiminut musta mies 
kehuu Capoten viimeisen kirjan olleen parempi, jos mahdol-
lista, kuin edellinen kirja, ja olevan suuri kunnia, että Capote 
matkustaa junassa. 

Mutta mitä vielä. Kirjailija Harper Lee tuntee ystävänsä 
hyvin ja etenkin hänen ylisanojensa lipsahtelun. Capote on 
maksanut kantajalle kauniista kehuista tietäen hyvin Thomas 
Mannin Tohtori Faustuksessa Adrian Leverkuhnin js Sere-
nus Zeitblomin käyvän keskustelua rakkaudesta ja mielen-
kiinnosta, ja siitä kumpi on voimakkaampi. Rakkaus, sanoo 
Zeitblom. Harper Lee rakastaa ystäväänsä tämän suuresta 
valheellisuudestaan ja narrinroolistaan huolimatta. Mielen-
kiinto, sanoo Leverkuhn, jonka takaa kikattaa ilkikurisen 
poikamaisesti Capoten valheista turpoamaan alkanut ke-
rubikroppa. Elokuva on historiallinen yritys luoda tarkkaa 
ajankuvaa siitä henkisestä takapajulasta, mikä Yhdysvaltoja 
vaivaa kroonisesti Kansasista Denveriin umpikujassa, missä 
amerikkalainen maailma oli ja tuntuu olevan edelleenkin kuin 
sodan jälkeen yhden silmäyksen päässä mielipuolisuudesta 
silkkaa tietämättömyyttään. Ihan samalla tavalla kuin suuren 
laman jälkeisestä ajasta kertova elokuva ”Etusivu uusiksi” tai 
”Maratontanssit”-elokuva. 

Ennen tätä tragediaa Capote on vielä se viaton oma it-
sensä, jonka hän on toki huolella luonut New Yorkin homo-
hauskuuttajana upporikkaiden kansoittamissa suihkuseura-
piireissä. Capote-elokuvassa kerrotaan näyttelijöiden voimin 
Kylmäverisesti-kirjan valmistumisen eri vaiheista ja Capoten 
suggestiivisesta kyvystä uida kuin hai liiveihin ventovierai-
den ihmisten pinnan alle. Capotella oli kyky saada heistä 
taianomaisen kuristusotteen, mikä kestää vain tasan siihen 
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pisteeseen, kun kirjan tapahtumat alkavat olla hänen päässään 
valmiina ja on aika irrottaa ote, pakata matkalaukku ja palata 
drinksulasi kädessä kuuluisuuteen amerikkalaisesta hevonper-
seen nurjimmaisesta takapajulasta. Samaan aikaan Ylen Aree-
nasta tuli Kylmäverisesti-niminen dokumentti Capoten elä-
mästä. Dokumentissa kerrotaan, miten Capote alkaa ohjailla 
itse kirjansa loppua toivomalla murhamiesten hirttämistä 
mahdollisimman nopeasti, jotta hän saisi kirjalleen suurta ja 
verenhimoista yleisö kiinnostavan lopun. Mutta missä on nyt 
rehellisyys? Capotelta alkaa lipsua ote todellisuuteen samal-
la kun hän menettää arjen tunnun ja tosiasioiden hallinnan. 
Elokuvan ote itse tapahtumiin on kirjaa lempeämpi ja an-
taa tärkeän sijan Capoten seksuaaliselle ihastumiselle toiseen 
murhaajaan, Capoten näyttäessä samalta mammapojalta, kuin 
mitä Fellini kuvaa yläluokkaista hinttiä ihastuneena hymyile-
vässä matruusille Laiva-elokuvassaan. 

Tai se sama, mistä Jean Cocteau kertoo kirjassaan ”Kau-
hukakarat” ollessaan pikkupoikana äärimmäisen ihastunut 
erääseen talonsa mailla työskennelleeseen työläiseen ja ta-
junneensa tuolloin olevansa miehistä kiinnostunut naismai-
nen homo, joka tuntuu huutavan joka solullaan elämää, ja 
äidinkielensä olevan kadotettujen kuiskausten ja täyttämät-
tömien toiveiden hiljaiset valitukset yöllä, jolloin muut nuk-
kuvat, jolloin he verhoavat toistensa kaipuun nautinnollisiin 
ähkäisyihin ala Walt Whitman. Capote valehtelee kaikkien 
muiden samanlaisten tavoin ympäristölleen, koska ei voi olla 
rehellinen. Miksi olisikaan? Kuka tietää mitä hän oikeasti 
kaipaa, peittää ja haluaa syvällä sisimmissään? Dokumen-
tissa yksi kohta viittaa hänen railakkaaseen homominäänsä, 
kun hän kommentoi kahden homohuorapojan turkkeja ihan 
kuin olisi ollut homo-ohjaaja Gus van Santin legendaarisen 
homopummielokuva ”Matkalla Idahoon” esikuvana, niin 
kuin on tainnut ollakin jossain mielessä jo ennen Stonewal-
lia kokonaiselle amerikkalaiselle boheemiradikaalijoukkiolle 
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kreikkalaisen Konstantin Kavafisin runot korvissaan soiden, 
kuten esimerkiksi kuuluisassa Hopeaseppä-runossaan, jossa 
”seppä on valmistanut maljan, jonka keskellä on alastoman 
kauniin nuorukaisen hahmo. Seppä on halunnut sillä kuvata 
unelmiensa nuorukaisen kauniissa kukoistuksessaan, vaikka 
vaikeaa se on hänelle ollut. Siitä oli jo viisitoista vuotta, kun 
nuorukainen kaatui taistelussa sotilaana. Kuin vainajien kau-
niit ruumiit, jotka ikääntymättöminä he sulkivat loistavaan 
hautaan koristaen ruusuin pään ja jasmiinein jalat - niin olivat 
Kavafiksen mukaan ne samankaltaiset halut, jotka kulkivat 
lävitsemme täyttymättöminä; tavoittamatta koskaan suloista 
nautinnon yötä tai aamun hohtoa”.

Capoten traagista homokeijuhahmoa pitää tarkastella 
ajankuvana siitä, mitä tapahtuu aina lopulta väistämättä: 
kerubimaisesta puhtaudesta ja raikkaasta pikkukaupungin 
viattomuudesta kasvaa ajan myötä irstailujensa jäljiltä tur-
meltunut ja väärään ahdistunut sekä tuhoisa satyyri, itsensä 
irvikuva ja muistutus rehellisyyden lopullisesta katoamisesta, 
kun hän dokumentissa sammuu julkkisten suositun huume-
disko ”Studio 54” sohvalle turpeana mätkähtäen. Jatkuva 
narrina oleminen väsyttää ja tokkopa hän oli sitä, mitä esitti. 
Capote on pohjimmiltaan utelias pikkupoika, joka havainnoi 
tarkkaan niin ihmisiä kuin sekä pinnanalaisia että näkyviä 
ilmiöitä kiehtovalla tavalla. Mutta rehellisyydestä puhuen on 
parasta tutkia rehellisyyden nimissä sitä, millainen on Capo-
ten kieli ja juoni, tapa juoksuttaa ja ilmaista asioita hänen, ei 
niin tunnetussa, kirjassaan ”Kesän taittuessa”, jos haluaa tietää 
oikeaa vastausta siihen voimmeko olla rehellisiä ja onko se 
edes oikea kysymys? 

Kesän taittuessa-kirja alkaa äidin ja tyttären keskustelul-
la: ”Sinä olet sitten käsittämätön, tyttökulta”, äiti sanoi ja 
Grandy, joka katsoi pöydän yli ruusuista ja saniaisista kootun 
kukka-asetelman lävitse, hymyili omahyväisesti: niin, minä 
olen käsittämätön, ja hänestä oli mukava ajatella niin. Capote 
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menee heti asiaan eikä aikaile kuvata tunnelmat, luonteet ja 
miljööt. Kaikki samaan proosajournalistiseen tapaansa, joka 
oli hänelle ominaista ja josta hänet tultiin tuntemaan ensin 
pienissä kirjallisissa piireissä ja sitten koko maassa ja lopuk-
si vielä maailmassakin. Grady, nuori rikas tyttö haluaa jää-
dä vanhempien lähtiessä Eurooppaan yksin New Yorkiin ja 
kahdeksan vuotta vanhempi isosisko Apple ihmettelee miksi? 
Eikä hän tajua pikkusiskon salaa hautovan päässään vaarallis-
ten vapauksien ottamista, mitä tulee hänen kokeilunhaluunsa 
maistaa oikeaa elämää. Sehän on aina ihan toista katunäkökul-
masta, kuin hienostokortteleista kirjoista siitä lukemalla saatu 
kalpea aavistus ilman tuskaa, kipua ja välittömiä menetyksiä, 
joskus jopa ihmishenkien, oman itsensäkin, menettämisen-
pelkoa. Se klassinen nuoren mielen ansa; elämä on vaarallista 
ja siksi kiihottavaa. Kaikki kielletty tuntuu houkuttelevalta. 
Kieli on herkullista ilottelua epäilyn ja vastojen maailmasta. 
Capote maalaa isolla pensselillä kuvattavien kohteidensa elä-
mää, ajatuksia, pettymyksiä ja toiveita.

Grady on tarkkanäköinen tyttö. Neljätoistavuotiaana hän 
oli kokenut ikäisekseen epätyypillisen heräämisen, jota hän 
kutsui kammottavan, viiltävän selvänäköisyyden hetkeksi; 
äiti, sen hän oli oivaltanut, rakasti häntä pitämättä hänestä 
erityisesti, ja ensin hän oli ajatellut sen johtuvan siitä, että 
hän oli äidin mielestä rumempi, itsenäisempi ja vähemmän 
leikkisä kuin Apple, mutta myöhemmin, kun heistä näki jo 
Applen kannalta tuskallisen selvästi että Grady heistä kahdesta 
oli kauniimpi, hän lakkasi järkeilemästä äitinsä näkökulmaa, 
sillä hän itsekin tajusi, ettei edes pikkutyttönä ollut pitänyt 
omasta äidistään. Keskustelu käydään yhdessä New Yorkin 
hienoimmassa hotellissa, Plazassa, jossa he ovat aamiaisella. 
Gradyn äidin suku New Yorkista on järjestänyt siellä aiemmin 
äidin debytanttijuhlat samassa hotellissa. Näköala on New 
Yorkin hienostuneeseen sydämeen, Keskuspuistoon, jonka 
varrella sijaitsevat huoneistojen hinnat ovat pilvissä oli sit-
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ten lama tai nousukausi. Keskustelijat kuuluvat rikkaaseen 
eliittiin. Heillä on eväitä enemmän kuin muilla. Myös ai-
kaa hullutella ja hyvät itsetunnot. Kiintymys oli perheessä 
käytännöllistä puolin ja toisin ja varmasti siksi oikeamie-
listä, ei liian räiskyvää tai yliampuvan teatraalista, mutta ei 
myöskään liian viileää tai väheksyvää haitaksi asti. Kesän 
taittuessa on vasta alussa ja silti se on tehnyt tehtävänsä: 
vanginnut katsojansa. Kieli on herkullista. Tasaisen vaikut-
tavaa ja suoraa, juuri sitä rehellistä, mistä alussa puhuimme, 
ei sen puuttumista vaan rehellisen rehellistä, jos ymmärrätte? 

Alkuasetelma kertoo kaiken sekä kirjasta että kirjailijan-
laadusta. Kerronta on monipolvista ja kuin tässä hetkessä 
tapahtuvaa. Gradu katselee ulos ikkunasta. Ale acta est! 
Arpa on heitetty naurun ryöpsähtäessä, tulviessa hänen 
huulilleen: mikä säkenöivä, aurinkoa tuhlaileva päivä Grady 
McNeilille ja ruusuille, jotka puhuvat! Totta! Ruusut ovat 
viisauden sydämiä. Näin Capote näyttää jo heti alussa Gra-
dyn vaihtoehdot ja elämisen mahdollisuudet; joko tyytyä 
osaansa, mihin hän ei tietenkään tyydy, arvaamme jo, tai 
luoda omalle olemiselleen uudet ehdot, hänen itsensä suun-
nittelemat ja pitkään haaveilemat, minkä arvaammekin hä-
nen tekevän. Alun tylsän vaihtoehdottomuuden esittely on 
kuin lupaus rajummasta tulevasta. Kunnollisesta irtiotosta. 
Grady on vanhempiensa niskan päällä. Isä on karski ja vä-
linpitämätön. Grady saa omaksi hämmennyksekseen luvan 
jäädä yksin kesäiseen New Yorkiin ja hänen sisällään kuplii 
hallitsematon nauru, iloinen kiihtymys, joka saa romaanin 
alussa valkoisen kesän levittäytymään hänen eteensä kuin 
pakasta purkautuva kangas. 

Siinä tyylinäyte Capoten taidokkaasta tavasta käyttää 
”kuin”-korttia sen ajan kirjallisen maun kerrontana. Maku 
sanojen jälkeen suussa on yhtä hienoa kuin silkkinen ku-
ristusnauha, johon hirttää itsensä. Mutta ei. Siitä tästä ei 
ole kysymys. Capote vain jatkaa tarkan psykologisen verkon 
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kiristämistä tilanteiden ympärille ja soppa on valmis. Capo-
te lisää hieman höyryä kirjoittamalla, miten ”pöytähopeissa 
värjyvä valo näytti samanaikaisesti villitsevän hänen kiihty-
mystään ja väläyttävän varoitusmerkin: varovasti, tyttökul-
ta”. Emme ole vielä edes kunnolla päässeet alkua pidemmälle 
(15/128), kun lukijan nälkä alkaa kasvaa tekstiä kohtaan. 
Millainen on tuo aika ja millaisia sen ihmiset? Kaikki tun-
tuvat olevan oman kehänsä ulkopuolella arvaamattomia ja 
peittävän sielunsa liikkeet visusti muilta ajan henkeen sopi-
vasti ilman näkyviä vammoja sieluissaan. On toki olemassa 
julkinen, odotettu ja tavallinen elämä ja sitten ei pitkään 
aikaan mitään muuta kuin ne hetket, joihin pitäisi tarttua 
silloin kun on mahdollista, muuten jäisi samaan ansaan 
asemia ja pakkoa elää muiden määrittelemää elämää, kuten 
Gradyn äiti - rajoittunut nainen, joka muistelee omia deby-
tanttitanssiaisiaan, joista hän ei paljoa muuta muista, kuin 
että oli valkoista, ja tietenkin Lamont McNeilin, jota pidet-
tiin hyvänä saaliina Wall Street-menestyksensä takia, vaikka 
hän ei ollutkaan vielä kovinkaan tunnettu seurapiireissä. 
Capote nautiskelee kuvattavien kohteidensa ällistyttävästä 
kyvystä piilottaa katseisiinsa, jotka ovat samalla sekä piilotet-
tuja kannanottoja että uhmakkaita voimanmittelöitä, pahat 
aikeensa, kuten Gradyn, jonka vihreät arvioivat silmät olivat 
kuin meren kipenet, oli nujertanut typerän ja teeskentelevän 
äitinsä katseellaan, katsonut hänen lävitseen ja suunnannut 
valokeilan hänen turhamaisuutensa tahriintuneeseen peiliin.

Gradyn Broadway on kuin iso maailma ja hän siinä 
miettimässä sitä jokaisen kerran elämässään kokemaa hyp-
pyä tuntemattomaan. Hän on kävellyt viime aikoina tai 
seisoskellut kadunkulmissa ympärillään liikkuvan väkijou-
kon seassa. Nimettömyys on osa hänen nautintoaan. Hän 
ei tiennyt kuka tuli tilalle ja mitä oli se polttoaine, joka 
ruokki hänen kiihtymyksensä palon kaikkein korkeimpiin 
lieskoihin. Näin hän tapaa sattumalta tai sattuman pakos-
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ta, lukija saa päättää itse, eräässä Nemo pysäköintipaikassa 
23-vuotiaan, ei ruman eikä komean, nuorukaisen nimeltään 
Clyde Manzerin, joka oli voimakasrakenteinen mutta kette-
rän oloinen, ja hänen tukkansa, musta ja tiukasti kihartuva, 
istui päähän kuin siisti perisalainen lammaslakki. Hänen 
nenänsä oli murtunut joskus ja se teki kasvoista, joista ei 
punakkuudesta huolimatta puuttunut nopean älyn voimaa, 
liioitellun miehekkäät. Pari oli kuin New Yorkin Romea ja 
Julia yhteensopimattomuudessaan taustojensa takia. Mut-
ta rakkaudessaan he olivat yhtä täysillä toistensa kimpussa 
kuin mitä nuoret, aistinsa juuri avanneet untuvikot kaik-
kialla maailmassa ovat, vai ovatko? Clyde ei ollut Gradyn 
ensimmäinen rakastettu. Hänellä oli takana jo yksi suhde 
kaksi vuotta sitten kun hän oli saanut auton. Capoten ku-
vaama Grady on tunteikas ja himokas nuori nainen, joka 
osasi odottaa, vaikka tunsikin, miten kesä oli mennyt hä-
nen sitä huomaamatta: ”Oli kuin Gradyn tähdenlento olisi 
viimeinen koittanut eikä tähti maahan osuessaan sammu-
nutkaan mustaksi vaan hehkui entistä sinempänä”. Lopussa 
kirja ottaa lisää kovia kierroksia:

”Clyde oli takapenkillä ja myös Peter Bell oli siellä; kes-
kenään kamppaillessaan he näyttivät yhdeltä kaksipäiseltä ja 
lonkeroiselta olennolta: kyyryyn painettu Peter, jonka käsi 
oli väännetty selän taakse ja vertavuotavat kasvot olivat ru-
tussa kuin tinapaperi, järkytti Gradyn niin pahanpäiväisesti 
että jokin laukesi: hän kirkui, oli kuin häneen olisi pakkau-
tunut huutoa jo monta kuukautta, mutta kukaan ei kuullut 
häntä, ei kieppuvien katujen kivisessä hiljaisuudessa eikä au-
tossa: Gump, Clyde ja jopa Peter olivat vajonneet yhteiseen, 
kuuromykkään hurmioon - Clyden nyrkkien typeryttävissä 
iskuissa oli riemua, ja kun auto kaahasi Third Avenuella il-
maradan pylväitä väistellen. Punaisista valoista piittaamatta, 
Grady katseli hiljaisena kuin lintu, joka on tyrmännyt itsen-
sä lentämällä päin seiniä ja ikkunoita.”
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Ciceron 
ihmisnäkemys

Roomalaisen valtiomiehen Ciceron (106-43 eaa.) merkitys 
länsimaiseen ajatteluun on niin merkittävä, että Ciceroa kan-
nattaa tutkia hieman tarkemmin, mitä hän on itseensä ja ke-
neltä imenyt. Cicero ei ole aina ollut arvossaan sille kuuluvalle 
paikalla. Esimerkiksi Erasmus Rotterdamilaisen mielestä hän 
aiheutti Roomalle yhtä paljon vahinkoa kuin Demosthenes 
Ateenalle. Ciceron tekstejä pidettiin jossain vaiheessa niiden 
kansaomaisuuden takia jopa epäilyttävinä. 

Keskiajalla ja renessanssin aikaan hän oli ihailtu moraali-
opettaja ja filosofi. Pirkko Haapanen kirjoittaa Klassiset poliit-
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tiset ajattelijat (Vastapaino 2012: toimittaneet Petri Koikka-
lainen & Paul-Erik Korvela) -kirjan luvussa Johtajat esikuvina 
Marcus Tullius Cicero siitä, miten filosofi Malcolm Schofield 
tiivisti Cicerosta kuultuja kriittisiä luonnehdintoja näin: 

”Ciceron yritys esittää Scipion Rooma ihanteellisena val-
takuntana ärsyttää useimpia historiankirjoittajia ja jättää fi-
losofit kylmiksi”. 

Mutta onko näin sittenkään? Poliittisena ajattelija saat-
taa ollakin näin, sillä Cicero itse ei edes pyrkinyt mihinkään 
systemaattiseen poliittisen teoriaan, vaan käytännöllisyyteen 
taipuvana roomalaisena yritti hahmottaa parhaan mahdolli-
sen maailman ja sille toimintakehykseksi parhaan mahdolli-
sen poliittisen järjestelmän siinä onnistumatta. Mutta onko 
kukaan onnistunut? Ei siitä pitäisi syyttää Ciceroakaan vaan 
katsoa mitä hyvää hän sai aikaan.

Ciceron arvo on ihan muualla. Hänen puheensa ja kirjoi-
tuksensa ovat antaneet 1400-luvulta mallin monille sukupol-
ville siitä, millaista on olla ihanteellinen kansalainen. Arto 
Kivimäen kirjassa ”Caton opetuksia - Dicta Catonis”(Pla-
neetta antikvariaatit 2020) Kivimäki kirjoittaa jälkisanoissaan 
Ciceron aikana käydyn keskustelua siitä, mitä aineita vapaa-
syntyisen roomalaisen miehen oli sopiva opiskella. 

Kreikkalainen laaja-alainen oppineisuus oli kyllä ihailtavaa, 
mutta roomalaisten mielestä jossain meni Kivimäen mukaan 
raja. Kreikkalaisille tärkeää oli sekä tanssi että tähtitiede, kun 
taas vanharoomalaista vakavamielisyyttä, arvokkuutta ja suo-
rastaan askeettista karuutta kuvaa hyvin Ciceron toteamus: 
Eihän kukaan tanssi selvin päin, paitsi jos sattuu olemaan 
hullu. 

Cicero lausui Kivimäen mukaan nämä sanat puolustaes-
saan Lucius Licinus Murenaa, jota Cato nuorempi oli nimi-
tellyt tanssijaksi. Vanharoomalaisuus oli tuolloin jo kuitenkin 
väistynyt ja tilalle oli tullut avarakatseisempaa ajattelua, joka 
kyllä oli roomalaista, mutta joka oli saanut huomattavasti vai-
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kutteista filosofiasta. 
Kiitos siitä kuuluu erityisesti Cicerolle, jonka mittaamat-

toman tärkeä tuotanto siirsi olennaisia osia kreikkalaista fi-
losofiaa latinan kielelle ja aivan erityisesti Platonin tekstejä, 
kun hän kirjoitti Platonin valtiolle oman versionsa nimeltä 
De re publica - Valtiosta (niin teki myös Augustinus Jumalan 
valtiossaan ja Erasmus Rotterdamilainen Platonin Pidoille 
omassa vuonna 1518 valmistuneessa Tuttavallisia keskustelu-
ja - Familiarum Colloquiorum-kirjassaan, joka sisältää pienen 
seurueen 21 pöytäkeskustelua kasvatuksesta, tavoista, antiikin 
ja oman ajan sivistyselämästä). Ciceroa pidetään Plutarkhok-
sen (n. 45-125 jaa.) ohella platonismin tärkeimpänä välittä-
jänä jälkipolville. 

Cicero esitti myös omia tulkintojaan niistä ja siksi ei ole 
aina ihan selvää, mikä kaikki Ciceron kirjoituksissa oli kreik-
kalaisilta peräisin. Ciceroon itsensä vaikutti keskiplatonismi 
kahden tärkeimmän edustajansa, Filon Larisalaisen ja Syyrian 
Askalonista kotoisin olleen Antiokhoksen kautta. Cicero oli 
nuorena kuunnellut kummankin opetuksia Ateenassa. 

Vanha skeptinen Akatemia oli saanut väistyä Ateenassa 
roomalaisten valloituksen jälkeen noin 86 eaa. osin siksi, että 
silloin syntynyt uuden ajan ajatteluun paremmin sopiva kes-
kiplatonismi sopi maailmavallan opiksi, sillä se samoin kuin 
monet roomalaiset uskonnotkin yhdistelivät ajan eklektiseen 
(kreik. eklektikos -yhdistellä asioita toisiinsa) henkeen sopi-
viksi käytännöiksi muista koulukunnista platonismiin sopi-
viksi.

Platonismi muutti keskiplatonismiksi kutsutussa suun-
tauksessa hieman muotoaan ja sai vaikutteita mm. aristote-
lismista, stoalaisuudesta, vain epikurolaisuus torjuttiin juuri 
kuten Will Durant kirjoittaa Kreikan kulttuuri (WSOY 1951) 
-kirjassaan epikurolaisten tulkinneen oppi-isänsä neuvoneen 
heitä tavoittelemaan henkilökohtaista nautintoa, ei elämän 
olennainen ongelma siitä millainen hyvä elämä olisi tullut 
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ratkaistuksi, vaan ainoastaan saanut uuden muodon: miten 
voidaan yksilön luontainen epikurolaisuus sovittaa yhteen 
yhteisölle ja rodulle välttämättömän stoalaisuuden kanssa 
- miten yhteiskunnan jäsenet voidaan innostaa tai pelottaa 
noudattamaan yhteisön elonjäämisen kannalta välttämätöntä 
itsekuria ja uhrautuvaisuutta, juuri niitä asioita, joihin Cicero 
myöhemmin kiinnitti huomiota kirjoituksissaan ja puheis-
saan. 

Stoalaisuuden yksi ongelma oli ajatus uskonnosta moraalin 
välttämättömänä pohjana. Stoalaiset hyväksyivät kaldealais-
ten astrologian ja ennustelun ja keksivät allegorisia tulkintoja 
silottamaan taikauskon ja filosofian välistä kuilua. Sivistyneet 
helleenit olivat eri mieltä hylätessään uskonnon ja etsiessään 
filosofian ajattomista totuuksista itselleen suuntaan ja elämäl-
leen merkitystä. 

He haluisivat löytää itselleen maailmankatsomuksen, joka 
antaisi ihmisen olemassaololle - näin on ollut aina ja tulee aina 
olemaankin - pysyvän tarkoituksen ja mielekkyyden antaen 
heille voimaa pelotta katsoa silmiin kuolemaa. 

Kreikan sofistit ja myöhemmin sekä Augustinus ja Machi-
avelli sekä Hobbes että Malthus ajattelivat ihmisen olevan 
luonnostaan itsekäs ja yksilökeskeinen (hobbesilainen kaik-
kien sota kaikkia vastaan), kun taas Platonin ja Rousseaun 
mielestä ihminen (oli kieltäytynyt hobbesilaisesta sodasta 
omaksi parhaakseen) syntyi hyveellisenä ja pyyteettömänä, ja 
sille oli ominaista yhtä paljon yhteistoiminta kuin kilpailukin 
(mitä enemmän ihmiset auttoivat toinen tosiaan, sitä parem-
min yhteisö kukoisti, vasta yhteiskunta turmeli hänet). 

Durant kirjoittaa stoalaisuuden olleen vastaus turvallisen 
elämän ja varmuuden kaipuuseen, eräänlainen klassillisen 
muinaisuuden viimeinen ponnistus luontoperäisen siveyso-
pin löytämiseksi. Pitää muistaa, että kaiken epäily eli vahvasti 
kreikkalaissa. Esimerkiksi Arkesilaos (315-240 eaa.), joka oli 
ns. ”Keskimmäisen akatemian” perustaja opetti, ettei ihminen 
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voinut sanoa mitään varmasti, kaikki tieto oli vain tietyssä 
määrin todennäköistä. Durantin mukaan Zenon yritti vielä 
kerran suorittaa tehtävän, jossa Platon oli epäonnistunut. 

Stoalaiset olivat epikurolaisten kanssa samaa mieltä vain 
siitä, että tieto oli peräisin ainoastaan aisteista. He katsoivat 
totuuden lopullisiksi koetinkiviksi niitä aistimuksia, jotka 
kiihkeydellään tai kestävyydellään pakottivat mielen myön-
tymään; kokemuksen ei kuitenkaan tarvinnut johtaa tie-
toon, sillä aistimuksen ja järjen välillä oli mielenliikutus eli 
intohimo, joka voi myös vääristää kokemuksen erehdykseksi, 
samoin kuin se vääristelee halun paheeksi. Järki oli heistä ih-
misen korkein saavutus, ja se on ”Logos Spermatikoksen”, 
maailman luoneen ja sitä hallitsevan ”Siemenjärjen” satoa.

Tuon ajan aatehistorialliset myllerrykset olivat tärkeitä sekä 
Cicerolle itselleen sekä myöhemmin koko länsimaiselle sivis-
tykselle, jonka katsotaan saaneen alkunsa juuri näistä Ciceron 
pohdinnoista aikana, jolloin Platonia alettiin lukea enemmän 
kirjallisuutena kuin filosofiana; etiikka ja ajattelevan ihmi-
sen onnellisuus olivat ensisijaisia. Holger Thesleff kirjoittaa 
”Platonin arvoitus” (Gaudeamus 2011) -kirjassaan Filonin ja 
Antiokhoksen näkökulmasta eklektismin olleen luonnollista, 
mutta tuoneen samalla sellaisia dogmaattisia piirteitä, jotka 
olisivat olleet Platonille vieraita. 

Näin platonismia saatiin muuttaa kulloinkin sopivaan 
kaapuun kunkin ajan hengen mukaan. Uskontokysymyksissä 
nojattiin vielä vanhaan Akatemiaan. Thesleff kirjoittaa, että 
jumalat - sikäli kuin sellaisia on ja ne vaikuttavat ihmisten 
keskuudessa - eivät anna ”hurskaiden” tekojen vaikuttaa it-
seensä, on tärkein uskontokriittinen teesi Eutfronin loogis-
ten leikkien joukossa. Hurskaus supistetaan tässä lähinnä 
yhteiskunnalliseksi oikeamielisyydeksi eikä sitä lasketa perus-
hyveeksi Valtion neljännessä kirjassa. Sitä, että jumalat eivät 
anna lahoja itseään korostetaan uskonnollisesti vakavammin 
Laeissa (ja Alkibiades II:ssa).
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Platon oli sitä mieltä, että myyttien jumalat oli tehty vää-
rällä tavalla ihannoiduksi ihmisiksi, jotka syyllistyivät samoi-
hin erehdyksiin kuin tavalliset kuolevaiset (sekä Augustinus 
että skolastikot myöhemmin opettivat, että tultuaan vanhurs-
kautetuksi jumalallisen armon ja jumalallisen hengen avulla 
kristitty pystyi tekemään jumalalle mieluisia töitä mutta Lut-
her kielsi tämän). 

Todellinen jumalallinen identifioidaan Platonilla näin ol-
len ylempään platonilaiseen tasoon, joka on siis ymmärrettä-
vä filosofiseksi rakennelmaksi eikä mystiseksi uskonnollisek-
si maailmaksi. Thesleffin mukaan myös Sokrateen kritiikki 
Homeroksen jumalia kohtaan oli musertavaa: se veti ne alas 
ihmisten maailmaan mehevin sitaatein, jotka muodostivat 
eräänlaisen hänen oman eettisen linjansa retorisen mani-
puloinnin. 

Platonin Timaioksen demiurgi tarjoaa ennen kaikkea rat-
kaisun tietylle kahden tason mallin ongelmalle; hän ei ole 
ylijumala, kuten luoja useimmin uskonnoissa on ollut, vaan 
jumalallisen järjen ilmentymä, joka antaa kaikelle syyn (aitia) 
ja takaa, että luotu kosmos on ainoa ja paras kaikista ajatelta-
vista olevista maailmoista (erit. 31Ab, 37c). 

Tämä on erityisen mielenkiintoinen huomio: Platonin 
demiurgista tuli Thesleffin mukaan pahan maailmamme de-
moninen luoja. Kristillinen teologia alkoi hyödyntää myö-
hemmin kehittynyttä ns. keskiplatonismia (sen uskonnol-
lis-mystiset ja okkultistiset tendenssit tulivat yhä enemmän 
näkyviin Thesleffin mukaan ajanlaskumme alussa ja sulau-
tuivat myös erinäisiin keisariajan uskonnollisiin oppeihin). 

Pitää muistaa, että kreikkalaiset jumalat olivat sekä sekopäi-
siä hulluja että pelkureita. Siksi heitä inhottiin ja haukuttiin. 
Esimerkiksi Aristofanes kuvaa Sammakoissaan Dionysoksen 
suureksi pelkuriksi. Näytelmässä Dionysos hakataan ja hauku-
taan kunnolla. Dionysoksen äiti Semele halusi nähdä lapsen 
isän Zeuksen oikeassa asussaan, mutta paloi kuoliaaksi. Zeus 
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pelasti sikiön ja ompeli sen reiteensä kasvamaan. Tällaisiin 
satuihin ja vanhoihin jumaliin kyllästyttiin filosofian voitoksi. 

Myöhemmin Augustinus keksi vanhalta pohjalta ”ajan 
kristillisen suhteellisuuden”, johon sisältyi mystiikka ja ju-
mala, kun hän selitti ajan niin, että vaikka meillä oli käsissä 
nykyhetki, voimme silti odottaa tulevaa ja muistella menneitä. 
Augustinuksen oveluus oli ymmärtää ajan sekä ikuisuuden 
välinen vastakohtaisuus; juuri siksi hän keksi jumalan muut-
tumattomassa ikuisuudessaan näkevän kaiken. Augustinuksen 
”civitas-opin” mukaan maailmanhistoria oli todellista ja joka-
päiväistä kamppailua valon ja pimeyden yhteisöjen välillä, sil-
lä inhoamiensa manikealaisten tavoin myös Augustinus näki 
näiden yhteisöjen elävän sekoittuneena maan päällä, kun hän 
sanoi, että valtakunta, josta oikeamielisyys puuttui, oli täysin 
roistojoukkoon verrattavissa, ja siksi hän kirjoitti ”Jumalan 
valtion” yhdeksännessä kirjassa alaotsikolla: Millainen tieto 
tekee pahat henget niin rohkeiksi:

”Tämä sanan johto antaa muuten jo huomionarvoisia viit-
teitä, jos katselemme asiaa Pyhän Raamatun valossa. Henki-
olentoja nimitetään nimellä ”daimones” järkevyyden ja tie-
don perusteella. Sana on kreikkaa. Apostoli sanoo kuitenkin 
Pyhässä Hengessä: ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. 
”Jos tämä ymmärretään oikein, se tarkoittaa sitä, että viisau-
desta on hyötyä silloin kun siihen liittyy rakkaus. Rakkau-
detta se paisuttaa eli ohjaa röyhkeyteen ja tyhjänpäiväiseen 
pöyhkeilyyn. Pahoilla hengillä on siis rakkaudetonta tietoa, 
ja siitä syystä ne ovat paisuneita ja röyhkeitä. Ne tietävät kyllä 
jumalallisen kunnioituksen ja uskonnollisen palvelun kuulu-
van toisi Jumalalle. Silti ne ovat kahmineet kunniaa niin pal-
jon kuin mahdollista ja keneltä vain onnistuvat sitä saamaan. 
Ihmissielut eivät tiedä, mikä voima on Jumalan nöyryydellä, 
joka on ilmestynyt Kristuksessa pahojen henkien röyhkeyttä 
vastaan. Tämä röyhkeys on pitänyt ihmiskuntaa vallassaan 
niin kuin se ansaitseekin. Ovathan ihmiset pahojen henkien 
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kaltaisia röyhkeydeltään vaikkeivat tiedoiltaan.”
Palataanpa takaisin aikaan, jolloin jumalista päästiin eroon, 

sillä jumalasta ei ollut tietoakaan, kun vuodesta 176 eaa. al-
kaen neljä keisarin kustantamaa professoria opetti Ateenassa 
filosofiaa; platonismia, aristotelismia, stoalaisuutta ja epiku-
rolaisuutta. Platonismi pääsi Thesleffin mukaan puhuttele-
maan nyt laajempaa yleisöä opilla ensimmäisestä jumalasta, 
korkeimmasta hyvästä, hyvän pojasta (vrt. Valtion aurinkover-
taus) ja sielusta, persoonallisuuden kuolemattomasta osasta, 
joka ohjaa ruumiin toimintoja sekä on osallinen ihmisen ja-
lostumiseen ja rappioon. Näin platonistien korkein hyvä voi-
tiin ymmärtää Jumalaksi ja Logos (sopivissa kohdin Thesleffin 
mukaan) hänen lihaksi tulleeksi Sanakseen. 

Keskiplatonismista ennen kristillisiä vaikutteita ponnistivat 
Ciceronkin ajatukset aikana, jolloin platonismi ja stoalaisuus 
solmivat keskenään eräänlaisen linnarauhan kompromissina 
opissa henkisten ja aineellisten tapahtumien kosmisesta yh-
teenkuuluvaisuudesta. Erityisen tärkeää Ciceron ajattelussa oli 
se Platonin perintö mistä Bernard Williams kirjoittaa Suuret 
filosofit (Otava 2004) -kirjassa otsikolla Platon - filosofian 
keksiminen luvuissa Hyve ei ole vielä tietoa ja Eettinen haaste. 

Menonissa otetaan esille kirjoittajan mukaan kysymys siitä, 
voidaanko hyvettä opettaa. Se puolestaan johtaa toiseen ky-
symykseen: kuinka voimme vastata edelliseen kysymykseen, 
ellemme jo tiedä, mitä hyve on? Platon selittää Menonissa 
juuri sen Cicerolle tärkeän kysymyksen, miten tähän voi yli-
päätään vastata. Cicero ymmärsi, ettei riitä se, että kuvaus 
hyveestä vangitsee sanan oikean määritelmän, vaan sen tulee 
antaa myös selvä käsitys siitä, mitä hyve on. 

Voikin sanoa, että Menon on ollut eräänlainen lähtölauka-
us sille, että Cicero alkoi puhua ja kirjoittaa Platonin oppien 
mukaan ja niitä käytäntöön soveltaen. ”Eettisessä haaste” 
-luvussaan Williams muistuttaa, ettei kysymys ollut ainoas-
taan siitä, että kunnon ihmiset eivät onnistuneet välittämään 
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arvojaan edelleen, koska eivät ymmärtäneet eivätkä osanneet 
antaa syitä kunnon elämän elämiseen. 

Cicero otti elämäntehtäväkseen haastaa ihmistä ihmisyy-
den puolelle, olemaan kunnollinen ja kohtuullinen Platonin 
hengessä ja pyrkimään moraalisesti koko ajan korkeammalle 
sivistämällä itseään ja oppimalla koko ajan myös jotain hyö-
dyllistä ja uutta.

Kivimäki muistuttaa roomalaiseen kasvatusajatteluun 
näyttäneen tehneen suurimman vaikutuksen juuri Ciceron 
valikoivat näkemykset. Cicero kirjoitti filosofiaa latinaksi ja 
kehitti kreikankielisille filosofisille termeille latinankielisiä 
vastineita. Ja hänen teoksensa olivat suosittuja heti ilmestyt-
tyään ja pysyivät suosittuina uudelle ajalle asti. 

Ciceron ihanteena oli vastuullinen, toisia kunnioittava, si-
vistynyt ja huumorintajuinen ihminen, joka pyrkii aktiivisesti 
vaikuttamaan yhteiskunnassa siten, että oikeudenmukaisuus 
toteutuu ja heikompiosaisia kohdellaan inhimillisesti: ”Viek-
kaus on ominaista ketuille, väkivalta leijonille; kumpikin on 
kaikkea muuta kuin ihmisarvon mukaista (Velvollisuuksista 
1, 41)” kirjoittaa Kivimäki kirjassaan Caton opetuksia - Dicta 
Catonis:

”Cicerolle ihminen ei ole järkevä olento vaan järjestä osalli-
nen eläin, jolla on mahdollisuus toimia järkeä seuraten. Tällai-
seksi ihmiseksi on mahdollista tulla oikeanlaisen kasvatuksen 
avulla. Ciceron ihmiskäsitys on yhdistelmä filantropiaa ja 
kasvatusta ja siitä käytetään terminä humanitas, ”ihmisyys”. 
”Luonto on suonut ihmiselle järjen, jonka avulla hän voi teh-
dä johtopäätöksiä ja rinnastuksia, ymmärtää järjestystä, koh-
tuutta, harmoniaa ja kauneutta ei vain kaikessa näkemässään 
vaan myös ajatuksen tasolla, ja seurata näitä niin päätöksissä 
kuin teoissa” (Velvollisuuksista 1, 14).”

Cicero esittää ”De re publican - Valtio” lopulla unen, jonka 
teoksessa esiintyvä Scipio Aemilianus kertoo nähneensä. Unes-
sa hän katselee isoisänsä Scipio Africanuksen kanssa korkeuk-
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sista maailmaa, näkee tähdet suurina, maapallon pienenä ja 
Rooman valtakunnan surkean pienenä. Isoisä selittää hänelle, 
miten jokainen taivaankappale liikkuessaan synnyttää ääntä ja 
miten näiden sfäärien lukusuhteet ja äänenkorkeudet vastaa-
vat musiikillisia intervalleja. Päästäkseen taivaallisen ihanaan 
tähtien kotiin ihmisen on toimittava velvollisuuksiensa mu-
kaan, muuten hänen sielunsa joutuu kärsimään pitkiä aikoja:

”Jotka antautuvat aistinautinnoille ja himon kiihotta-
mina tarjoutuvat nöyrän palvelijan lailla täyttämään kaikki 
hakumallisen ruumiinsa mielihalut, sellaisten ihmisten sielut 
loukkaavat jumalten ja ihmisten lakeja. Ruumiista irtaudut-
tuaan he joutuvat hylättyinä kiertämään Maata eivätkä pää-
se kotipaikkaansa kuin vasta ikuisuuksien päästä (Somnium 
Scipions 9,3).”

Cicero ei kuitenkaan täysin seuraa Kivimäen mukaan Pla-
tonin mallia. Hänen mielestään Platonin myytissä kyse on 
yksilön hyveellisyydestä eettisessä mielessä, kun taas Cicerolla 
painopiste on siinä, miten yksilö palvelee valtiota. 

Olennaista Kivimäen mielestä on se, että molemmilla ih-
misen sielullisuus nähdään ruumiillista arvokkaampana ja 
että ihmisen tulee suunnata sielunsa siihen, mikä on hyvää 
ja ikuista. 

Se on hyvä oppi vielä tänäänkin ja parasta mitä Cicero 
meille jätti muistutukseksi ihmisyyden puolesta tehtävän työn 
tärkeydestä.
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Bancroftin 
pahuudesta

Ylen Areenalta on tullut kahden kauden sarja brittiläisestä 
läpimädästä poliisista, Bancroftista, jonka häikäilemättömyys 
ja pahuus on lajissaan harvinaislaatuista. Banccroft on pahan 
ruumiillistuma. Musta enkeli, joka kylvää kuolemaa ympäril-
leen pelkällä pahaenteisellä katseellaan. 

Vai onko? Eikö hän ole vain säälittävä reppana ja ehkä 
jopa mahdollisesti paljon todempi kuva poliiseista, kuin mitä 
television poliisisarjat antavat ymmärtää? Ehkä pahan kuvaa-
minen sliipatuissa ja hollywood-kaavan mukaan tehdyissä po-
liisisarjoissa on ennen Bancroftia ollut vain tarkoituksellisesti 
sokeroitua (vrt. Yhdysvaltojen poliiseista tehdyt sarjat hyvät 
kytät vastaan korruptoitunut maailma ja hyvien kyttien ää-
ri-individualismi ala Likainen Harry). 

Paha Bancroft räjäyttää kerralla täydellisellä pahuudellaan 
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pankin siirtäen samalla kertaheitolla romukoppaan kiltit ja 
hyvin päättyvät poliisisarjat kauniine ja esikuvallisine pääosa-
nesittäjineen, sillä Bancroft ei ole mitään muuta kuin palanen 
kadulla lojuvaa koiranpaskaa. Mutta mikä kiinnostavinta: hän 
tietää sen itse. 

Pahuus ole Bancroftissa abstraktia, Hänestä itsestään ul-
koistettua ja irroitettua muiden ammattiselitysten mentävää 
pahuutta, vaan hänen itsensä omaa pahuutta, sitä, jota jokai-
sessa muissa meissäkin on, ja joka nousee aina esiin, heti kun 
oma totuus on uhattu. 

Ehkä siksi Bancroft järkyttää ja koko sarjakin on tehty. 
Jotta näkisimme peilin kautta oman pahuutemme, ettei se ole 
poikkeus vaan sääntö siinä pelissä, mitä ihmisyydeksi juhla-
puheissa kutsutaan. Bancroft pistää miettimään kysymystä, 
mitä jos pahuus arkipäiväisyydestään huolimatta ei olekaan 
relativistista eikä banaalia, joudummeko sen jälkeen ottamaan 
vakavasti sen, että pahuus todella on olemassa? 

Bancroftissa pahuus on kuolemanvaara löyhkäävänä paina-
jaisena, josta ei pääse millään eroon. Bancroftissa tajuamme 
ettei paha ole hyvän puutetta, kuten meille on usein väitetty. 
Samalla me ymmärrämme, ettei minkäänlaista viattomuutta 
ole koskaan ollutkaan, koska pahuus kuuluu erottomasti jo-
kaiseen ihmiseen ja ihmisyyteen kuin ilma, jota hengitämme. 
Bancroft on hyvin tehtyä psykologista jännitystä parhaim-
millaan. 

Se on samalla kertaa sekä alansa parhaita televisiosarjoja 
että hyytävyydessään karmivimpia. Bancroft on myös hyvin 
shakespeaarinen; kohtaukset ovat lyhyen ytimekkäitä ja ete-
neviä. Tiedämme tarkkaan, mitä missäkin tapahtuu. Juonen 
takaa alkaa pikkuhiljaa paljastua ihmismielen pahuutta pie-
ninä vihjeinä, ennen kuin se isoin kala ui verkkoihin ja alkaa 
kuolinkamppailunsa. 

Jos Bancroftin elokuvallisia esikuvia pitäisi hakea tälle sie-
tämättömän piinaavalle jännitykselle, jota sarja pursuaa joka 
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sekunti iholle syövyttäen kuin happona, olisi se mahdollisesti 
joko Seitsemän (USA 1995)-elokuvan kuolettavan umpinai-
suuden tahrima sävytön maailma mädänlemuineen ja nimen-
sä mukaisesti Ihmisen seitsemänä kuolemansyntiniä; Ylpeys 
(turhamaisuus), Kateus, Viha, Laiskuus, Ahneus, Ylensyönti 
ja Himo), tai elokuvan Lady Macbethin (2016 Iso-Britannia), 
joka perustuu Nikolai Leskovin pienoisromaaniin Mtsenskin 
kihlakunnan lady Macbeth (1865), kylmän epätoivon synnyt-
tämän pahan leviämistarina myrkyllisenä alkujuurena. 

Mutta mitä pahuus on? Paha, siitä huolimatta että sitä on 
kaikkialla ja paljon, se on käsitteenä tuntematon ja vähän käy-
tetty ja nykyisin moraalirelativistinen, hyvyys onkin katsojan 
silmissä; jokin voi olla aina hyvä riippumatta asiayhteyksistä 
tai olosuhteista. 

John Keeks sanoikin juuri pahan olevan pysyvä uhka ih-
misten hyvinvoinnille. Ruotsalaiskirjailija Jan Guillion Pa-
huus-kirjassa kuvataan pahuutta sen elististisestä kasvatusnä-
kökulmasta. 

Kirjassa pahat ovat muita kiusaavia yksityiskoulujen kas-
vatteja, joilla on oma maailmansa ja sääntönsä, ja joita on 
pesiytynyt harmiksi asti turvallisuuselinten johtoon, erilaisiin 
salaseuroihin, talouselämän huipulle sekä Ruotsin entisen ylä-
luokan, rapistuvan aateliston, ja sen lähipiirin ympärille. 

Niinikään ruotsalaiskirjailija Ann Heberleinin Pieni kirja 
Pahuudesta-kirjassa kuljetaan arjen ja populaarikulttuurin 
ilmiöiden kautta länsimaisen ajattelun historiaan mottona: 
naiivius pahan edessä on vaarallista, koska se vahvistaa kuvaa 
jostain, minkä edessä olemme voimattomia. 

Heberlin kirja on hyvä pohjateos niille, jotka ovat kiinnos-
tuneita korkeatasoisesta kirjallisesta tutkielmasta pahuudesta 
yleensä sekä erityisesti erikseen pahoista ihmisistä ja olosuh-
teista, ja pahan edellytyksistä pahuus vastan hyvyys -ikuisuus-
kysymyksenä monelta eri näkökulmalta tarkasteltuna. 

Siksi kirja sopii erinomaisesti luettavaksi siinä kohtaa Ban-
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croftin toisen tuotantokauden sarjoja katsellessa, kun alkaa 
epätoivoisena (ehkä oksennusämpäri vieressä?) kaikesta nä-
kemästään pahasta kaivata jonkinlaisia selityksiä näkemälleen 
pahalle. Niitä Haberlein antaakin roppakaupalla.

Pahuus on kysymys, johon on mahdoton vastata. Ihmisten 
joutuvat vastentahtoisesti sietämään vauvasta vaariin pahuutta 
lähellään tietäen, etteivät pääse niistä eroon edes kuolemassa. 
Paha on pakollinen osa aikuiseksi kasvamista, kuten valhekin, 
ja sen omaksuminen myös omaa elämää helpottamaan. 

Paha siirtyy myös samalla tavalla kuin valhekin, sukupolvil-
ta toisille perintönä. Pahikset ja pahuus hallitsivat kaikkea ja 
kaikkialla, hyvän kaapuun pukeutuneina. Tämä kaikki ei olisi 
mahdollista ilman petollista mieltä. Kaikki alkaa nimittäin 
pieninä puroina ja päättyy, kuten Bancroftissakin, hallitsemat-
tomana putouksena johonkin vielä pahempaan (paikkaan?) ja 
vaarallisempaan; tämän maailman pahuus pohjautuu siihen, 
että ihminen ei pysy totuudessa. 

Mutta ongelmalliseksi pahan tekee se, että sitä on oltava, 
jotta voisi olla myös hyvää. Hyvä ja paha ovat toistensa vasta-
kohtia sekä elämässä tarvittavan välttämättömän käytännöl-
lisyyden kolikon kaksi puolta; ilman toista ei olisi toistakaan 
eikä mahdollisuutta myöskään luovien karikoissa vaikeuksien 
kautta voittoon selviytyä. 

Pahalla on siis jossain mielessä positiivinen funktio maa-
ilmassa, vaikka paha on juuri sellaista, mitä ei moraaliselta 
kannalta katsottuna pitäisi olla olemassa.

Ehkä filosofeista tanskalainen Sören Kierkegaard on tajun-
nut tämän parhaiten. Hänen moraalifilosofiassaan pahuuden 
ongelma liittyi ihmisen eksistenssitasoihin; Kirkegaard ajat-
teli, samoin kuin Nietzsche, että ihminen ei ole koskaan val-
mis. Elämää leimaa itseksi tulemisen paradoksi Kirkegaardin 
sanoin: 

”Jos on itse jotain, joksi täytyy tulla, miten myös se jokin, 
jonka valintojen kautta itseksi tullaan, on tuo itse?” 
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Kierkegaard käsitteli pahuutta teoksessaan Kuolemansai-
raus, missä hän puhuu ”itseydestä”. Kierkegaardille itseys 
oli siinä, miten kaksi toisilleen vastakkaista paria hänessä it-
sessään - osa luonnon determinististä luonnon järjestystä ja 
kokemus olla jotain rajattomasti suurempaa - suhtautuivat 
toisiinsa. Voisi sanoa myös: ymmärsivät toisiaan ja eivät kei-
kuttaneet venettää liiaksi toisen vahingoksi. 

Kierkegaardin mukaan henkistä kehitystä ei voinut vangi-
ta tiettyyn filosofiseen systeemiin, vastakohdat eivät koskaan 
saavuttaisi näet lopullisen tyhjentävää synteesiä. Siksi peli oli 
avoin. Kierkegaard oli irrationalisti, joka ei uskonut järjen 
kykenevän määrittelemään itseään. 

Järjessäkin oli aina hänen mielestään olemassa uskonvarai-
nen elementti, joka nousee aina lopulta ihmisen eksistentiaali-
sen haasteen kannalta kaikkein tärkeimmäksi. Kierkegaardille 
itsen kehitys voi johtaa väärään subjektiivisuuteen. 

Juuri tästä on kysymys myös Bancroftin pahuudessa, joka 
on täydellistä elämistä omille kuvitelmilleen ja luuloille, sillä 
Bancroftin pahuudessa kyse on hänen rajallisen ja äärettömän 
elementtinsä epäsuhtaisesta taistelusta sekä siitä johtuvasta 
epätasapainoisesta suhteesta ja törmäilyistä toisiinsa. 

Normaalioloissa kehitys käy dialektista tietä eteenpäin 
vastakohtaisuuksien kautta. Bancroftilla tämä tie on tukkiu-
tunut. Hänellä ei ole sisäistä ääntä. Ei ole ehkä koskaan ol-
lutkaan, vaan hän kärsii hiljaa ja sulkeutuu, ja sulkee samalla 
oven ympärillä olevien ihmisten ja maailman ymmärtämiseen 
perässään. 

Mutta liika on liikaa. Ihmisen mieli murtuu käsittämättö-
män kauhun edessä. Hänestä tulee pahaa mekaanisesti hau-
tova tunteeton kone, kun hän ei käy, kun ei osaa, dialogia 
ympäristönsä kanssa. Bancroft, samoin kuin sarjan muutkin 
henkilöt, ovat kokeneet kamalia asioita. Järki on sumentunut 
kaiken kärsimysten edessä. Sitä on Bancroftin pahuus - hyvin 
inhimillistä ja meille kaikillle niin tuttua.
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Kun sisintä 
koskettaa lyyrinen 

subjekti
Kun Pet Shop Boysien uusia videoita katsoo, tulee sellainen 
olo kuin menneen talven lumet olisi kerätty oven eteen seu-
raavaa vuotta odottelemaan. Mutta ei sen väliä, kun kyseessä 
on ikoninen 80-lukuun suuresti musiikillaan vaikuttanut Pet 
Shop Boys, jonka musiikki asuu yhä monen romanttisen mie-
len sydämissä mihinkään alkuperäiseistä tunnelmista väljäh-
tymättä. Ylen Areenassa on nähty sekä vanhaa että uutta Pet 
Shop Boysia. Niistä näkee ainakin sen, etteivät Eläinkaupan 
pojat ole musiikillisesti tai visuaalisesti muuttuneet kovin-
kaan paljon siitä, kun naapurinrapun söpöistä homopojista 
tuli yhdessä yössä tähtiä, vuonna 1984 kappaleellaan West 
End Girls. Huippusuositun musiikkivideon ohjasivat Andy 
Morahan ja Eric Watson. VHS:lle anarkistisesti käsivaralla ku-
vattu ja sinne tänne Lontoon kuuluisassa sumussa poukkoile-
va video edustaa tyypillistä 80-luvun undegroundestetiikkaa. 

Noista ajoista lähtien Pet Shop Boysien kaikkien musiikki-
videoiden taustalla on ollut tavalla tai toisella aina sama tarina; 
sen ajan enemmän tai vähemmän avoimien ja homoeroottisia 
tuntemuksia esitteleviä kuvia utuisesta hyvän olon maasta, 
jonka läpi kaksi toisiaan selvästikin rakastanutta nuorukaista 
tekee matkaa omiin unelmiinsa tanssittavan konepopin tah-
dissa. Tottakai jotain tarinassa on neljässäkymmenessä vuo-
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dessa muuttunut kun nuorukaisista on tullut nykyisä vanhoja 
ukkoja. Mutta henki ja tyyli on samaa, mitä 60-luvun renes-
sanssiksi kutsutussa vapaan homorakkauden ja undegroundin 
täyttämällä 80-luvullakin. 

Molemmissa edellä kerrotuissa videoissa hämmentää yhä 
se sama hurmaavan kirkas sekä toiveikas rakkaudennälkäinen 
katse, joka videoiden nuorilla ja viattomilla pojilla on. Nuo-
rien tyttöjenkin oli helppo ottaa Eläinkaupan pojat fanitus-
listoilleen, sillä Eläinkapan homopoikien luoma katse naisiin 
ei ollut seksuaalinen vaan uteliaan kysyvänä enemmänkin 
molemminpuolista tuttavuutta hierova. On hienoa nähdä 
tällainen kattaus; Being Borin vuodelta 1990 sekä vuoden 
2018 vappubileitä Govent Gardenissa showllaan juhlistaneen 
Pet Shop Boysien konsertti nimeltä Inner Sanctium. 

Ylen Areenasta saimme nähdä samaan aikaan myös ikään 
kuin mansikkana juhlakakun päällä Neil Tennant ja Chris Lo-
wen toisenlainen matka vuodelta 1988. It Couldn’t Happen 
Here – elokuva on kuin hörhöinen huumetrippi läpi Mar-
gareth Thacherin ajan toivottoman Englannin, missä vanhat 
vitsit uudelleenlämmitettynä maistuvat yhtä karseilta kuin 
kasvissyöjälle englantilaisen aamiaisen rasvaiset makkarat ja 
kinkku. 

Pet Shop Boysin läpimurto tapahtui samaan aikaan musiik-
kivideoiden läpimurron kanssa. Musiikkivideoissaan Pet Shop 
Boys edusti tyylikkäästi lontoolaista homoundegroundia, ja 
sillä oli jotain yhtymäkohtia sen ajan homoestetiikkaan laa-
jemminkin Derek Jarmanin hengessä. On vaikea sanoa, kum-
pi heistä on vaikuttanut toisiinsa enemmän vai onko kysymys 
vain ajankuvasta. Lontoo näyttää tässä PSB:sien ensimmäises-
sä videossa Camden towneineen 60-lukulaiselta postbeatlelai-
selta pop-musiikin maailmanvaltimolta. 

1980-luku on yhteiskunnallisen murroksen vuosikymme-
nen, eränlainen Euroopan hullu vuosikymmenen. Vanhat 
rakenteet ryskyvät voimalla kaikkialla aiheuttaen pääkipua, 
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etenkin Britanniassa. 1970-luvun ay-liikkeen tukeman Labou-
rin aika on vuosikymmeniksi ohi. Nyt kokeillaan Euroopan 
sairaan miehen lääkitykseen rajuja rohtoja, friedmannilaista 
kovaa kapitalismia, jossa ei ole sijaa yhteisymmärrykselle. 
Thacther pääsee valtaan etelän rikkaiden kaupunkien tuke-
mana. Labour on Lontoon ja pohjoisen Manchesterin sekä 
koillis-Englannin ja Skotlannin puolue. Kansa oireilee ka-
duilla, lakkoilee ja osoittaa mieltä samalla kun työttömyys on 
huipussaan ja rotumellakat roihahtavat taas Lontoossa. Nyt 
jätetään lopullisesti hyvästi kärsiville kaivostyöläisille. On syn-
tymässä uusi aika ja sen ihmiset.

Tästä maailmasta ponnistavat Eläinkaupan pojat. Vielä It 
Couldn`t Happened here-elokuva kertoo tästä ajasta ja henges-
tä. Elokuvassa on myös vahva vaikutus Monthy Pythonin-poi-
kien irvailua huumorilla kaikille tasapuolisesti käsi sydämellä. 
Eläinkaupan poikien viaton nuoruus osuus juuri tähän aika-
kauteen 1970-luvun lopun ja 1980-luvun ankeuteen. 

Alkaa itsetietoisen ja itsensä tiedostavan punk-asenteen 
aikakausi; kaikki on uutta ja kaikkea kokeillaan yhtä hullun-
kurisesti kuin kaikella uudella hullutellaan ja kaikkeen uuteen 
ihastutaan. Ei olla vielä oikein mestareita missään mutta ei sen 
väliä, kokemus on tärkeä ja harjoitus tekee mestarin. West Side 
Girls on täynnä tätä aikaa ja romantiikkaa aina uusromanttisia 
vaatteita ja hiustyylejä myöten. 

Kymmenessä vuodessa kaikki on muuttunut. Tämän näem-
me vuonna 1990 kuvatussa Being Boring-viedossa, missä on 
vielä jäljellä The Angelic Converstionin mystistä sensuellismia 
alun alastoman hyppimässä nuorukaisessa, joka pulahtaa ve-
teen, mutta muuten videosta puuttuu kriittisyys ja yhteiskun-
nallisuus. Siinä ei ole enää kantaaottava ja haastavaa sisältöä, 
eikä se keskustele ympäristönsä kanssa vaan leikkii ja hellittelee 
kohdettaan. Seksi ja nautinto on korostetusti esillä. 

Sukupuolella ei ole väliä. katseen kohde on muuttunut 
yhdeksi ja samaksi sukupuoleksi, nauttivaksi ja omasta eroot-
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tisesta vetovoimastaan tietoiseksi nautiskelijaksi, jolle mikään 
ei enää kiellettyä eikä vierasta; Se voisi ihan yhtä hyvin olla 
alastonta hedonismia juhlistava Kalvin Kleinin piilohomomai-
nos. Tärkeintä on klassinen kauneus ja cool-tyyli. kaikki kyllä 
järjestyy, kun on kaunis, osaa hymyillä ja tanssia. Elämä on 
nuorena tanssia aamusta iltaan, tuntuu video sanovan.

Enkelikeskustelun kaunein kohtaus on alastoman nuoru-
kaisen vedessä pulikointi.  Samoin Being Boringin. Mutta tyyli 
on jo toisenlaista.  Pohjalla näkyy jo maailmavalloitus Kristof-
fer Kolumbuksen hengessä. Mennään eteenpäin, minne vain, 
ei väliä mihin. Heleääninen laulu on aseistariisuvaa. Video on 
samalla sekä nostalgiatrippi että pitkästymisen vastainen ma-
nifesti. Hittituote on löytynyt ja siitä on tuotteistettu tuottoisa 
rahakone, joka ei jätä mitään sattumanvaraan. Musiikillisesti 
Pet Shop Boys elää parasta aikaansa. 

Video on kuin ohjelmanjulistus tylsistymistä vastaan. Nyt 
on bileiden aika eikä koko maailman murheita kannata kan-
taa omilla harteillaan. naidaan, tanssitaan ja ollaan kauniita 
ja mukavia vielä, kun siihen on mahdollisuus, tuntuu video 
kutsuvasti kuiskivan eroottisen lemunsa keskeltä suoraan sy-
dämiimme. 

Yhtymäkohtia Jarmanin ja Pet Shop Boysien kesken on 
muitakin kuin miesten homous ja sen ajan radiaalien arvojen 
jakaminen. Jarmanin tyylikäs The Angelic Conversation vuo-
delta 1985 on yhtä mustavalkoinen, rakeinen ja VHS-kasetille 
kuvattu, kuin Pet Shop Boysien ensimmäiset musiikkivideot 
sillä erotuksella, että Jarman pysäyttää kuvansa tunnelmoi-
maan kahden tason kerronnalla. 

Ja kun Pet Shop Boysien musiikkivideoissa kuvat hyppivät 
silmille, Jarmanin The Angelic Conversationissa ne liikkuvat 
hitaasti dame (nykyisin) Judi Denchin lukemien Shakespearen 
sonettien tahdissa tuloksen ollessa lähes sama katsojan aivoissa: 
sisintä on koskettanut se lyyrinen subjekti, joka ei jätä sen 
jälkeen sen kerran kokenutta rauhaan. 
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Pienistä virheistä 
ne suuret voitot on 

tehty
”Sipulipussi tarjouksessa, vain 0,49€. Iso punainen lappu ja 
suoraan alla kilon pusseja sipuleita. Tarjouslapussa ei mitään 
mainintaa siitä, kuinka isosta pussista on kyse. Siinä lukee 
vaan sipulipussi. Kotona huomaat kuitissa sipuleista veloituk-
sen 1,19€. Viestiä lidl asiakaspalveluun. Tiivistettynä *Tiina 
Lidlistä: Tarjous koski 500g pusseja. Valitettavasti en voi aut-
taa enempää. Kerron tällaisen toiminnan olevan harhaanjoh-
tavaa. Tiina Lidlistä: Välitän viestinne kauppaan. Harmi ettei 
vastaukseni ollut mieluisa. Hyvää kesänjatkoa* Tämä hävitty 
summa on mitään sanomaton ja toki olisin ostanut kaksi puo-
len kilon sipulipussia halvemmalla, jos olisin omistanut kris-
tallipallon, mutta eihän näin saisi kaupassa homman mennä.”

-asiakkaan ja Lidlin edustajan keskustelu Lidlin face-
book-sivulla

Saksalainen Lidl, jonka tuloa Suomen markkinoille pari-
kymmentä vuotta sitten onnistuttiin viivästyttämään erilaisiin 
tekosyihin vedoten, edustaa tänään maassamme sitä avointa, 
hintatietoista ja kuluttajaystävällistä toimintakulttuuria, jon-
ka nimeen 1900-luvun alussa syntynyt, mutta ajatuksistaan 
ja ideoistaan harhautunut työväen oma osuusliike Edistyk-
sellinen (E-liike) osuuskauppaliike puhui ja uskoi. Niiden, 
jotka eivät muista punapääoman romahdusta ja aikaa ennen 
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Lidliä, on syytä lukea tämä artikkeli tarkkaan, sillä aika ennen 
edellä mainittua kukkaroystävällistä kulutusvaihtoa oli synk-
kää ja julmaa meille tavallisille ihmisille, jotka emme olleet 
syntyneet kultalusikka suussa tai keskittyneet rahantekoon, 
vaan maleksimme kädet taskuissa kaupungilla, ja istuimme 
elokuvakerhojen hämyisissä saleissa katsomassa mustavalkoi-
sia elokuvia, jostain Ylä-Mongoliasta ja lähes asuimme hen-
kilökunnan kiusaksi kirjastoissa vailla tietoa siitä, mitä meistä 
tulisi isona, vai tulisiko mitään.

Tuona aikana Suomea hallitsi eri puolueita lähellä olevat 
kulutusmonopolit. Porvareilla oli S-ryhmänsä ja vasemmistol-
la E-liikkeensä. Nämä kaksi yhdessä kolmannen, yksityiskaup-
pojen ketjun, K-kaupan kanssa hallitsivat lähes monopolin 
turvin suomalaista ruokakappasektoria. Kiinnostavin näistä 
on idealisminsa ja yhteisöllisyytensä takia E-liike, joka syn-
tyi 1900-luvun alussa vastalauseena porvarillisille kaupoille; 
työväestön omissa kaupoissa työväestö omisti itse kauppansa, 
myi velaksi jäsenilleen ja lakon aikana turvasi kokonaisen vä-
häkisen kansanosan elintarvikehuollon. Myöhemmin E-liike 
korruptoitui ja rappeutui muodostuen sitä johtaneille vasem-
mistopoliitikoille ovelaksi sumuverhoksi, jolla kansa saatiin 
uskomaan ja luottamaan kieroihin vasemmistopolitiikoihin. 
Kauppaa ei mairitellut jäsenistönsä keskuudessa levinnyt vitsi 
työntekijöistä, jotka varastivat enemmin kuin asiaakkaansa; 
tekiväthän tavallisten työläisnaisten uskomusten mukaan 
vasemmistojohtajat vain hyvää, onnistuen ilmoittamien lu-
kujensa valossa kehittämään työläisten yhdessä omistamista 
bisneksistä kannattavia, vaikka he eivät tienneet sitä, että ky-
seessä oli ahne pukki kaalimaan vartijana valmiina hotkimaan 
koko kaalimaan mitä nopeammin sen parempi.

Kun asia paljastui, moni menetti samalla uskon vasem-
mistoon. Jostain kumman syystä E-liike ei onnistunut siirtä-
mään hintoihinsa sanallista idealismiaan. Puheet olivat hie-
noja, mutta teot vähäisiä yhteisen hyvän puolesta. Kaupalla 
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oli huono imago niin työntekijöiden kuin kuluttajienkin 
keskuudessa. Silti heihin luotettiin, koska he hoitivat myös 
paitsi keräyksin ja talkoilla sekä testamentein kerättyä yhteistä 
omaisuutta, niin myös talletuksia ja päivittäistavarakauppaa, 
joilla oli valtava tunnearvo äänestävän työväestön keskuudessa 
aikana, jolloin toivo paremmasta huomisesta asetettiin sokeas-
ti yksin poliittisen vasemmiston suuntaan. Demarit osoittuvat 
sanonnan; ”Niin tekee osuuskauppaväki”, mikä merkitsi sitä, 
että he tekivät mitä halusivat, valitettavan oikeaksi, kun E-lii-
kettä alettiin putsata sisältäpäin ontoksi ja varastaa sen mahta-
vaa omaisuutta pala palalalta, kuin rotta olisi nakertanut sitä 
sisältäpäin kenenkään muka huomaamatta sen muuttuneen 
tyhjäksi.

Kun demarit sitten aloittivat todenteolla yhtiön putsaa-
misen pääjohtajansa Eero Rantalan johdolla (1941-2019), 
ja joka ”pakeni vapaaehtoiseen poliittiseen maanpakoon” 
yrityssaneerauksen jälkeen Saksaan käyttäen valheellisesti it-
sestään sekä tohtorin että International Business Advisor-tit-
teliä, saimme medioista seurata yhtä vuosisadan suurinta 
kusetuspeliä, missä liikuteltiin luottamuksen menettämisen 
lisäksi vääristeltyjä tilastoja, valheellisia numeroita ja tavoit-
teita, mutta ei mitään todellista, ihan kuin kaikki mikä asiaan 
liittyi olisi ollut huijausta ja siksi hämärän peitossa. Vieläkin 
kummastuttaa se, ettei tästä suuresta pustauksesta ole tehty 
edelleenkään kunnon tutkimuksia, ja siksi herää kysymys: 
miten se voi olla edes mahdollista? Eihän tämä ollut kun-
nollista taloudenhoitoa vaan puhdasta kusettamista ja silk-
kaa rosvoamista senhän näki jo sokea Reetakin (yksi Paavo 
Lipposen käyttämistä mieli-ilmaisuista), osin koska helposti 
asiantuntijavallan edessä höynäytettävät ja taloudesta mitään 
tietämättömät vasemmistopoliitikot olivat vain kakkuja ja hy-
viä pitoleipiä syövä turhantärkeä kumileimaisin vailla todellis-
ta ymmärrystä siitä, mihin rikoksiin he syyllistyivät.

Hommasta kuluttajille jäi paha jälkimaku ja iso lasku 
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maksettavaksi. Entinen Ylen taloustoimittaja ja pitkäaikainen 
kansanedustaja sekä europarlamenttiedustaja, Esko Seppänen 
(vas.), kertoo kirjassaan ”Punapääoman romahdus” (WSOY 
1995) yksityiskohtaisesti millaista vasemmistojohdon sikailut 
ja tietämättömyydestä johtuvat tunaroinnit olivat, ja mitä ne 
maksoivat aikoinaan maan suurimpiin yrityksiin kuuluneelle 
ja lähes puolen miljoonan kuluttajan omistamalle E-liikkeel-
le maksoivat. Seppänen ihmetteli kirjassaan, miten yli 700 
toimipaikkaa maassa omanneen valtavan yhtiön, jonka liike-
vaihto oli parhaimmillaan yli 15 miljardia Suomen markkaa, 
ja missä työskenteli yli 13.000 ihmistä, olemassaolotaistelua 
käytiin pelkän kirjanpidon avulla, niin että kun tappiot alkoi-
vat kasaantua yhtiöön, se puristi niiden kätkemiseksi kuiviin 
hyvin tuottaneet ja oman alansa suuriin kuuluneet vakuu-
tusyhtiö Kansan sekä rakennusyhtiö Hakan. Yhtiö onnistui 
pelaamalla laittomasti korkeiden vasemmistopoliitikkojen 
suostumuksella tilinpäätöspelejä Seppäsen mukaan näiden 
yhtiöiden omaisuuksilla, kassavirroilla ja taseilla. Kun yhtiö 
ei enää saanut pankeilta lainaa, se alkoi haalia sitä markki-
noilta tarjoamalla tallettajille suuren koron säästökassoiltaan. 
1993 yhdeksän kuukauden ajan se onnistui tässä tehtävässä 
erinomaisesti haalien tallettajilta konkurssikypsälle yhtiölle yli 
480 miljoona markkaa aikomattakaan koskaan palauttaa ra-
hoja asiakkailleen. Yhtiön talletukset kasvoivat samaan aikaan 
80 % kun ne vähenivät pankeissa 18 % ja isojen pankkien 
hälytyskellot alkoivat soida. Talletukset maksoi lopulta Ahon 
porvarihallitus pankkitakausvaroista (Lex Tradeka). Seppänen 
lopettaa kirjansa toteamukseen, ettei ilman eetosta ole vasem-
mistoa, mutta ilman punapääomaa kyllä pärjäillään varsinkin, 
kun sitä ei enää ole!

Heti kun E-liikkeestä oltiin päästy eroon, saksalainen 
elintarvikealan jätti, Lidl käänsi katseensa Suomeen. Ilman 
punapääoman romahdusta Lidl ei olisi ehkä koskaan tullut 
Suomeen, mikä olisi ollut ikävää. Mutta nyt Suomessa oli hei-
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dän mielestään selvästikin markkinarakoa. Lidl alkoi rakentaa 
ketjuaan vuodesta 2002 lähtien. Aluksi siihen suhtauduttiin 
varauksellisesti. Suuri osa tuotteista olivat saksalaisia eivätkä 
kaikki ihan suomalaiseen makuun. Asia korjaantui nopeasti 
ja pian Lidlistä alkoi saada myös suomalaisten kestoherkku-
ja, kuten Fazerin Sinistä, Oululaisen Reissumiestä ja HK:n 
Sinistä ja suomalaisetkin tottuivat saksalaisten makuun. Lidl 
uudistui koko ajan ja uudisti samalla ”päivittäistavarakaup-
paa”, miksi sitä silloin kutsutiin. Lidl alkoi myydä uudella 
konseptilla esimerkiksi muodikkaita halpisvaatteita. Joka viik-
ko asiakas yllätettiin uudella kiinnostavalla teemalla. Uusia 
tuotteita tuli ja meni ja asiakkaat olivat ihastuksissaan. Syntyi 
Lidl-fanien uskollinen kuluttajaryhmä, mikä mainosti samalla 
kauppaa muille asiakkaille. Lidlin hauskoista mainoksista tuli 
hittituote puhumattakaan kesäisistä Grillimasteri-kiertueis-
ta, jossa Lidlin mainosrekat kiersivät kesäaikaan turoulla ja 
toreilla tarjoamassa leipää ja sirkushuveja tavallisille kansalle 
niin että konseptin aikoinaan keksineet Rooman keisaritkin 
olisivat jääneet toiseksi siitä huolimatta, että monesta heis-
tä, kuten yksi kuuluisimmista, Nero saattoi julistaa yli sata-
päivää kestäneet oksennukselle haisevat sikamaisuuksissaan 
ylittämättömät juhlallisuudet, jonka lopuksi mopo karkasi 
kunnolla, kun sekä kaupunki että kokoon haalitut kristityt 
käristettiin juhlan kunniaksi perinpohjaisesti.

Lidlin kunniakkaassa tarinassa olisi opiksi kunniattomalle 
E-liikkeelle ja sitä hallinneelle tunaroivalle vasemmistopoli-
tiikkosakille tarpeeksi, mutta eiväthän he ota mistään opiksi. 
Onneksi heistä päästiin eroon. Nykyisin meillä on Lidl, joka 
on Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavaraketju markki-
naosuudella mitattuna. Myymälöitäkin on Suomessa jo 180. 
Lidl tuli Suomeen ja menestyi. Kun Lidlistä saa kaksi muovi-
kassillista tavaraa, samalla rahalla saa K-kaupasta yhden vail-
linaisen ja S-ryhmästä yhden melkein täyden. Ero on valtava. 
Lidl uskalsi siirtää alennukset suoraan hintoihin. Se on ovelaa 
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kuluttajapolitiikkaa, josta asiakkaat pitävät ja kauppa käy kuin 
siimaa. Tänään heillä on vielä oma bonusjärjestelmänsäkin li-
säämässä uskollisten ostajien määrää. Nykyajan kuluttajaliike 
on tätä. Ilman Lidliä monella köyhällä olisi vielä köyhempää. 
Mutta ei yhtä ettei kahta, sillä seuraavaksi odotamme Lidlin 
esimerkin innoittamina, mistä Lidlille saadaan kilpailija. Sen 
aika alkaa olla jo ovella kuten otsikon alla siteeraamastani 
asiakkaan ja Lidlin asiakaspalvelijan välisestä facebook-kes-
kustelusta huomaamme, sillä piru vaanii aina salakavalasti 
yksityiskohdissa.

Vuonna 2019 Lidl Suomen markkinaosuus päivittäistava-
rakaupasta oli jo peräti 9,6 prosenttia. Muutama vuosi sitten 
Lidl oli yleinen puheeanaihe 800 miljoonan voitollaan sa-
maan aikaan, kun pahoissa talousvaikeuksissa kamppaileva ja 
rikkaille kalliilla merkkituotteita sekä ”laatua” myyvän Stock-
mannin tappio oli lähes sama, 800 miljoonaa euroa. Mutta 
Lidl ei ole mikään puhdas pulmunen ja tee hyvää sen itsensä 
takia. 

Kaukana siitä. 
Lidlissä laskukoneet käyvät yhtä kiivaina siinä missä muis-

sakin voittoa tavoittelevissa yrityksissä ja mainonta on aina 
yhtä tarkkaan harhaanjohtavaa ja psykologisesti mietittyä 
kusetusta kuin muillakin. Yksikään ele tai hinta ei ole harkit-
sematon. Lidlin kusetus on mainonnan suurpiirteisyydestä 
johtuvana harhaanjohtavaa; valpas asiakas huomasi jotain, 
mikä meiltä muilta on jäänyt huomaamatta kun hän sanoi, 
että hävitty summa oli mitään sanomaton ja toki hän oli-
si ostanut kaksi puolen kilon sipulipussia halvemmalla, jos 
olisi omistanut kristallipallon, mutta eihän hänen mielestään 
näin saisi kaupassa homman mennä. Hän on väärässä oikeassa 
asiassa. Siksi kysymys kuuluukin: eikö muka? 180 kauppaa x 
1 euron virhe x 100.000 vuodessa tekee 18 miljoonaa euroa 
vuodessa. Se on 800 miljoonan voitosta jo aika iso osa. Juuri 
näistä pienistä virheistä ne suuret voitot on Lidlissäkin tehty.
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Ongelmapoliitikot
Monet eduskunnasta tipahtaneet entiset kansanedustajat 
ovat valittaneet julkisuudessa paitsi sitä, etteivät kelpaa enää 
kansan edustajina edustamaan äänestäjiään eduskuntaan mo-
nista uusintayrityksistä huolimatta, myös sitä, etteivät työ-
markkinat ole ottamassa heitä avosylin vastaan juuri sellaisina 
erityisasiantuntijoina, mitä he eivät ole muuta kuin omasta 
mielestään, kuin he luulevat olevansa. Ikävintä on sellainen 
ex-kansanedustaja, joka vielä haluaa pyrkiä valtaan monta ker-
taa tulematta valituiksi. SDP:ssä heitä on ollut entisestä Hel-
singin mahtinaisesta Arja Alhosta (nyk. Siuntio) Porin Antti 
Vuolanteeseen ja viimeksi lähinnä puolustusministeri Antti 
Kaikkosen entiseen vaimoon, etelähämäläiseen Satu Taivea-
hoon, joka on Ylen tämän päivän uutisten mukaan ”kauhean 
järkyttynyt” siitä, etteivät kouvolalaiset ole mitenkään ihas-
tuksissaan siihen, että hän yrittää ohituskaistaa pitkin päästä 
paalupaikoille politiikassa kahden vuoden päästä pidettävissä 
eduskuntavaalissa, jossa hänen hartain toiveensa olisi tipauttaa 
Kouvolan istuva ja pidetty sairaanhoitajakansanedustaja Paula 
Werning (sdp.).

Taiveaho pisti asiasta ison äläkän pystyyn alueen valta-
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medioissa ja on saanutkin jo odottamiaan säälipisteitä. Ylen 
toimittaja Miina Sillanpäälle antamassaan haastattelussa hän 
esittää viatonta ja pyyteetöntä demokratian puolustajaa, jolle 
ilkeä ja riitaisia järjestöväki on tehnyt tepposet äänestäjien 
tahdon vastaisesti. Taiveaho käyttää kaikki viattomalta ja ai-
doilta vaikuttavan uhrin mielistelyn keinot vakuuttaakseen 
toimittajan häntä kohdanneesta säälimättömästä ajojahdista 
jättäen kertomatta kuitenkin sen kaikkein tärkeimmän. Hän 
on tullut Kouvolaan samaan tapaan soten kuntayhtymälle po-
liittisesti valittuna virkamiehenä, kuin Seinäjoelle ennen edel-
lisiä eduskuntavaaleja SDP:n entinen varapuheenjohtaja Tarja 
Tenkula vain ja ainoastaan siksi, että yritti päästä alueen kan-
sanedustajaksi siinä onnistumatta sen kummemmin, kuten ei 
Taiveahokaan säälittävän pienillä äänimäärillä eduskuntavaa-
leissa jääden kerta toisensa jälkeen ulos eduskunnasta. Ylen 
toimittaja Miina Sillanpään jutun mukaan eripuraa puolu-
eessa on herättänyt Kouvolan kaupunginhallituksen jäsenten 
valinta. Sosialidemokraateilla on hallituksessa kolme paikkaa. 
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jukka Nyberg, Kirsi Kekki sekä 
Henna Hovi ja Manu Huuhilo siten, että Hovi on jäsen val-
tuustokauden ensimmäiset kaksi vuotta, jonka jälkeen hänen 
tilalleen tulee Huuhilo. Sillanpään jutun mukaan rotaatiomal-
lilla kaupunginhallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi kaksi 
naista ja yksi mies, ja päinvastoin vuosiksi 2023-2024:

”Yleisönosastolle kirjoittaneiden sosialidemokraattien 
mielestä vaalien äänestystulosta ei valinnassa kunnioitettu. 
- Esityksemme oli, että kuntavaalien äänestystulosta kun-
nioitettaisiin jakamalla paikat koko kauden ajaksi suhteessa 
kaksi naista, yksi mies. Sosialidemokraateista eniten ääniä 
Kouvolassa sai kansanedustaja Paula Werning, joka valittiin 
valtuuston puheenjohtajaksi. Kuntavaaleissa Kouvolassa nai-
set hallitsivat muutoinkin sosialidemokraattien eniten ääniä 
saaneiden listaa. Eniten ääniä saaneista kuusi on naisia. Wer-
ningin jäljessä listalle nousivat järjestyksessä Satu Taiveaho, 
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Henna Hovi, Sanna Tähtinen, Sari Melkko ja Marjo Lakka. 
Heistä Hovi ja Melkko ovat yleisönosastokirjoituksen allekir-
joittaneiden joukossa. Kaupunginhallitukseen valitut Nyberg, 
Kekki ja Huuhilo saivat kahdeksanneksi, yhdeksänneksi ja 
kymmenenneksi eniten ääniä puolueen sisällä.”

Taiveaho oli hämmästynyt, ettei kelvannut Kouvolan 
johtoon, sillä tämä väliporras kuului hänen suunnitelmiinsa 
päästä uudelleen kansanedustajaksi, kun monista yrityksistä 
huolimatta Hämeen vaalipiirin äänestäjät eivät häntä sinne 
kelpuuttaneet. Syyksi epäillään sitä samaa, miksi häntä ei ha-
luta Kouvolaankaan. Hänellä ei ole tämän päivän poliitikol-
ta vaadittavia laadullisia ominaisuuksia. Jotain painaa myös 
se, ettei hän ole itse kouvolalainen, vaikka yrittääkin samaa 
temppua, kuin jo edellä mainittu epäonninen Tarja Tenkula 
Seinäjoelta (ollessaan SDP:n varapuheenjohtaja varmisti esi-
tyksellään kaikille vapaasta presidenttiehdokkaannesivaalin 
äänestämisestä, ettei Sorsaa valittu, vaikka hän sai puolueväen 
äänistä yli 70 prosenttia, ja kun STS meni konkurssiin dema-
reiden huijausten jälkeen, valpas Tenkula, jonka poliittinen 
neuvonataja on sama kuin pääministeri Paavo Lipposen Päi-
vi-vaimolla; rouva Kaisa-Annikki Koskinen, joka on käynyt 
ammattikoulun laborinttilinjan ja ammatikseen hoitanut va-
semmistolaisten järjestöjen kirjanpitoa tyyliin yksinkertaiset 
tilintarkastajat ja kaksinkertainen kirjanpito aitoon demari-
henkeen, ehdotti puolueelle järjestettävän kerran vuodessa 
erityinen STS-surupäivä, ei ihme että hänet heitettiin seuraa-
vassa puoluekokouksessa ulos varapuheenjohtajan paikalta), 
ja siksi hän ampuu julkisesti kovilla ja yrittää rivien välistä 
mustamaalata muita demareita uhriutumalla. 

Kumma ettei Ylen toimittaja kyseenalaistanut häntä mi-
krofonin pitäjänä käyttänyttä Taiveahoa, joka esitti olevansa 
järkyttynyt siitä, ettei hänen omalla nimellään ja juuri ja juuri 
sen verran Kouvolassa asuneena, että pääsi kunnallisvaalieh-
dokkaaksi, vakuuttanut demareiden järjestöväkeä olevansa 
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sopivin ja parhain mihin tahansa kunnalliseen erittäin näky-
vään luottamustoimeen, profiloituakseen sillä eduskuntavaa-
likamppailua varten asiantuntevana ja ärhäkkänä poliitikko-
na, mitä hän ei ole vähimmissäkään määrin hänet tuntevien 
muiden poliitikkojen ja medioiden edustajien mielestä, jos 
rehellisiä ollaan. Ja tässä tapauksessa, mikä näyttää lapselli-
selta vallankaappaussuunnitelmalta, kannattaa olla rehellinen 
epärehellistä Taiveahoa vastaan, ettei hän pääsisi nauttimaan 
likaisista tempuistaan ja ansiottomasta arvonnoususta muiden 
kustannuksella. 

Paljon julkisuutta tärkeiden asioiden takia saavien kasva-
tuslautakunnan tai tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus 
olisi kelvannut mutta ei vähemmän yleisöä kiinnostavan 
liikunta- ja kulttuurilautakunnan, vaikka uuden Kouvolan 
matkakeskukseen sijoitettavan uimahallin ympärillä Taivea-
hoa osaavampi mielikuvituksellinen sekä osaava poliitikko 
voisi pitää Rooman keisareiden triumfeihin verrattavia bak-
kanaaleja sopivasti eduskuntavaaleihin saakka. Miksi hän ei 
tätä tajunnut? Ehkä siksi, ettei mielikuvitus ole se sana, joka 
häneen ensimmäisenä yhdistetään. Näytöt hänen poliittisesti 
onnettomalla urallaankin ovat surkuteltavan vähäisiä, vaikka 
hän yrittää päinvastoin viestittää kouvolalaisille, jotka eivät 
vielä tunne häntä. Lähinnä silloinkin ihmeteltiin, miten ih-
meessä hän oli aikoinaan päässyt kansanedustajaksi, kun ei 
tiennyt mitä kansanedustaja edes teki eikä tehnyt mitään jär-
kevää äänestäjiensä eteen. Mutta miksi hän valitsi Kouvolan 
kun Pieksamäellä olisi ollut hänelle enemmän tilaa ja jopa 
jonkinlaista tilausta? Siksi, etteivät Pieksamäen äänet riittäi-
si vielä eduskuntapaikkaan. Mutta Kouvola on laaja alue ja 
muodostuu niin monesta erilaisesta ja eritasoisesta entisestä 
kunnasta ja kyläyhteisöstä, ettei sen ottaminen haltuun noin 
vain onnistu sellaiselta yrittäjältä helposti yhdessä yössä, joka 
ei edes tunne aluetta ja sen ihmisiä, historiasta nyt puhumat-
takaan kunnolla. 
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Kouvola on ollut erityisesti entisille demareille tuskien tai-
val. Aikoinaan Kuusankosken demarit käytännössä heittivät 
ulos Sinikka Hurskaisen Pekka Starastin (1956-2011) tiel-
tä vuoden 1979 vaaleissa, jonkä jälkeen Hurskainen muutti 
Imatralle ja pääsi vasta kolmannella yrittämisellä eduskun-
taan. 1970-luvun uuden median tähtisilmä, toimittaja Seppo 
Tikka (1942-2015) istutettiin ääniharavaksi Kouvolaan vaali-
päällikkönään silloin lakimiehen opintoja öisin Kymintehtaan 
ovivartijana lukenut myöhempien aikojen ay-järjestö ATK:n 
puheenjohtaja sekä kansanedusta Risto Kuisma. Huolimatta 
näkyvyydestään, Tikankin piti muuttaa ennen viimeistä kaut-
taan Imatralle varmistaakseen uudelleenvalintansa muhkeaa 
eläkettä varten, jonka tuohon aikaan sai täysmääräisenä, jos 
onnistui pysymään eduskunnan täydet neljä kautta. Se on ol-
lut aina vaikeaa Kouvolasta valitulle demarikansanedustajalle. 

Pitkäaikainen kouvolalainen demaripoliitikko Harri Hel-
minen huomasi, kuinka vaikeaa oli yrittää vuodesta toiseen 
eduskuntaan suositun isänsä, Olli Helmisen jalanjäljissä. 
Kouvola ei ole koskaan ollut helppo paikka demareille. En-
tiseen aikaan kun itse vanhaa Kouvolaa hallitsivat kokoomus 
ja upseerit, demareilla ei ollut kaupungissa eikä lähikunnissa 
syytä juhlaan, kuten ei taida olla vieläkään. Siksi pitää kysyä, 
miksi Taiveaho haluaa tipauttaa suurella vaivalla Kouvolaan 
saadun demarikansanedustajan ehdoin tahdoin? Molemmat 
naiset eivät pääse eduskuntaan paikkakunnan naisten äänillä, 
vaan heille käy kuin aikoinaan Sinikoille Mönkäre ja Hurs-
kainen Imatralla kisaillessaan pienen paikkakunnan äänistä 
melko tasavertaisina vuorovaalein toisen tippuessa aina toisen 
noustessa eduskuntaan.

Taiveaho ei luovuta ennen kuin on saanut tahtonsa lävit-
se demareissa. Eri asia on se, ovatko Kouvolan demarit niin 
tyhmiä, etteivät muka näe hänen temppujensa lävitse? En 
usko, että ainakaan istuva demarikansanedustaja menisi tähän 
Taiveahon ovelasti julkisuudessa hänelle virittämään ansaan. 
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Saattaa jopa olla, ettei Taiveaholla ole tämän jälkeen paljoa-
kaan asiaa enää demaripiireihin tai ainkaan sen kuumaan 
ytimeen, sen verran monet demarit ovat pahoittaneet hänen 
turhasta ärhentelystään mielensä. Miksi hän muuten väittää 
totuudenvastaisesti suuren äänimäärän oikeuttavan automaat-
tisesti johtopaikkaan? Eihän se ole demokratiaa vaan puhdasta 
itsekästä vallanhalua pelissä, jossa hän yrittää käyttää kouvola-
laista äänestäjää astinlautanaan valtakunnanpolitiikkaan. Ylen 
toimittajan Miina Sillanpään Ylen Areenan tekstisivuille teke-
mässä jutussa Taiveaho kertoo ”kokeensa täyttäneensä asetetut 
määreet”, mikä on tietysti illuusio ja sellaisen katkeroituneen 
poliitikon totuudenvastaista puhetta, kun päätökset eivät 
mene oman mielen mukaisesti siihen suuntaan, johon itse 
haluaisi niiden menevän:

”En ole ennen tällaiseen törmännyt, että vaalitulosta ei 
kunnioiteta siten, kuin tässä tilanteessa näyttää nyt käyvän. 
Olen ajatellut, että paikat pyritään jakamaan oikeudenmu-
kaisesti, demokratiaa kunnioittaen. Totta kai on muitakin te-
kijöitä, kuten kokemus. Koen itse, että täytin kaikki asetetut 
määreet siinä määrin, että se (paikka kaupunginhallituksessa) 
ilman muuta itselleni kuuluisi. Koen, että aika moni muu 
ajatteli samoin, Taiveaho sanoo.” Koe paljastaa hänen tekopy-
hyytensä ja valehtelunsa mittasuhteet. Nyt ollaan tekemässä 
kärpäsestä härkästä entisen poliitikon tapaan suurentelemalla 
ongelmia. Kokemus ei tee ketään automaattisesti päteväksi 
mihinkään. Onhan idiootillakin kokemusta olla idiootti vaik-
ka muille jakaa, mutta haluaako kukaan kokeneen idiootin 
lähelleen? Ehkä demarit mutta muista en tiedä. Ei se, että 
hän kokee asioiden olevan jollain tavalla, tee niistä vielä tosia 
tai että hänellä olisi tällä tavoin oikeutus pyyhkiä Kouvolan 
demareiden enemmistön naama likaisella rätillä, sillä sitähän 
tämä oli turhautuneelta entiseltä ongelmapoliitikko Taivea-
holta kun typerät suunnitelmat eivät edisty toivotulla tavalla 
- ei paljon muuta.
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Ovela zeniläinen 
jäävuoripersu

”Teos on lähinnä tutkimukseksi naamioitu pamfletti, len-
tokirjanen, jonka tarkoitus on muualla kuin tasapainoisen 
ja tutkimuslähtöisen kuvan antamisessa kohteena olevasta 
puolueesta.” -Vihreiden verkkolehti Verdessä dosentti ja aka-
temiatutkija Oula Jääskeläisen (vihreä) arvio Markku Jokisi-
pilän uutuuskirjasta Perussuomalaiset Halla-Ahon ja Purran 
linjoilla (Otava 2021).

Osmo Soininvaaran päätoimittamassa vihreiden verkko-
lehti Verdessä oli dosentti ja akatemiatutkija sekä aktiivisen 
viherpoliitikko Oula Silvennoisen arvio Turun eduskuntatut-
kimuksen johtajan, Markku Jokisipilän persuista kertovasta 
uutuuskirjasta Perussuomalaiset Halla-Ahon ja Purran lin-
joilla. Kirja on alusta loppuun asti enemmän tai vähemmän 
persupesua ja herättää ansaitun kysymyksen: Miksi ja kenen 
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tilauksesta? Se paljastuu Ylen kirjasta kertovassa jutussa, mis-
sä Jokisipilä taktikoi hyökkäys on paras puolustus -tyyliin ja 
näyttää propagandistin taitonsa leikkimällä marttyyriä iske-
mällä ennen kuin muut ehtivät: ”Uutuuskirja Perussuoma-
laiset Halla-ahon ja Purran linjalla on ensimmäinen kattava 
teos, joka pureutuu perussuomalaisten ideologiaan ja suosion 
syihin. Kirjan kirjoittaja pelkää leimaantumista persujen ää-
nitorveksi.”

Ennen kuin referoidaan Silvennoisen arviota, joka on itse 
omalla persoonallaan yksi kova ja älyllinen vihernyrkki so-
dassa persuja vastaan, ja yksi persujen ykkösinhokkeja vih-
reissä sekä kovasti maalitettu vielä kaupan päälle, mietitään 
millainen Jokisipilä on henkilönä ja tutkijana. Jo kirja Edwin 
Linkomiehen poliittinen toiminta 1943-1946 kertoo miehen 
poliittisesta kiinnostuksesta äärioikeistoon päin. Samoin so-
dasta ja Hitleristä kirjoittaminen. Puoluekanta paljastuu eri-
tyisharrastuksesta soutaminen. Tulkitkoot Suomen historiaa 
tunteva kukin miten haluaa tämän vihjeen.

Jääskeläinen ei vielä ymmärrä törmänneensä Jokisipilässä 
oman sisäisen persunsa löytäneeseen veitikkaan, joka kokee 
valaistuneensa Halla-Ahon vieressä istuessaan ja Purraa kat-
soessaan: Hyvänen aika, nämähän ovat ihmisiä, jyrkkiä ja reh-
tejä suomalaisuuden puolustajia - kuten minäkin, Jokisipilä 
on tuuminut ja alkanut ymmärtää, antaa siksi muidenkin ym-
märtää, persujen olevan ainoa vaihtoehto Suomen pitämiseksi 
suomalaisilla. Eikö Jääskeläinen ole tätä akateemisessa vauh-
tisokeudessa muka nähnyt tai halunnut nähdä? Jääskeläinen 
olisi tarvinnut avukseen kättä pidempää kohdatessaan Joki-
sipilän tapaisen ovelan zeniläisen jäävuoripersun (suurin osa 
persuismista on aina äärioikeiston tavoin piilossa pinnan alla).

Sellainen tarjoutuu Jussi Marttisen kirjoittamassa maini-
ossa kirjassa Mikä perussuomalaisia vaivaa (Vastapaino 2021) 
-kirjan lopussa olevassa ohjeistuksessa: Kuinka kohdata pe-
russuomalaisen?
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Kirjassa keskitytään kuvailemaan sitä kuilua, mikä persujen 

ja muiden suomalaisten välillä on kasvanut poikkeuksellisen 
suureksi. Jokisipilä on tietenkin toista mieltä - eihän hän olisi 
muuten kokonaista jankkaavaa yhden oivalluksen kirjaa siitä 
kirjoittanut. Hänen mielestään mediat liioittelevat persuvaa-
raa ja tekevät heistä väärin perustein hirviöitä - uskokoot ken 
haluaa. Jokisipilä itse väittää niin uskovansa, vaikka tietenkin 
itse jäävuoripersuhirviönä ja hirviömäisiin historian hahmoi-
hin perehtyneenä ja mielistyneenä tietää asian olevan juuri 
niin.

Jääskeläisen pääargumentti Jokisipilää vastaan on hänen 
valheellinen tapansa kertoa asioista ja esittää mukahuomioi-
taan: historioitsijataustaisen politiikan tutkijan esittämänä se 
on Jääskeläisestä silmänkääntötemppu, josta Jokisipilä saisi 
kuulla missä hyvänsä historian tai politiikan tutkimuksen 
proseminaarissa. Marttisen mukaan perussuomalaisuus on 
ajatusmaailman jo omaksuneille itsestäänselvyys (kuten Joki-
sipilälle), mutta muille se näyttäytyy ristiriitaisena ja vaikeasti 
lähestyttävänä.

Ensimmäistä kertaa ei Jokisipilä liiku epävarmalla maal-
la historioitsijan viljelemässä perustelemattomia mielipiteitä 
epätotuuksina naamioituna tieteen kaapuun (HISTORIA EI 
OLE TIEDETTÄ siitä todistuksena Kimmo Katajalan ajat-
telun tyhjänpäiväisyys vuosina 1996-1999), joista paljastuu 
hänen suuri himonsa vetää mutkat suoriksi asioiden puolesta, 
joita hän inhoaa, kuten amerikkalaisen talouden uusjaon ja 
reformipolitiikan aloittanutta New Dealia. Erkki Tuomioja 
huomasi tämän virheen hänen väitöskirjassaan - tarkastajat 
(samanmielisiä ja sokeita kun olivat; tätä väitöskirjaa ei olisi 
pitänyt hyväksyä lainkaan) arviossaan sivuillaan jo vuonna 
2004.

-https://tuomioja.org/kirjavinkit/2004/01/markku-jokisi-
pila-aseveljia-vai-liittolaisia-suomi-hitlerin-saksan-liittosopi-
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musvaatimukset-ja-rytin-ribbetropin-sopimus/
”Jokisipilän työn pääteemoihin liittyen on vaikea esittää 

kovin vakavia huomautuksia. Sivujuonteista huomio kiinnit-
tyy kuitenkin Jokisipilän ohimennen esitettyyn toteamuk-
seen, jonka mukaan USA:n presidentti ”Roosevelt oli ryh-
tynyt sotaan vain johtaakseen huomion pois New Dealinsa 
kohtaamasta sisäpoliittisesta katastrofista, Euroopan kohta-
lo ei häntä kiinnostanut”. Tämän kohtalaisen yllättävän ja 
tuoreen näkemyksen tueksi ei kuitenkaan viitata mihinkään 
lähteisiin.”

Tuomioja totesi saman siis jo vuonna 2004, kuin minkä 
nyt Jääskeläinen, ja siitä voimme vetää johtopäätökset, että 
Jokisipilän muutkin tutkimukset ovat (hurmio) hengeltään 
tutkimukseksi naamioituja pamfletteja, lentokirjasia, joiden 
tarkoitus on muualla kuin tasapainoisen ja tutkimuslähtöi-
sen kuvan antamisessa kohteena olevasta tutkittavasta asiasta. 
Erityisen epäilyttävää on Jokisipilän tapa esittää huomioita, 
joiden perusteluksi hän ei osaa esittää mitään muuta kuin 
oman sanansa, joka ei paljon maailmalla paina. 

Kas kun kukaan ei ole aiemmin Tuomiojaa lukuun otta-
matta huomannut tätä. Ehkä Tuomioja ei demariuudestaan 
huolimatta olekaan niin pönttö kuin antaa ymmärtää ja mitä 
hänestä puhutaan. Jokisipilä selvästikin vihaa New Dealia ja 
halveksii sitä samalla, kun osoittaa olevansa sotahullu. Versail-
lesin häpeärauha saa hänen varmasti vieläkin itkemään kesken 
kaiken muun räyhäämisen ja kurittoman maan ojentamisen. 
Persu hän ei ehkä ole - vielä. Mutta selvästikin psyykeltään 
kovan luokan äärioikeistolainen, väitti hän itse olevansa, tai 
ei olevansa mitä tahansa, tai ei mitään.

Markku Jokisipilä ei ole selvästikään sortuessaan tällaisiin 
vilpillisiin keinoihin myöskään kovinkaan varteenotettava 
tieteentekijänä (mutta kelpaa Turkuun), vaan sijoittuu lähel-
le samanmielistä persuna tunnettua toista sekavaa ja asioita 
omiin tarkoituksiinsa tulkitsevaa Jukka Hankamäkeä lähelle 
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vouhottamisessaan ja rykimisissään, historian vääryyksien 
korjaamisesta hänen mielensä mukaisesti totuudesta tai hy-
vistä tieteellisistä tavoista välittämättä. Yrjö Hjeltin tekemäs-
tä Ylen jutusta paljastuu mikä Gobbelsiltä paljon lainanneen 
Jokisipilän temppu ja tavaramerkki on: ”Perussuomalaisista 
esitetään valtamediassakin väitteitä, jotka muiden puoluei-
den tapauksessa mitä todennäköisimmin johtaisivat oikeus-
toimiin”, Jokisipilä kirjoittaa kirjassaan.”

Väite ei tietenkään pidä paikkaansa mutta kertoo sanojas-
taan paljon. Hän ei jaksa pysyä totuudessa (taaskaan; on ollut 
ikävä kuunnella hänen vääriä arvioitaan puolueista ja poliitti-
sista tapahtumista medioista) varsinkaan nyt, kun hän pystyy 
ovelasti naamioimalla oman arvostetun asemansa sekoittaen 
sympatiansa äärioikeistoon, saaden kunniaa niiltä ”Kunnioit-
tamattomien paskiaisilta (Quentin Tarantinon elokuva), jotka 
sitä eivät ansaitsisi.

Marttinen kumoaa Jokisipilän perusmoton jo heti oman 
kirjansa aluksi: ”Isänmaallisuuden ja pienen ihmisen puolus-
tamisen kaltaiset perussuomalaisuuden kulmakivet näyttävät-
kin olevan lähinnä keinoja tuoda pinnan alla kytevät todelliset 
arvot esille.” Ei ole vaikea arvata mitä ne pinnan alla kytevät 
todelliset arvot ovat. Niistä laulaa persumoottoriturpa ja va-
rapuheenjohtajan paikalta (ja myös mitä todennäköisemmin 
- jos niin ikävästi sattuu (eikö kukaan huomaa medioiden 
villitsevää vaikutusta; me oletamme persujen voittavan vaalit, 
vaikka saattaa olla, että he saavat vain 10 prosentin kanna-
tuksen).

Mikä Mies Markku Jokisipilä (nimi viittaa kepulaisuuteen) 
sitten on? Piilopersuko? Ei suinkaan vaan täyspersu - ainakin 
ehta tosi mies ja äärioikeistolainen - kun lukee pidemmälle 
Ylen juttua ja hämmästyy sen sisältämiä väitteitä. Ei kukaan 
täysipainoinen humanistisen sivistyksen ja arvot itseensä 
imenyt kulttuuri - tai yliopistoihminen tietenkään kannata 
persujen naurettavia ja valheisiin perustuvia ehdotuksia maan 
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henkisen ilmapiirin muuttamisesta jälleen satoja vuosi taakse-
päin kivikautiseksi Päivi Räsäsen hengenheimolaisten maun 
mukaisesti.

Jokisipilä sanoo Ylen jutussa, että media ja akateemiset 
tutkijat suhtautuvat perussuomalaisiin täysin eri tavalla kuin 
muihin puolueisiin. Esimerkiksi syytökset puolueen rasismis-
ta Jussi Halla-ahon saamien tuomioiden johdosta ovat saaneet 
hänen mielestään mediassa kohtuutonta huomiota: ”Tällais-
ta suhteellisuudentajua kaivattaisiin, koska esimerkiksi Hal-
la-ahohan sai 50 päiväsakkoa kansanryhmää vastaan kiihot-
tamisesta ja uskonrauhan rikkomisesta. Meillä on kilpailevien 
eduskuntaryhmien riveissä ihmisiä, jotka ovat saaneet ehdolli-
sia vankeustuomioita eli syyllistyneet vakavampiin rikoksiin.”

Aika posketonta puppua. Tällaiset yksinkertaistukset ovat 
kansaan meneviä mutta myös sekä epäeettisiä viljeltäviksi 
ja epärehellisiä. Ei tässä ole kyse juridiikasta vaan jakamat-
tomasta ihmisarvosta ja siitä, onko jollain oikeus riistää se 
toisilta valheilla vai ei. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen 
on persujen painajaisuni. Jokisipilän televisioruudusta anta-
mat vastenmielisen jyrkät ja kylmät arvioinnit politiikasta 
viittaavat tiukan kurin ja sääntöjen maailmasta kumpuavaan 
ajatteluun.

Persuvaaran tahallinen vähättely ja selkeä rivienvälinen 
Trumpin ihailu taas vaikeaan luonnevammaiseen ääri-ihmi-
seen. Murre on peräisin jostain ”jumalauta näillä lakeuksilla 
saa tappaa radikaaleja, mutta ei pilkata isänmaallista (lue: 
valkoista ja pienmunaista) roskaväkeä”-alueilta. Enempää en 
halua häntä kuvailla. Sekä tyyppi että hänen edustamansa 
mielipiteet ovat lievästi sanoen elämää laajasta ymmärtäväl-
le ja rakastavalle liikaa. Ja jos jotain ulkonäöstä voi päätellä, 
häneen sopii hyvin koppalakki päähän ja monokkeli toiseen 
haaleansinisen kyyläsilmän kovuutta korostamaan.

Silvennoinen on tietenkin puolueellinen ja selvästi tuoh-
tuneena kirjoittaessaan arvostelussaan Jokisipilän kirjan pe-
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russuomalaisista sivuuttavan puolueen oikeistoradikalismin 
- ihan syystäkin. Jokisipilän kannanotot eivät sovi instituution 
”eduskuntatutkimuksen laitos” normaaliin päiväjärjestykseen. 
Jokisipilä liikkuu vaarallisilla vesillä. Samoin yrittävät tehdä 
persut itse ja esimerkiksi Suomen Kuvalehden tiedetoimitta-
jan paikalta persujen ajatushautomon esimieheksi siirtynyt 
Marko Hamilo esiintymisillään ja kirjoituksillaan mm. viime 
vuotisen surkuhupaisan Jukka Hankamäki-hässäkän yhtey-
dessä, josta kirjoitimme yhdessä digivallila.comin toisen pää-
toimittaja Eero K.V. Suorsan kanssa artikkelin sekä digival-
lilaan että yhteiseen kirjaamme nimeltään Homeroskritiikki 
ja muita filosofis-kulttuurisia esseitä (Kulttuuriklubi 2020).

Oula Jääskeläisen huolestuneisuus puolueettomista tut-
kijoista on aiheellinen. Hän kirjoittaa Jokisipilän kirjan pe-
russuomalaisista olevan lähinnä tutkimukseksi naamioitu 
pamfletti. Aika kovaa kritiikkiä ja lisää piisaa. Itse asiassa Sil-
vennoinen lyttää kirjan täydellisesti: ”Markku Jokisipilä on 
historiantutkija, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen 
keskuksen johtaja ja julkisuudessa usein esiintyvä politiikan 
kommentaattori. Näillä ansioilla hänen tuoreen perussuoma-
laisia ja puolueen poliittista taivalta käsittelevän kirjansa voi 
hyvin ajatella olevan lukemisen arvoinen. Takakansitekstin 
mukaan kysymyksessä on ”syväluotaava tietokirja”, jonka lo-
pusta löytyy asiallisen näköinen lähde- ja kirjallisuusluettelo. 
Päällisin puolin kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa. Ongelmat 
alkavatkin vasta kirjan avaamisen jälkeen.”

Jokisipilä on olevinaan piilopersuismissaan paljon ovelam-
pi kuin salamyhkäisesti teatterikorkeakoulun filosofian opet-
tajaksi ujuttautunut avoin fasisti ja tunnettu kauniista ja hyvin 
varustetuista nuorukaisista päätyökseen kiinnostunut Jukka 
Hankamäki. Oula Jääskeläinen osuukin arviossaan pelotta-
van oikeaan: kysymys, jonka ympärille Jokisipilän koko teos 
kiertyy, on Jääskeläisestä Perussuomalaiset-puolueen luonne 
osana suomalaista demokratiaa: ”Määrittyykö puolue ennen 



499

muuta äärioikeistolle tyypillisten teemojen, autoritaarisuuden 
ja nativismin kautta, vai onko se Jokisipilän kuvaama ”kan-
sallismielinen populistipuolue”, joka täyttää suomalaisessa 
demokratiassa oleellista tehtävää? On kuin Jokisipilä ei ikinä 
olisi tutustunut Hommafoorumin sisältöön ja siellä kukkiviin 
autoritaarisiin fantasioihin perussuomalaisten yksinvallasta ja 
keinoista sen toteuttamiseen.”

Todellisuus on Jääskeläisen mielestä aina ristiriitaisempi 
ja sekavampi kuin teoreettiset tulkintakehykset. Arvostelus-
saan hän kirjoittaa siksi perussuomalaistenkin jäsenistössä ja 
kannattajissa olevan monenlaista väkeä ja toteaa ainakin osan 
heistä epäilemättä olevan sitoutunut demokratiaan ja sen toi-
mintatapoihin, eivätkä erityisemmin haaveile autoritaarisesta 
kumouksesta tai poliittisten vastustajien ja vähemmistöjen 
hiljentämisestä. Varsinaisen ongelman muodostaakin hänes-
tä se osa, joka haaveilee: ”Jokisipilä ohittaa vaikkapa perus-
suomalaisten puoluejohtoon ja eduskuntaryhmään kuuluvien 
henkilöiden toistuvasti ja julkisesti esittämän ihailun Puolan 
ja Unkarin autoritaarisia johtajia ja järjestelmiä kohtaan. Hän 
ei mainitse puolueen kansanedustajien hyvin dokumentoituja 
esiintymisiä yhdessä uusnatsiryhmien kanssa, tai jäsenistön 
lukemattomia yhteyksiä ekstremistiseen äärioikeistoon.”

Jääskeläisen kriittiset huomiot tuntuvat oikeilta, kun hän 
vaatii, että historioitsijana Jokisipilän täytyy tietää, miten 
lähdeaineiston rajaaminen vaikuttaa tutkimukseen. Siksi on 
vaikea väistää johtopäätöstä, että hän on lähtenyt johtamaan 
lukijoitaan tieten tahtoen harhaan. Politiikan tutkijalta on 
kuitenkin voitava edellyttää Jääskeläisen mielestä sen verran 
teoreettisen keskustelun tuntemusta, että hän myös kykenee 
esittämään sen lukijoilleen oikein: ”Samanlaiseen silmän-
kääntötemppuun Jokisipilä turvautuu kansallismielisyyden 
ja äärioikeiston käsitteiden kohdalla. Kansallismielisyydellä 
on pitkän historiansa takia valtava määrä erilaisia tulkintoja 
ja merkityssisältöjä, mutta Jokisipilä kieltäytyy kertomasta sen 
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tarkemmin, mitä hän tarkoittaa puhuessaan perussuomalai-
sista kansallismielisenä puolueena.”

Miksi Oula Jääskeläisen kritiikki pitää ottaa vakavasti? 
Siksi, että persut ovat yrittäneet häivyttää oikean luonteensa 
poliittisiin mantroihin, joita he toistavat peittääkseen oikeat 
aikeensa. Pitäisi kertoa aina yhtä avoimesti mistä on kysymys 
ja mihin poliittiseen suuntaan he kuuluvat ja tavallinen äänes-
täjä kauhistuisi: ei kukaan halua hallitukseen avoimesti Trum-
pin kaltaisia hulluja, arvaamattomia, vaarallisia ja väkivaltaisia 
natseja ja fasisteja, joita heidän joukoissaan on ihan liikaa. 
Jääskeläisen mukaan ilman tätä taustoitusta termi kansallis-
mieleinen jää merkityksestä tyhjäksi, ja Jokisipilä tulee käyttä-
neeksi sitä täsmälleen samassa mielessä kuin perussuomalaiset 
itse: paljon ikävämmältä kuulostavan oikeistoradikalismin 
peitesanana: ”Jokisipilää tuntuu myös erityisesti kalvavan pe-
russuomalaisten määritteleminen äärioikeistopuolueeksi. Hän 
ratkaisee ongelman esittämällä äärioikeiston sellaisin termein, 
että niiden sisään perussuomalaisia tosiaan olisikin hankala 
sisällyttää.”

HYVÄ OULA JÄÄSKELÄINEN! - KIITOS SINULLE 
DEMOKRATIAN ITSEPUOLUSTUKSESTA!

Persut ovat vaarallisia siksi, että heistä yritetään tehdä sa-
navapauden marttyyreitä. Tuskin kukaan persuja äänestävistä 
duunareista, työttömistä tai köyhyysrajan alla elävistä haluai-
si elää siinä ”köyhät kyykyyn persumaassa verot als, samoin 
kaikki tueta ja yhteiskunnalliset palvelut tavallisille ihmisille 
ja rahalla saa mitä vain haluaa”-maassa, mihin persulainen 
oikeistolainen talouspolitiikka meidät veisi, jos he pääsisivät 
valtaan. Jokisipilä sympatisoi persuja muista syistä. Persut 
on hyvä tukipuolue kokoomukselle ja kepulle, mutta nos-
taa myös samalla vanhan agraariajan piilossa ollutta fasistista 
henkeä maaseudulla Jokisipilän kuri- ja järjestysfantasioita 
kiihottamaan. Jääskeläinen kirjoittaa, että lukemisen jälkeen-
kin Jokisipilän kirjaa on vaikea määritellä. Tutkimus se ei ole 
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metodologisen pohjansa huteruuden ja teoreettisen välinpi-
tämättömyytensä takia. Tietokirjaksikaan siitä ei hänestä ole, 
koska kirjan luettuaan tietää perussuomalaisista vähemmän 
kuin ennen lukemista- HEHE!

Aika hyvää piruilua tälle tilauksesta tehdylle nolla-mii-
nus-kirjalle, joka ei ole tutkimus, ei historiaa, ei sisällä faktaa, 
vaan on ilmeisesti (?) Markku Jokisipilän vaalikirja kahden 
vuoden päästä pidettäviin presidentinvaaleihin persujen pre-
sidenttiehdokkaana nyt, kun tohtori Halla-Aho ja aiemmin 
puolueen jättänyt tohtori Jussi Niinistö, ovat pelistä pois. 
Onko Jokisipilän persu-ulostulossa jokin muu syy? Haiseeko 
punavihreä jalkahiki jo häiritsevästi oppilaissa Turun ahtaissa 
yliopistopiireissä? Mieliikö hän profiloitua johtavana äärioi-
keiston ideologina, nyt kun loppuun kalutusta uusoikeiston 
juoksulenkeillä näivettyneestä Jari Enrothista ei ole enää mi-
hinkään, ja ne muut onnettomat surkimukset kutovat kuka lie 
missäkin sukkia vanhuuttaan? Haistaako Jokisipilä persuissa 
tohtorikadon ja tilausta itselleen paljastuneena (epäeettisenä) 
puolivillaisena tutkijana, joka esittelee mieluummin tilauk-
seen sopivia persuretorisia väittämiään, kuin jaksaisi tutkia 
kunnolla aihettaan ilman äärioikeistolaisen hulluuden kiiltoa 
silmissään ensin valmiina vastaukset ja sitten vasta kysymyk-
set?

Onko Jokisipilästä tulossa yllätysnimi Varsinais-Suomen 
persujen runsaan vuoden päästä pidettävien eduskuntavaalien 
listoille? Entä onko hänelle jo luvattu tiede -ja kulttuurimi-
nisterin pesti toteuttaakseen ihailemansa Joseph Goebbelsin 
kesken jäänyttä kulttuurimarxistien puhdistusta länsimaisia 
yhteiskuntia sisältä mädättämästä? Tuleeko Suomesta jälleen 
se sinivalkoinen mustikkakeiton voimalla maailman sydämiin 
hiihtävä umpitollojen luvattu maa, millaiseksi persut Markku 
Pölösen kuvittamaa retro-SF-maailmaa tango -ja taantumus-
rajan takaa kepun syrjäyttäneelle maaseudun uutena mahti-
puolueena tavalliselle kansalle markkinoivat?
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Toimittaja ja kirjailija Harald Olausen osallistuu ahkerasti 
kriittiseen maailman ilmiöstä ja niiden vaikutuksista käytäviin 
keskusteluihin suomalaisissa medioissa sekä kirjoissaan. Tässä 
kirjassa hän ruotii mm. esimerkiksi Platonin Valtio-kirjassaan 
esittämää ajatusta laajemmasta poliittisesta osallistumisesta. 
Taimiksi kukaan ei tiennyt Saksassa keskitysleiristä? Millaista 
on nykyajan vallankumouksellinen taide Spike Leen David 
Byrne`s American utopiaa katsellessa? Millaista oli suomalai-
sen enemmistökommunistin mielestä Moskovan kuuluisa 
puoluekoulu? Miten pitää kohdata oikein persu? Entä millaista 
on ”kissanpissijournalismi”? Kirjan lukujen muut otsikot kerto-
vat lisää kirjan laaja-alaisuudesta politiikasta kirjallisuuteen, 
talouteen, filosofiaan ja kirjallisuuteen sekä elokuvaan, joita 
Olausen kirjassaan etupäässä käsittelee: ”Toinen sisällissota, 
Poliittinen petos brittiläiseen tapaan, Naismiehet ja miesnai-
set, Persuvallanvaihdosko, Hyvä Ronaldo, Ruotsalaisia 
kummallisuuksia, Robespierreläiset likaiset temput, Kun 
Sinnenmäki hirttäytyi Nurmistoon, Helsinki Pride ei ole avoin, 
Normikriittisyydestä, Kuntakorruptio, Jarmanin Wittgenstein, 
Ouluko kulttuurikaupunki, Kansallisteatterin nuolentapolitiikka, 
Hannu Karpoa vituttaa!, Ruotsin siirtolaisfasismi, Unohtuiko 
kulttuurin korruptio?, Ylen arvovaltaa nakertamassa. Tarvit-

seeko onnellinen ystäviä?, Lopul-
liset jäähyväiset Enso Gutzeitil-
le?, Ciceron ihmisnäkemys, Arjen 
filosofia kameranlinssin läpi 
nähtynä, Bancroftin pahuudesta”.
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