
Queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausenin kirja Syväsu-
kelluksia nykypäivän ahdistuksiin II (Kulttuuriklubi 2023) on 
samalla tavalla Olausenin tunnetun tyylin tapaan uudenlaista 
taloutta, politiikkaa, filosofiaa, taidetta ja kritiikkiä keskenään 
queernäkökulmaan sekoittavaa kriittistä kulttuurijournalismia, eli 
suoraa puhetta ja kissan nostamista pöydälle hännästä, kuin mitä 
hänen muutkin tekstinsä ja kirjansa ovat, kuten myös ensimmäi-
nen ja huomiota saanut Syväsukelluksia nykypäivän ahdistuksiin 
(Kulttuuriklubi 2022) kirjakin oli. Siksi, siis yleisön pyynnöstä, 
kirja saa tässä tuhdissa ja älyllisesti painavassa osassa jatkoa 
(ensi vuonna 2024 tulee kirjatrilogian päätösosa: numero III). 
Harald Olausenin on sanottu olevan suomalaisessa kirjallisuudessa 
outo lintu, jolle on povattu Ruotsin kirjallisuusakatemian myöntä-
mää ns. kirjallisuuden pienois-Nobelia. Joidenkin mielestä hän on 
älyllisessä villeydessään ja monipuolisessa tuotteliaisuudessaan 
eräänlainen nykypäivän renessanssiruhtinas. Olausen kirjoittaa 
paljon vähän kaikesta maan ja taivaan välillä, ja millä tavalla. 
Hänen kieltään on kiitelty hienostuneeksi ja tapaansa käsitellä 
asioita kiinnostavaksi. Olausen kirjoittaa yhteiskunnallisia esseitä 
(sarjan kuudes osa Kokoomusesseet julkaistiin viime vuonna: 
Kulttuuriklubi 2022), queernovelleja- ja romaaneja (mm. romaani 
Kaikki loppuu aikoinaan Kulttuuriklubi 2022), runoja, tietokirjoja ja 
toimii professori Timo Airaksisen johtaman suomalaiset arvot 
kriisissä kirja- ja tutkimusprojektin 2019-2024 kirjallisena agentti-

na ja tuottajana sekä kriitikkona, 
ja filosofis-kulttuurisen verkkojul-
kaisu digivallila.comin toisena 
päätoimittajana. Olausen on 
opiskellut aatehistoriaa ja estetiik-
kaa erikoistuen elokuvaan. Kulttuuriklubi
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Motto: 

”All my life I`ve felt I was two places at the 
same time.”
-The Double life of Veronique by Krzysztof 
Kieslowski (1991).
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Kiitos TAIKElle – taiteen keskustoimikunnalle 
kahdesta peräkkäisestä työskentelyapurahasta 
2020 ja 2021, jotka mahdollistivat tämän kir-
jan kirjoittamisen. Suomen armeija on ollut 
tapetilla viime ajat natokeskustelun myötä 
saaden kehuja. Mutta kyllä suomalainen taide 
ja taiteentukemisen järjestelmätkin kelpaisivat 
muulle maailmalle malliksi.
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Liika kunnianhimo 
ja ahneus on

 pahasta
Kuka enää seuraa Olympialaisia tai tunnistaa nimeltään 
mukana olevia urheilijoita? Olympialaisille tuntuu käyneen 
samoin, kun Lahden hiihtoskandaalin jälkeen hiihdolle. Se 
menetti paikkansa kansallislajina pettyneen kansan sydämis-
sä. Olympialiikkeelle on käynyt samoin kuin kaikille hyvää 
tarkoittaville ihmisille ja ideoille, ajan myötä ne pilataan ja 
uhrataan ahneuden sekä kunnianhimon alttarille. Tällaisen 
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ajattelun ja toiminnan ydinpolttoainetta on ahneus, metodei-
na koulukiusaaminen ja heikompien kyykyttäminen, sekä sen 
kaiken mahdollistava voimakkaimman etuoikeus ja köyhien 
tyhmyys. Unelman täyttymys on John Grishamin kirjassaan 
Lakimiehet (WSOY 2012) kuvaama tapa huijata ja rahastaa 
köyhempiä ja tyhmempiään, aseellisen ryöstön tapaan lain 
suojatessa roistoja epämoraalisissa bisneksissä. Tärkeintä on 
raha ja ennen kaikkea sen määrä. 

Kurt Vonnegutin kirjassa Jumala teitä siunatkoon Herra 
Rosewater (Tammi 1872) puhutaan ”E pluribus unum”-tun-
nuslauseesta puhki pamahtanutta amerikkalaista utopiaa 
ironisesti kuvaamassa, sillä jokainen irvokkaan rikas ame-
rikkalainen edustaa kirjan mukaan omaisuutta, etuoikeuk-
sia ja elämän nautintoja, jotka on kielletty monilta muilta. 
Ja ennen kuin Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, joka oli alun 
perin tarkoitettu kaikkien ihmisten utopiaksi, oli täyttänyt 
vuosisataakaan, kirjan yksi päähenkilöistä, Noah Rosewater, 
ja muutamat muut hänen kaltaisensa (häikäilemättömät ih-
miset) osoittivat perustajaisän menetelleen eräässä suhteessa 
varsin typerästi. he eivät olleet säätäneet lailla, että jokaisen 
varallisuuden olisi pitänyt olla rajallinen.

”Tämän laiminlyönnin aiheutti vastustamaton sympatia 
niitä ihmisiä kohtaan, jotka pitivät kaikesta kallista, sekä tun-
ne että manner oli niin rajaton ja rikas ja väestä niin harva ja 
yritteliäs, että vikkelästikin toimiva varas saattoi aiheuttaa vain 
vähäistä kiusaa. Noah ja muutamat muut hänen kaltaisensa 
tajusivat, että mantereella oli rajansa ja että oli mahdollista 
saada lahjottavat viranhaltijat, erityisesti lainlaatijat, heittele-
mään suuria möykkyjä siitä ilmaan kenen tahansa kahmaista 
ja heittämään ne sillä lailla että ne putosivat nimenomaan 
Noahin ja muiden hänen kaltaistensa ulottuville.”

Näin sai kirjan kertojan mukaan kourallinen saaliinhimoi-
sia kansalaisia Amerikassa valvontaansa kaiken mitä kannatti 
valvoa. Näin syntyi myös epäinhimillinen ja idioottimainen, 
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täysin mieletön, turha ja tylsä amerikkalainen luokkajärjes-
telmä kirjan kirjoittajan mielestä, missä rehelliset, ahkerat, 
rauhalliset kansalaiset luokiteltiin kiristäjiksi, jos he pyysivät 
palkkaa joka turvasi toimeentulon: ”Ja he näkivät että kiitos 
oli siitä lähin tuleva niiden osaksi, jotka keksivät miten ansaita 
suunnattomasti tekemällä rikoksia joita vastaan ei ollut sää-
detty lakeja.” Näin hänen mielestään amerikkalainen unelma 
kierähti vatsapuoli ylöspäin. Siksi hänen mielestään Kahmaise 
aivan liian paljon, muuten et saa mitään-lausuma voisi opet-
tavainen tunnuslause historian valossa Herra Rosewaterin ja 
hänen kaltaistensa luomassa valossa.

Vonnegut on tunnettu irvileuka, joka tuli Herra Rosewa-
terissaan luoneeksi elävän irvikuvan ahneuden universaalista 
kaavasta, joka koskettaa meitä kaikkia kaikkialla. Ahneuden 
ongelma on ikuinen ja jatkuva; kun saa jostain himoitsemaan-
sa, ei koskaan ole tyytyväinen, vaan haluaa yhä enemmin, yhä 
parempaa ja yhä useammin citius altius fortius (nopeammin, 
voimakkaammin, rohkeammin) - tuo olympialiikkeen väsäh-
tänyt fraasi, jonka pitäisi tänään kuulua heti, minulle, kaik-
ki. Herakleitoksen sanoi, että röyhkeys kaipaa sammuttajaa 
enemmän kuin tulipalo. Juuri siitä on kysymys ahneudessa. 
Ne, joilla jo on, haluavat koko ajan enemmän ja enemmän 
piittaamatta niistä, joilla ei ole mitään, mutta mikä pahinta, 
he myös vievät röyhkeydellään kirjaimellisesti köyhän suusta 
leivän. Kysymys on myös vapaudesta tai siitä, ettei sitä ole. Tai 
että se on yksipuolisesti vahvemman vapautta, minkä vapaus 
on heikommilta pois. 

Grishman kuvaa Lakimiehet-kirjassaan amerikkalaisen 
unelman kääntöpuolena syntynyt ahneuden ja vahvemman 
vallan raakaa ja väkivaltaista maailmaa, missä kaikki huijaavat 
toisiaan kuin finaalina tälle kehitykselle, mutta myös kuin 
kokoomuslaisen nykydraaman ihmiskuvana. Grishamin oi-
keussalidraamoissa hyvä ja paha ottavat mittaa toisistaan hy-
vän jäädessä aina lopulta tappiolle. Amerikkalaisen unelman 
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hinnasta kunkin kohtalon suhteen käydään jatkuvaa oikeutta: 
”Varrickin pääjohtaja tiesi milloin taistella ja milloin sopia, 

miten sopia halvalla ja miten vedota asianajajien ahneuteen 
niin, että säästi tonneittain yhtiön rahaa. Varrick oli selvin-
nyt (1) 400 miljoonaan dollarin vahingonkorvauksista, jotka 
maksettiin sinkkimyrkytyksiä aiheuttavasta hammasproteesi-
voiteesta; (2) 450 miljoonaa dollarin vahingonkorvauksista, 
jotka maksettiin epäonnistuneesta ummetuslääkkeestä, joka 
tukki röörit vain pahemmin; (3) 700 miljoonan dollarin va-
hingonkorvauksista, jotka maksettiin maksavaurioita aiheut-
tavasta verenohennuslääkkeestä, (4) 1,2 miljardin dollarin 
vahingonkorvauksista, jotka maksettiin korkeaa verenpainetta 
aiheuttavasta migreenilääkkeestä; (5) 2,2 miljardin dollaria 
vahingoista, jotka maksettiin migreeniä aiheuttavasta veren-
painelääkkeestä; (6) 2,3 miljardin dollarin vahingonkorva-
uksista, jotka maksettiin välitöntä riippuvuutta aiheuttavasta 
kipulääkkeestä, sekä kaikkein pahimmasta tapauksesta, (7) 
3 miljardin dollarin vahingonkorvauksista, jotka maksettiin 
sokeutta aiheuttavasta laihdutuslääkkeestä.” 

Grishamin kuvaama petoksen ja juonittelujen maailma on 
karua luettavaa. Lakimiehet ja oikeusistuimet vievät maata, 
miten haluavat. Grishamin lakimiehet ovat suuria roistoja ja 
alansa pahimpia verenimijöitä. Oikeus on mätä ja tuomarit 
joko korruptoituneina (republikaanipresidenttien nimittämiä 
- mikä on lähes sama asia) ”yritysystävällisiä”, tai, harvemmin 
kyllä, idealistisia kansanpalvelijoita (demokraattipresidenttien 
nimittämiä). Korruptio verhotaan lobbauksen nimiseksi hui-
jaamiseksi. 

Kirjan ison ja luupin alla olevan yhtiön pääjohtaja elvis-
telee suuren rahan antamasta röyhkeydestä ja vallasta, sillä 
ne tuntuvat olevan ainoita asioita, jotka liikuttavat mätiä ja 
ahneita poliitikkoja. Omin sanoin hän pystyy sopimaan ta-
paamisen varapresidentin ja edustajainhuoneen puhemiehen 
kanssa. Hän voi käydä lasillisella reilun kymmenen senaatto-
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rin kanssa (eli hänellä on taskussaan 10 prosenttia senaatista 
asian kuin asian puolesta): ”Otan sekkivihkoni ja rekkalastil-
lisen rahaa mukaan, jos niikseen tulee. Vien auton täydeltä 
huoria FD:han ja päästän heidät irti.”

Ken muun kuin rahan ja vallan vapautta tämä on vastaan 
yksilöiden vapaus ja demokratia? Vapauden ongelma näyttäy-
tyy kulttuurissamme ”traagisgroteskina”, kuten tsekkiläinen 
kirjailija Milan Kundera sanoisi. Tietyllä tapaa olemisen mie-
lekkyys on kadonnut samaan aikaan, kun ihmisten välinen 
yhteyskin. Kirjoitin elokuvaesseen Filmihullun numeroon 
5/2021 otsikolla Wajdan Marmorimies ja poliittiset patsaat. 
Marmorimiehessä näkyy selvästi, miten ihminen joutuu hy-
väksymään vallanpitäjien tarinoilla pyhitetyn moraalitradition 
valmiiksi annettuna ilman sen kummempia kyseenalaistamia. 

Marmorimiehessä näkyy eräänlainen ”kontigenttinen 
(tarkoitetaan yleisesti asiantilaa, joka on mahdollinen, mut-
tei välttämätön)” metatarinana elokuvantekemisestä, minkä 
luonnetta voi kuvailla etukäteen sovituksi tai totutuksi pers-
pektiiviksi nykyisyyden suhteesta menneisyyteen, silloin kun 
yksilö kokee joutuneensa vastavuoroisuudessa tappiolle val-
hekategoriassa, kahden valheen. ” ekivookin” eli kaksimie-
lisyyden ja organisoidun valheen - epämääräisyydessä, jossa 
asia esitetään tahallisesti niin hämärästi, ettei oikein kukaan 
tiedä, mitä se tarkoittaa. Organisoidussa valheessa vallanpi-
täjät määräävät, että asioiden nykytilasta, ja aivan erityisesti 
menneisyydestä, saa puhua vain kanonisoidulla tavalla.

Marmorimiehen sisältämät pinnanalaiset merkitykset voi 
tunnistaa vasta, kun ne näyttäytyvät kontingentissa väläyk-
sessä - todellisuudessa, joka irtoaa symmetrisistä ja yksitoik-
koisista kulisseista. Silloin todellisuus on kaikkea muuta kuin 
ennustettava ja koko ajan muuttumattoman samanlainen: 
asiat eivät ole välttämättömiä tai väistämättömiä, vaan voivat 
olla myös ajateltavissa tai tehtävissä toisin - eikä todellisuus 
voi näin ollen oikein olla jyrkän kaksijakoinen vaan sen on 
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oltava kerrostunut. 
Marx muistutti, että kouluttajiakin piti kouluttaa ennakoi-

malla uuden ihmisen ongelmatiikan: ihmisen uudestisynty-
minen oli vaikeaa, ellei peräti mahdotonta, sillä sen toteutu-
mista estivät vakiintuneet edut ja luokkaitsekkyys. Tämä on 
vapauden, sen oikean ja ihmisestä lähtevän vapauden, yksi 
suurimmista ongelmista. Vaikka ihmistä alettiin tarkastella 
tahtovana subjektina jo tieteen renessanssin aikaan 1100-lu-
vulla, kovin pitkälle asiassa ei ole vieläkään pötkitty. Tähän 
peliin kuuluu myös se, että vallan vahtikoirat, media, eivät 
puhu aivan totta tai tarkoita ihan tarkalleen sitä mitä esittävät 
ajattelevansa silloin kun kyseessä on valta. 

Marmorimies onkin eräänlainen pakon välttämättömyyk-
sien moraliteetti todistaessaan itsensä Immanuel Kantin kans-
sa suukopuun joutuneen ranskalaisfilosofi Benjamin Cons-
tantin tavoin totuuden kertomisen olevan kyllä velvollisuus, 
mutta ei velvollisuutta voinut olla ilman oikeutta, ja missä ei 
ollut oikeutta, siellä ei ollut velvollisuuttakaan ja kaikkien oli 
lupa valehdella.

Keskittynyt mediaomistus on kaiken tämän vapauden tiel-
lä, jos on uskominen Noam Chomskyä. Vaihtoehdottomuus 
on tarkoituksellisesti ylläpidettyä ankeutta ja tylsyyttä. Kysy-
mys on moniarvoisuuden ymmärtämisestä eri tavoin, vaikka 
siitä on tullutkin Albert Camusin sanoin sellainen kysymys, 
että jos hän teki itselleen kysymyksen, mistä hän voi päätellä, 
että jokin kysymys oli kiireellisempi kuin jokin toinen? Ja 
hän vastasi itselleen, että voi päätellä sen teoista, joihin hä-
nen kysymyksensä johti. Camus väitti, että ihmiset tapattivat 
itsensä aatteiden tai kuvitelmien takia, jotka tekivät elämän 
heille mielekkääksi. 

Ihmisten elämässä oli näet paljon vaikeita tilanteita, joita ei 
helpolla ratkaista, vaikka ihminen itse määrittää pitkälti sen, 
miten muut hänet kokevat. Samoin oli medioiden moniarvoi-
suuden laita. Noam Chomsky menee syvemmälle mediakrii-
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sin käytännön syihin, kysyessään kirjassaan Mediakontrolli 
(Sammakko 2003) tärkeän kysymyksen lukijoiltaan; ”Ha-
luammeko elää vapaassa yhteiskunnassa, vai eräänlaisessa itse 
aiheutetun totalitaarisen järjestelmän alistamina. Haluam-
meko elää yhteiskunnassa, jossa hämmentynyt lauma on syr-
jäytetty päätöksenteosta, jossa se on hämättynä, kauhuissaan 
karjuu isänmaallisia iskulauseita, pelkää henkensä edestä ja 
palvoo pelonsekaisella kunnioituksella johtajaa, joka pelasti 
heidät ”tuholta”, samalla kun koulutetut massa tepsuttavat 
käskystä hanhenmarssia ja hokevat iskulauseita, joita heidän 
kuuluu toistaa, ja yhteiskuntamme mätänee ja rappeutuu. 
Päädymme palvelemaan väkivaltaista palkkasoturivaltiota toi-
voen, että muut maksavat meille maailman murskaamisesta.”

Myötäsyntyisen epäluuloisuuden ajamana Chomsky poh-
tii median roolia nykypolitiikassa ja sitä, miten se pakottaa 
meidät myös kysymään, minkälaisessa maailmassa ja yhteis-
kunnassa haluamme elää; aivan erityisesti on syytä hänen mu-
kaansa lisäksi kysyä, millaiseksi ymmärrämme demokratian, 
mikäli haluamme elää demokraattisessa yhteiskunnassa? Tai 
oikeammin luettuna rivien välistä voivotella kohteliaasti lais-
koille sohvaperunoille, että hyviä pyrkimyksiä on paljon, mut-
ta rohkeus viedä ne loppuun asti puuttuu siltä ihmiskunnan 
hyvinvoivalta keskiluokkaiselta enemmistöltä, jonka saamat-
tomuus ja asioihin puuttumattomuus takaavat sen, etteivät 
asiat koskaan muutu paremmaksi ja ongelmat vain pahenevat. 
Camus kysyy itseltään, mikä on se arvaamaton tunne, joka 
riistää sielulta sen elämälle välttämättömän unen: ”Maailma, 
jonka pystymme selittämään kehnoillakin perusteilla, on tut-
tu maailma. Mutta maailmankaikkeudessa, jossa on riistetty 
haavekuvat, ihminen tuntee olevansa muukalainen. Hänen 
maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, sillä häneltä on 
riistetty niin kadotetun isänmaan muistot kuin toivo luva-
tusta maasta. Absurdisuuden tunne merkitsee juuri tätä kuilua 
ihmisen ja hänen elämänsä, näyttelijän ja kulissien välillä.”
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Rikollinen mieli ja 
hälläväliäasenne

Kirjailija Veikko Huovinen sanoi aikoinaan omaavansa rikol-
lisen mielen. Se on hyvälle kirjailijalle lähes välttämättömyys, 
kun kirjoittaa kuvailevia tekstejä, joiden tarkoitus on yrittää 
kuvata kohdettaan tarkasti sisältä. Rikollinen mieli on myös 
poliitikon perusedellytys. Mutta siinä missä kirjailijan rikolli-
nen mieli on puhtaan viatonta rajojen ylittämistä lukijan ute-
liaisuuden nöyränä palvelijana, poliitikon rikollinen mieli on 
raakarealistisesti oman edun tavoittelua, pettämistä ja muun-
nellun totuuden soveltamista asiaan kuin asiaan päästäkseen 
helpolla omaan päämääräänsä saada lisää valtaa ja mielivaltaa. 

Erityisen ketku on sellainen tyyppi, joka sanoo toista mut-
ta tekee päinvastoin. Moraalisessa mielessä tällainen ihminen 
on rikollinen mutta poliittisessa mielessä peluri. Expormes-
tari Jan Vapaavuori, entinen nuorisorikollinen, tunnetaan 
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koviksena ja häikäilemättömänä politrukkina, joka valmistui 
ottamaan vastaan ensin kokoomuksen puheenjohtajuuden ja 
sitten pääministeriyden ja lopulta presidenttiyden, siitä kie-
li hänen yhdessä vaimonsa kanssa hyväntekeväisyyttä varten 
perustettu säätiö. 

Kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin odottaa tai itse 
haluaa, siitä pitää huolen kohtaloa ja asioiden luonne. Va-
paavuoren äijämäinen öykkäröinti ja yksipuolinen vain yri-
tysmaailman tarpeita ymmärtävä politiikka ja särmikäs tapa 
pompottaa muita oman pillin mukaan vanhaan tapaan, kun 
kokoomus hallitsi vielä Helsinkiä yksinvaltiaasti muista välit-
tämättä, sai nolon lopun, kun palatsivallankumouksen suo-
rittaneet naisapulaispormestarit kostivat medioiden kautta ja 
tiputtivat Vapaavuoren omasta ylhäisestä erinomaisuudestaan 
siksi nixonnaamaiseksi koulukiusaajaksi, mikä hänen tiede-
tään olevan.

Tänään näimme taas televisiossa, miksi Vapaavuori vaati 
itselleen hyvitykseksi monen vastustaessa näkyvää paikkaa 
Olympiakomitean puheenjohtajana nöyryyttävän pormesta-
ritappionsa jälkeen. Hän on taas vauhdissa esittämässä omaa 
erinomaista minäänsä ja tietäjää, joka keksii itsensä tarinois-
saan ja selittää asiat puhki, eli vääntää rautalangasta mallin 
tyhmempiensä eli äänestäjien ymmärtää minkä lahjan Suo-
melle he ovatkaan menettäneet siitä, ettei hän ole enää ehdolla 
mihinkään julkiseen virkaan. 

Vai onko? Mihin villasika pääsisi torahampaistaan. Miksi 
Vapaavuori juoksee jatkuvasti mainostamassa itseään Vaa-
herkummun vieraana Ylen Ykkösaamussa. Siksi että hänen 
pyrkynsä Suomen presidentiksi vaatii jatkuvaa mainostamis-
ta. Mutta munaako hän taas homman? Kun Vaaherkumpu 
heittää piikin Vapaavuoren suuntaan politiikan ja urheilun 
välisestä epäpyhästä allianssista, Vapaavuori menee ansaan ja 
paljastaa rikollisen hälläväliä-mielensä vähättelemällä ongel-
ma siksi, että edustaa sitä itse, tienaa sillä hyvin ja saa kaiken 
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kuuraksi sen suojelemisesta itselleen ansiotonta arvonnousua 
matkalla kohti muita edustuksellisia tehtäviä. 

Meillä on Suomessa perinteisesti tapana asettaa kulttuuri 
ja urheilu vastakkainen, vaikka asioista korkeimmalla tasolla 
opetus- ja kulttuuriministeriössä (opkm) vastaavaa ministeriä 
kutsutaankin urheilu- ja kulttuuriministeriksi. Olympiako-
mitean puheenjohtajana Vapaavuori on kovan luokan luuta, 
jolla on läheiset suhteet politiikan eliittiin. Se tarkoittaa sitä, 
että urheilun ja kulttuurin ikiaikaisessa eturistiriidassa urheilu 
vetää pidemmän korren, sillä kulttuurin puolella ei ole. 

Miksi Vapaavuori on tärkeä apu vaikeuksissa olevalle 
suomalaiselle urheilijalle? Siksi että hän osaa selittää mustan 
valkoiseksi. Vapaavuori puolustaa urheilun vanhentuneita 
rakenteita ja johtamaansa olympialiikettä. Suomalaiset eivät 
menesty enää kesäkisoissa vaan jäävät lähes mitaleitta kisoissa 
kuin kisoissa. Siinä missä naapurimaallemme Ruotsille olym-
piamitalin hinta on noin 7 miljoonaa euroa, se on Suomelle 
52,6 miljoonaa euroa. Herätkää suomalaiset. Tässä on jotain 
outo. Vielä oudompaa on se, ettei Vapaavuori halua selittää 
tätä asiaa tavalliseen tapaansa juurta jaksaen. Ja tästä miehestä 
kokoomus yrittää leipoa maamme seuraavaa presidenttiä. 
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Yksinäisten 
Kullervojen 

huudot korpeen!
Suomikin saanut omat Capitol-kukkulan valtaajat eilen 
päättyneestä junttien mielenosoituksesta kaikkea järkeväksi 
julistettua vastaan. Four hours at the Capitol, Yhdysvallat 
(2021) televisiodokumentissa eräs Trumpin valheisiin uskova 
kertoo yhdeksi syyksi osallistumisensa Turmpin kehotukses-
ta kongressitalon valtaukseen olleen se, että Yhdysvalloissa 
katoaa joka vuosi lähes 800.000 lasta, jotka joutuvat ihmis-
kaupan uhreiksi ja joita pakotetaan seksiin. Trump hänen 
mukaansa pyrkii estämään tämän ja koska kaikki rakastavat 
lapsia, on hänen toimittava Trumpin puolesta. Kyseessä on 
tyyppiesimerkki harhaisen ja tyhmän ihmisen huputtamisesta 
palvelemaan omia poliittisia tarkoitusperiä. Nyt tämäkin on 
viiveellä levinnyt Suomeen.

Somessa leviää kuvat lähes hurmahenkisistä junteista läh-
dössä kotisatelliittikaupungeistaan Helsinkiin herroja raviste-
lemaan samalla kun lähtösilloille on vedetty Suomen lippuja 
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ja banderolleja, missä toivotetaan onnea matkaan lähteville. 
Suunta on ihan oikea osoite vaan väärä. Se, jota pitäisi hieman 
ravistella maan yksitotisuudesta ja isojen reviirien jakamises-
ta olisi työantajaleirin Eteläranta 10 ja entinen mahtitiikeri, 
Hakaniemessä toimistoksi ja kolmeksi kirjaimeksi kuihtunut 
SAK, joka ei enää edes jaksa hymyillä kellastuneilla hampail-
laan. 

Convoy Finlandiksi itsensä nimennyt äkkiväärien rähinä-
ryhmä edustaa monessakin mielessä tämän päivän Mäntsälän 
kapinaa. Myös sen oli synnyttänyt vääränlainen informaatio 
ja viha, joka etsi vain purkautumistietään. Myös Mäntsälän 
kapina, kuten Convoy Finland, haisi vahvasti viinalle ja oli 
enemmän yritys näyttää uholla, että ollaan eri mieltä hallitus-
vallan kanssa, kuin olla tosissaan otettava poliittinen joukko-
liike Elokapinan (jota halveksien oli matkittu Mannerheimin-
tien valtaus, kun huomattiin, kuinka helppoa on Helsingissä 
katkaista valtasuonen liikenne) tapaan. Mutta Elokapina oli 
aito mielenilmaisu vailla uhoa ja mauttomuuksia. Sen esittivät 
maamme tulevaisuuden idealistiset toivot, joilla on sekä järkeä 
että sydäntä ja halua myös käyttää sitä yhteisen tulevaisuutem-
me pelastamiseksi.

Convoyta medioista seuratessa ei voinut välttyä ajatuksel-
ta junttien hurlumheibileistä. Itse mielenosoitus ei kerännyt 
muutamaa tuhatta hurmahenkistä suomalaista enempää eikä 
se saavuttanut toivottavaa shokkivaikutusta poliisien toimies-
sa tällä kertaa oikein ja ajoissa estääkseen suuremmat haitat 
ohjatessaan liikennettä muualle ja rajoittaessaan mielensoit-
tajat tietylle alueilla. Kun kesällä koko pahantahtoinen äärioi-
keisto omissa medioiksi naamioituneissa irvailujulkaisuissaan 
huusi demokratian heikentymisestä ja kommunismista. Nyt 
samat mediat ylistivät convoylaisia superlatiivein vahvistetuil-
lamauttomuuksilla. 

On vaikea ottaa todeksi mielenosoitusta, joka väittää pur-
kavansa ”Helsingin sulun”, jos sen ehtoihin suostutaan: 1) 
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Kaikki koronatoimenpiteet ja -rajoitukset Suomessa on perut-
tava ja kumottava kokonaisuudessaan välittömästi, pysyvästi 
ja lopullisesti. Tämä pitää sisällään siis koronapassit, rokote-
passit, suunnitellun digi-ID:n käyttöönoton, kokoontumis- ja 
aukiolorajoitukset, maskipakot, sekä kaiken muunkin asiaan 
liittyvän. 2) Polttoaineiden (sekä bensiinin että dieselin) ny-
kyisestä verotuksesta on leikattava pois 50%. 3) Suomen ny-
kyisen hallituksen on erottava.”

Autoista ja ihmisistä päätellen kyseessä oli paljon samoja 
ihmisiä kuin olemme tottuneet näkemään itsenäisyyspäivän 
6.12-marsilla; amislaisia autoja (nykypäivän sinapinkeltaiset 
datsunit noppakuutioineen), mustia vaatteita, ZZZtop-par-
toja ja paljon nousuhumalan jäykistämiä tuimia ilmeitä. Eräs 
mainosteksti hätkähdytti typeryydellään ja kansa-sanan vää-
rinkäytöllä: Irti kansasta. 

Eikä tämä olisi pitänyt esittää mielenosoituksessa samassa 
paikassa, kun kokoomus marraskuun lopulla julkisti varjo-
budjettinsa. Kokoomuksen varjobudjetti on jäätävää luettavaa 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon uskovalle tavalliselle 
hyvinvointiin tottuneelle suomalaiselle. Vielä kamalampaa oli 
seurata kokoomuksen nokkamiesten, kansanedustaja Timo 
Heinosen ja puheenjohtaja Petteri Orpon sekä eduskunta-
ryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen puheita varjobudjetin 
julkistamisen yhteydessä. 

Puheet olivat jyrkkiä ja kovia. Orpon mukaan kokoomuk-
sen esittelemä vaihtoehto oli erinomainen vaihtoehto vasem-
mistohallituksen politiikalle. Kokoomuksen vaihtoehtobudje-
tin loppusumma on 62,84 miljardia euroa. Se on 2,1 miljardia 
euroa vähemmän kuin mitä Sanna Marinin (sd) hallituksen 
budjettiesitys oli. Huomionarvoista kokoomuksen budjetissa 
on se, että se maksattaisi tulevaisuuden hyvinvoinnin lähes 
yksinomaan tavallisilla ja köyhillä ihmisillä eli NÄPIT IRTI 
KANSASTA. 

Hyvinvoiville budjetti ei sisällä muuta kuin verorahojen 
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säästöä juuri niissä verorahoilla toteutetuissa palveluissa, joita 
he eivät itse käytä. Kokoomus vähentäisi valtion menoja 2,63 
miljardia euroa ja lisäisi menoja 550 miljoonaa euroa, jolloin 
menotaso laskisi yhteensä noin 2,1 miljardia euroa. Sanna 
Marinin hallitus on omaksi yllätykseenkin, ja koronasta huo-
limatta, onnistunut kasvattamaan työllisten määrän väestöstä 
yli tavoitellun, ja on asiantuntijoiden mukaan oikealla tiellä. 
Nyt kyseessä on koronan aiheuttaman laman jälkihoito ja sen 
estäminen taloudellisen tasa-arvon nimissä, etteivät köyhät 
yksin maksa koronan jälkihoitoa.

Convoy Finlandin jäsenet voivat paremmin Marinin ta-
vallista ihmistä suosivassa Suomessa kuin kokoomuksen rajua 
laihdutuskuuria köyhille tarjoavassa Suomessa. Marinin halli-
tuksen budjettiesityksessä lisävelan tarve oli 7 miljardia euroa. 
Kokoomuksen vaihtoehtokin perustuu lisävelanottoon. Mut-
ta kokoomus ottaisi vaihtoehtobudjetissaan lisävelkaa vain 
4,5 miljardia euroa ja säästäisi leikkaamalla loput tavallisten 
ihmisten tuista ja palveluista. 

Kokoomus on syyllistänyt julkisuudessa Marinin hallitusta 
holtittomasta velanotosta keskellä nousukautta. Kokoomus 
on ovela. Se yrittää koko ajan ylläpitää oikeistolaisen amerik-
kalaisen retoriikan hengessä äänestäjien mielikuvissa valtiota 
isona pahana, jota pitää kurittaa, karsia ja joka tekee asiat 
huonosti, oli kyse sitten vaikka koulutuksesta tai työllisyyden 
hoidosta. 

Kokoomuksen sanoma on: kun valtio ottaa velkaa, se on 
aina pahasta, koska velan joudumme maksamaan me, jotka 
emme sitä tarvitse koska meillä on jo. Kokoomus yrittää saa-
da täyden hyödyn hyvinvoivien kansalaisten huolesta maan 
talouden huonosta kilpailukyvystä samaan mielikuvakikkai-
lutapaan, mitä kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen 
vuoden 1987 eduskuntaavaalien alla sanailussaan 100.000 
julkisesta työpaikasta. 

Silloinen demareiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
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Matti Ahde vaati valtiolle kaukonäköisesti käsiä ja jalkoja jo 
tuolloin kokoomuksen vastustaessa ajatusta. Päästyään hali-
tukseen, kokoomus synnytti ensimmäisen budjetin menoista 
ison, hallitusta melkoisesti julkisuudessa tärisyttäneen, rähi-
nän demareiden kanssa samasta asiasta. 

Kokoomuksen leikkauslista on tuttua tekstiä. Suurin on 
”työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen vaikutus 
julkiseen talouteen” (- 400 milj. euroa). Asumistuen kokonai-
suudistus toisi 350 miljoonan euron säästöt. Ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan porrastus toisi kokoomuksen mukaan 199 
miljoonan säästöt. Kokoomus lyhentäisi ansiosidonnaisen 
kestoa 100 päivällä ja palauttaisi omavastuupäivien määrän 
seitsemään päivään. Poistamalla ansiosidonnaisen lisäpäivät 
tulisi päälle 169 miljoonan euron säästöt. 

Ansiosidonnaisen työssäoloehdon nostaminen kuudesta 
kuukaudesta 12 kuukauteen toisi 97 miljoonan euron säästöt. 
Kokoomus kyykyttää nimenomaan työttömiä ja palauttaisi 
työttömyysturvan tason vuoden 2019 tasolle. Siitä tulisi puo-
lueen mukaan 66 miljoonan euron säästö. Kokoomus esittäisi 
tulojen lisäyksiä yhteensä 874 miljoonan euron edestä. Tulo-
jen vähentämistä puolue esittää yhteensä noin 1,4 miljardin 
euron edestä. Kokoomus keventäisi ansiotuloverotusta korot-
tamalla työtulovähennyksen 2 026 euroon (- 794 milj. euroa), 
parantamalla kotitalousvähennystä pysyvästi (327 milj. euroa) 
ja toteuttamalla yritysten laajan ja pysyvän tki-verovähennyk-
sen (100 milj. euroa). Kokoomus nostaisi kotitalousvähen-
nyksen enimmäismäärän 5 000 euroon ja korvausprosentin 
60 prosenttiin. 100 euron omavastuun se poistaisi kokonaan.

Convoylaiset eivät ole kiinnostuneet vastustamaan tätä 
”Näpit irti kansasta”-mallia, mikä on todellinen ja yrittää oi-
keuttaa hyväosaisia varastamasta lisää köyhien taskusta. Mik-
sihän? Me tiedämme, mitä on sanavapaus, vaikka emme osaa 
tarkemmin määritellä mitä se ei ole. MUTTÄ TÄTÄ SE EI 
VOI OLLA JA SAA OLLA! Sananvapaus on sama asia kuin 
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valinnanvapaus. 
Ja jos tarjolla on vain yksi vaihtoehto, se ei ole sanavapaut-

ta; se ei ole lainkaan vapautta vaan sananvapausvalheeseen 
käärittyä orjuutta, käskyjä, asenteita ja vallan väärinkäyttöä. 
Juuri tästä on kysymys pinnan alla kytevästä taistelusta siitä, 
kenellä on oikeus tulevaisuudessa omistaa totuus ja vapaus 
puhua siitä vääristellen sitä oman mielensä mukaan vailla 
vastuuta, mitä sitten tapahtuu, kun kaikki hullut ovat kuul-
leet kutsun Capitol-kukkulan viimevuotisten tapahtumien 
tapaan, ja lähtevät heinähangot käsissä kostamaan kaikkea 
sitä elinikäistä vääryyttä, mitä ovat omasta mielestä kokeneet 
lastentarhasta lähtien? 

Poliitikot ovat vastuussa aina viime kädessä tällaisten val-
heellisten mielikuvien levittämisestä. Mutta aina kun tapah-
tuu mokia, poliitikot väistävät vastuuta väittäen ottavansa 
täyden vastuun tapahtumista. Mitä se tarkoittaa? Ei mitään, 
sillä vahinko on usein monisukupolvinen eikä pahan kierrettä 
voi katkaista edes kymmenet tai sadat vuoden tapahtumien 
välillä, kuten Mäntsälän kapinaa varioiva Convoy Finland on 
todistanut. Paskanpuhuminen ja tyhmien yllyttäminen on 
aina ollut tärkeä osa tahallista ja vahingollista harhaanjoh-
tamista. Se ei ole sananvapautta, että propagandaan kääritty 
valhe tarjotaan totuutena ja vaaditaan muita hyväksymään se 
Putinin tapaan ehdottomana totuutena omia etuja vastaan 
toimien. 

Juuri sitä tekee Convoy Finlandkin, jonka tapaan muutkin 
samaan äärioikeiston huuhaaryhmään kuuluvat eivät suostu 
taisteluitta vapaaehtoisesti luopumaan ikiaikaiseksi kuvittele-
mastaan oikeudesta rahastaa valheella ja valvoa sen käyttöä. 
Yksi hyvä puoli näissä turhaan siementään hiekkaan valutta-
vissa mielenosoituksissa on; ne kyllästyttävät sekä osallistujan-
sa että suuren yleisön ja jäävät vain merkityksettömiksi pikku 
myrskyiksi vesilasissa, tai suomalaiskansallisesti YKSINÄIS-
TEN KULLERVOJEN HUUDOIKSI KORPEEN.
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Ridley Roadin 
pehmeä opetus

”Taistelu fasismia vastaan jatkuu...”Näin päättyy englantilai-
nen neliosainen poliittinen trilleri 1960-luvun svengaavasta 
Lontoossa. Jos leikillisesti voisi sarjaa kutsua, voisi sen vaihto-
ehtoinen nimi olla Kampausten aika. Sarjassa Lontoon tapah-
tumat keskittyvät paljolti pienen kampaamon sisälle ja meille 
näytetään nyt jo kadonnutta hiuskuontalomallistoa peruuk-
keineen ja lisähiuksineen, sitä samanlaista ”hevosharjatyyliä” 
kuin amerikkalaisen komediasarjan Pulmuset (1987-1997) 
Margaret ”Peggy” Bundylla tai hieman heinostuneempana 
versiona historialliselta perimältään Marie Antoinetten ho-
vinaisilla. Jo Bloomin romaaniin perustuva tarina sijoittuu 
1960-luvun svengaavaan Lontooseen. Nuori juutalaistaustai-
nen kampaaja onnistuu soluttautumaan äärioikeiston johtajis-
ton lähipiiriin. (Ridley Road, Britannia 2021). Sarja on sekä 
romanttisen rakkauden kuvaus, että myös pureva yhteiskun-
tasatiiri tasan kuusikymmentä vuotta sitten 1962 Englantia 
ravistelleista rasistisista ja fasistisista liikkeistä, joilla oli ihan 
kuten historiallisen esikuvansa, Englannin fasistipuolueella 
kolmekymmenluvulla, vankka kannattajakuntansa valkoisen 
roskaväen, poliisin ja turvallisuusviranomaisten keskuudessa, 
rahoittajinaan muutamat rikkaat ja höyrypäiset aateliset.

Ridley Roadissa kärjistetään roturistiriidat, britti-impe-
riumin hajoaminen ja svengaavan kuuskytluvun värikyl-
läisyys kahteen toisiinsa törmäävän ristiriidan kanssa, jossa 
toisen vapaus on taas siltä toiselta pois. Ja kuten arkipäivän 
fasismia kuvatessaan sarjassa todetaan, fasisteja on kaikkialla, 
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parlamentissa, kaupankassoina, busseissa, kaikkialle ihmisten 
keskuudessa, eikä heistä pääse noin vain eroon. 

On taisteltava, ja se taistelu on jokaisella erilainen mut-
ta aina yhtä henkilökohtainen, sillä hulluja kusipäitä vaanii 
ympärillämme yrittämässä ylipuhua koko ajan meitä vihan 
voimalla tekemään pahaa heidän laskuunsa. Englantikaan 
ei fasismistaan eroon kokonaan päässyt. 1970-ja 80-luvuilla 
brittifasismi näkyi mustien ja värillisten sortona ja mellakoi-
na sekä tiukkalinjaisten brittihallitusten jyrkkänä Pohjois-Ir-
lannin politiikkana, minkä inhimillisesti järkyttävän hinnan 
tavalliset lontoolaiset maksoivat IRA:n kostopommi-iskuina 
myöhemmin mm. Lontoon Undegroundissa.

Ja vaikka sarja on kevyttä viihdettä ja imelää romantiikkaa 
täynnä, se sopii sanomaan, mikä on rasismin ja väkivallan 
vastainen. Sarjaa katsoo hyvällä mielin ihan kuin se olisi teh-
ty juuri tämän päivän uusfasististen ääriliikkeiden vastaiseksi 
muistutukseksi siitä, ettei meidän pidä sallia kaikkea rähinöin-
tiä, vihalietsontaa ja valheita, ja idealistiseksi muistutukseksi, 
että vain uskomalla hyvään ja tekemällä sen eteen yhteistyötä, 
maailmaa voi jotenkuten kurjuudenkin keskellä asuttaa pieni 
ihminen. Sarjan viimeisessä osassa kerrotaan draaman perus-
tuvan tositapahtumiin. 

Ohjelma on kunnianosoitus vastarinnalle ja samalla muis-
tutus sen tärkeydestä: koskaan ei pidä antaa periksi. Näin se 
vihjaa myös Holokaustin yhteen ikuisuusongelmaan: Mitä jos 
juutalaiset olisivat panneet aikoinaan kunnolla hanttiin? Rid-
ley Road kertoo televisiodraaman keinoin salaisesta ja jännit-
tävästä ryhmä 62:sta, joka perustettiin vuonna 1962 fasistien 
vastaiseen taisteluun ja rikosten todistamiseen, saaden paljon 
hyvää aikaan.

Itse tarina on taidokkaasti punottu ja täynnä sekä yllättäviä 
juonenkäänteitä, että jännitystä viimeiseen kohtaukseen saak-
ka. Mutta mikä parasta sarjassa osataan näytellä, ihmisten vä-
liset suhteet ja tarinan jännitteet ovat paikoillaan, meno villin 



26

hurjaa, joskus jopa liian selkeän kaavan mukaan A, B ja C, ku-
vaus selkeää ja osuvan tarkkaa. Taustalla on umpioituneen vi-
han avoimen räiskyvä yhteiskunnallinen kuvaus. Tämä ei olisi 
ollut mahdollista vielä muutama vuosi aiemmin. Mutta nyt 
eletäänkin radikaalien muutosten keskellä 60-luvun vapau-
teen vannovassa Lontoossa. Sarjan sekaan on leikattu autent-
tisia kuvia kuohuvasta kukkaisenglannista, missä vastakohdat 
vanhan ja uuden välillä suorastaan hyökkäävät katsojan silmil-
le. Englannin historiassa se on aikaa, missä rakennetaan vasta 
lisää köyhiä ja rikkaita jakanutta luokkayhteiskuntaa ja sen 
pahamaineisia 15-kerroksia vuokratalojen masentavia slum-
meja, joiden sosiaaliset ongelmat ryöpsähtävät yhteiskunnan 
silmille seuraavina vuosikymmeninä niin, että 2000-luvulla 
niitä alettiin huonojen kokemusten valossa purkamaan.

Brittinäyttelijän klassiseen koulutukseen voi aina luottaa 
niin hyvässä, kuin ennalta-arvattavassa pahassakin; britti-
näyttelijät ovat alansa kermaa, mitä tulee roolin omaksu-
miseen ja esittämiseen, ongelmia on usein tyypittelyssä ja 
pienessä yliampumisessa komedian puolelle, kuten tässäkin 
sarjassa; mutta sekin tehdään taiten mustaa huumoria vil-
jellen - tämä kaikki on tuttua perheyleisölle suunnatuista 
Larkinin perhe- ja Pokka pitää -sarjoista yleisön kosiskeluna 
pitkitettyjen vitsien muodossa. Pokka pitää on siitä tyyppie-
simerkki. Jokainen yksittäinen ohjelma toistaa samaa vitsiä 
hieman muunneltuna ja uusissa tilanteissa ja se menee kan-
saan kuin häkä. Mutta yleisö on nähtävästi tottunut siihen 
ja ilmeisesti pitää siitä.

Brittinäyttelijät eivät pällistele ja mumise tai tuijottele 
tyhjänpantteina epämääräiseen horisonttiin, vaan osaavat 
näytellä luonnollisesti kameran edessä luonnenäyttelijöinä 
yhtä uskottavasti, kuin taitava dramaturgia leikata tarinassa 
toiminnan ytimessä olevan teeman monenkirjavaksi, mutta 
vaikuttavaksi katsottavaksi, joka koukuttaa ja herättää katso-
jan mielessä sekä oikeutettua raivoa että kysymyksiä: Miten 
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tämä kaikki on voinut tapahtua vain kuusikymmentä vuotta 
sitten ja kuinka paljon sitä tapahtuu ja missä määrin yhä 
edelleen jossain valvonnan ulottumattomissa rakenteellisen 
fasismin katvealueilla? Ehkä siksi sarja on tehtykin. Se muis-
tuttaa meitä siitä, etteivät pahanilkiset paskiaiset katoa maa-
ilmasta mihinkään, vaan itseään suojellakseen pitää koko 
ajan olla varuillaan.

Kokonaisuudessaan televisiosarja on brittijännäreiden 
hyvällä maulla ja totutulla kaavalla toteutettu. Mancheste-
rilaisen juutalaisperheen tytärtä odottaa järjestetty avioliit-
to isän kaupan omistavan rikkaan juutalaisperheen tylsän 
mammanpojan kanssa, mutta tyttö on rakastunut komeaan 
juutalaispoikaan. Poika häviää salaperäisesti Lontooseen, 
soluttautuen kansallissosialistien verkostoon tyttö perässä. 
Alkaa uskomattomien tapahtumien vyöry katsojan päälle, ja 
esiin marssitetaan kiinnostavia vastakohtapareja, ja yhteis-
kunnallisessa marginaalissa eläviä rikollisia ja rasisteja sekä 
heidän vihan kohteenaan juutalaisia ja mustia. Ilmassa ovat 
muutoksen tuulet ja orastava yhteiskunnallinen oikeuden-
mukaisuus kurkistelee nurkan takana.

Brittiyhteiskunta on vielä jäykkä, tosikkomainen ja vain 
valkoisen miehen puolella. Sillä on vaikeuksia sopeutua kan-
sojen sulatusuunina olemiseen - uusolemiseen, muuallakin 
kuin vain Lontoossa, josta sellainen muodostui jo Elisabeth 
I:sen aikakaudella 1500-luvulla pikkuhiljaa ja varsinkin sen 
lopulla. Sarjan itseään mainostavat huvittavat epiteetit ”to-
sitarinoihin perustuva draama” tarkoittaa sitä, että suurelle 
yleisölle - ja silloin on aina kyse suurista maailmanmarkki-
noista, kun englantilaiset tekevät sarjojaan, joita nähdään 
lähes kaikissa maailman maissa - myydään samassa paketissa 
moraalinen opetus ja palkkioksi sen nielemisestä kaunis ih-
miseen uskova humanistinen rakkaustarina englantilaisilla 
mustan huumorin ilkikurisilla piikeillä lisättynä. Juuri se on 
parasta tässäkin brittijännärissä.
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Viattoman 
tappajan 

muotokuva
Virpi Suutarin dokumentaarinen lyhytelokuva herrasmie-
histä peltopyymetsällä (2015) on sairas ja vastenmielinen ja 
epäreilu dokumentti ylimielisen herraskaisen öykkäröinnin 
puolesta, ja on siksi seuraavana listalla jonottamassa oikeuteen 
lääkintälotta Räsäsen esimerkin vauhkoonnuttamana siitä, 
saako Suomessa enää riistoporvari.

Eikä vain riistoporvari, menneinä vuosina vasemmisto-
liiton pää-äänenkannattajan, Kansan Uutisten, päätoimitta-
ja – sittemmin vakuutusyhtiö Turvan viestintäpomo ylpeili 
metsästysharrastuksestaan - nauttia ilman häpeän tuntua siitä, 
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että kokee olevan herra ja hidalgo metsästäessään veren maku 
suussa verikoirineen, vain huvin vuoksi köyhän ja puolustus-
kyvyttömien alamaistensa nahkoja, leuhkiakseen sitten pas-
kaisen hirnunaurun kera niillä takkatulen ääressä verihurt-
tien räiskyvässä läähätyksessä jonkun isomman, härskimmän 
ja julmemman, korkeanluokan idiootin kanssa, siemaillen 
vuodelta 1944 tammitynnyreissä Normandian maihinnou-
sun kunniaksi Loch Nessin hirviön (oletetun ja mainostetun) 
pierun seassa kypsytettyä erikoisvahvaa skottilaista whiskiä, 
pullohintaan 25.000 euroa.

Ohjelmassa lähes ylikääkkäikäinen (1922-2020) Otavan 
suuromistaja, Heikki A. Reenpää kertoo, miten ”saa poikien 
innostuksen nousemaan”, mikä kuulostaa lähinnä murhaajien 
pikkutuhmalta päiväkahviseuraa ilman vastuuta- kutsulta. 
Ohjelma alkaa pelottavalla mutta kauniin seesteisellä kuvalla 
miehistä syksyn väreissä nousemassa pellon takaa koirineen 
aseet tanassa ampumapaikalle valmiina peltopyyn metsästä-
miseen. kaikki on viimeisen päälle harkittua ja tiptop. Ohjel-
massa Nokian ojaan ja allikkoon ajanut, suomen presidentik-
sikin usein gallupeissa 1990-luvun Nokia-huumassa nostettu, 
Jorma Ollila (kepu), esittää dokumentissa lähinnä itseään. 

Ohjelman puolivälissä kuvaan astuu maan todellinen yk-
kösporvari ja nykyinen Hesarin suuromistaja, Koneen Antti 
Herlin (kepu). Kuvasta puuttuu vain Suomen muotitietoisin 
vanhan ajan kulttuuriporvari Matti Klinge (kepu ja joka her-
mostui minuun Turussa 2012 pääkaupungin menettämisen 
200-vuotiskiitosjuhlassa Venäjän konsulaatissa, kun kävelin 
sinne kutsu kädessä suoraan Samppalinnan kesäuimalasta nal-
lekuvioiset yöpuvunhousut jalassa), joka ei ole ilmeisesti suos-
tunut kuvattavaksi rääsyinään pitämiensä metsästysvaatteet 
päällä, vaan olisi suoraan siirtynyt iltadrinkkiin takkatulen 
ääreen silittäen turvallisesti nahkahansikkailla verenhimoisia 
metsästyshurttia kartanon aulassa. 

Ollila on niitä Reenpään mainitsemia ”poikia”, joiden in-



30

nostuksen hän on saanut ”nousemaan”. Ollilaa, joka on yhtä 
tahto ja epäkäytännöllinen kuin isäntänsä, eivät itse aseet ja 
metsästys kiinnosta, vaan siihen liittyvä yläluokkainen leima 
ja koirat.

Peltopyyt ovat herrojen herkkua ja kauniita, näyttäviä 
lintuja. Peltopyy on peltojen kuningatar ja siksi riittävän 
arvokasta riistaa niille, jotka arvostavat omaa asemaansa ja 
kunniaansa. peltomaiseman väritys alkusyksystä aamu- ja il-
tapäivällä ovat kuin kaksi eri maailmaa ja vaihtelee kirkkaasta 
okrasta sinisenvihreään harmaaseen kajoon. 

Suutari on kuvannut toista kuin mitä on tarkoittanut, tai 
niin Ollila ja Reenpää peltopyyfanatismissaan ovat ilmeisesti 
toivoneet, antautuessaan tämän vanhan, keskiaikaisen tap-
pamisrituaalin, herraskaisen harrastuksen pr-henkilöiksi ja 
esikuviksi dokumentaarielokuvaan Eleganssi. 

Elokuvassa Reenpää selittää, miten pyhä kaava salonkitap-
pajaksi etenee ja Ollila todistaa samaan. Ennen vanhaan yl-
häisaatelisto tapasi viikkojakin kestäneissä metsästysjuhlissaan 
maan muita mahtavia ja sopi bisneksensä, sotansa ja rauhansa 
metsästys tekosyynä. Suutarin kuvat kieltä lipovista ja tap-
pajan ilmeellä varustetuista korista on veret seisauttavan vai-
kuttavaa. 

Katsoja näkee siinä samassa hetkessä kurittajan ja hänen 
verikoiransa juuri sellaisina, kuin he ovat metsästäessään yh-
teiskunnallisilla pelikentillä samanlaisesta herraskaisen öykkä-
röinnin eli taloudellisen mahtitekijän suojista omat maksetut 
verikoirat raatelemassa uhrejaan. 

Mikä Ollilaa sitten kiinnostaa, kun ase ei pysy oikein kun-
nolla käsissä ja metsästys ei ainakaan kiinnosta. Koirat vastaa 
Reenpää. Ennen kaikkea koirat, jotka ovat uskollisia ja joille 
voi antaa käskyjä. Suutarin lähikuvat kuolaavista ja huuliaan 
lipovista koirista lisäävät groteskiuden tunnetta. 

Mutta onko Ollilan koirainnostuskin yhtä suurta absurdia 
teatteria, kuten koko elokuvan esittämä herrojen metsästys-
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kin? Ainakaan hänen Tempo-koiransa ei tunnu tottelevan 
edes alkeellisia käskyjä istua ja käydä maahan. Onko koira 
edes hänen? 

Ja kun dokumentissa ei oikein tapahdu mitään, Reenpää 
kertoo tarinaa tekonaurua hyväksymiseksi hohotelleelle Ol-
lilalle lihavasta kissasta, joka menetti henkensä eräällä met-
sästysretkellä Reenpään nuoren hurtan hampaissa. Ja heitä 
kumpaakin nauratti? Kummaa huumoria. 

Ja kuten kaikessa pikkuporvarillisessa turhantärkeilyssä, 
tässäkin asema, arvot ja sukupuu ovat tärkeämpiä kuin itse 
asia eli metsästäminen. Reenpää kertoo Tempon, joka osoit-
tautuu englanninsetteriksi, hienosta sukupuusta esi-isänään 
mm. jalosukuinen Napoleon-koira, jolla Ollilakin on kuu-
lemma metsästänyt. 

Yllättävää kyllä, Reenpää vaikuttaa koiriensa keskellä nuol-
tavana ja hellästi lässyttävänä lähes inhimilliseltä olennolta, 
mikä lienee ollutkin tämän kuvan puhtaan propagandistinen 
tarkoitus. Kun Reenpää makaa hiljaa kuin kuollut koiran-
sa kanssa heinikossa ja hieman etäämpänä yläpuolella Ollila 
kävelee koiransa kanssa, dokumentti alkaa säröilemään kuin 
ilma kesäkuumalla, ja puhua omaa absurdia kieltään odote-
tusta kuolemasta. 

Kuolemaa odotetaan ja siihen valmistaudutaan, kuin jo-
honkin ikiaikaiseen puhdistavaan vallan riittiin metsästäjien 
toimiessa sekä tuomarina että pyövelinä. 

Kahdesta citykepulaisesta poiketen, aito, maalla kasvanut 
ja maalaishenkinen kepuisäntä, Ilkka Herlin, osaa käsitellä 
sekä asetta että koiraa pitkän kokemuksen varmuudelle. Reen-
päälle metsästys on samaa elitististä huvia, kuten koko hänen 
elämänsäkin. Siitä saamme varmistuksen, kun hän kertoo 
sodan jälkeisestä piknikistään Dusseldorfin linnanpuistossa 
kuuluisan Monetin maalauksen henkeen voileipiä mutustel-
leen kahden kuuluisan ja kauniin naisen istuessa keskellä pik-
nikkiä yhtä alastomina ja samoissa asennoissa kuin kuuluisassa 
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maalauksessakin. 
Se tulee myös moneen kertaan ehkä turhankin klisee-

mäisestä alleviivatuksi, että tälle AAA-luokalle kuuluu vain 
AAA-luokan paras - ei mikään muu. kaikki on parasta; ihmi-
set, omaisuus, suhteet, sivistys, käytös ja kuri. 

Vain verenhimoiset koirat kuolaavat tappajankiilto silmis-
sään ja verenhajua sieraimissaan aitoina alkuperäisinä luon-
tokappaleina tässä patsastelevassa eliitin metsästysretkestä 
kertovassa dokumenttielokuvassa. 

Dokumentti paljastaakin turhantärkeilijöiden pöhetty-
neen omahyväisyyden ja itsekehun. Ohjelmassa metsästystä 
tärkeämpää ovat oikeat puitteet, tarinat, arvokkaat alansa 
johtavat miehet ja heidän asemansa maanpäällä tarinoissa ja 
itse tarinakertojina, sekä tietenkin jo aiemmin kehutut koirat, 
joiden sukupuiden esittely on yhtä tärkeää, kuin Reenpään 
kertomukset honottavan yläluokkaisella suomella, milloin 
mistäkin kuninkaan metsästysretkestä, mihin on saanut maan 
rikkaimpiin kuuluvana määräilijän lähes automaattisesti kuu-
lua hienon sukupuun omaavine koirineen. 

Ja livahtaahan lopulta se tärkeä sanoma viestiksi ihmisille; 
jos koiralla ei ole oikeita geenejä, ei siinä mitkään koulutta-
miset mitään auta.
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Aborginaalien
 taistelu taiteessa

Firestarter Bangarra-tanssijat-dokumentti on hyvä muistus 
siitä liian usein unohdetusta asiasta, että taiteen tekee merkit-
täväksi vain sen aitous ja totuudellinen olemus. Dokumenttia 
katsoessani en voi olla varma onko mikään siinä esitetty sanan 
varsinaisessa tarkoituksessa totta, vai vain esitettyä totuuden 
kopioimista. Bangarra kertoo yhtä tarinaa Australian alku-
peräiskansojen omasta tanssiryhmästä nykyaikana, mutta jo 
alussa sen sisältämät maailmoja syleilevät kuvat ja kauniit 
sanat pistävät miettimään yritetäänkö katsojaa huijata taas 
yhden sokeroidun totuuden taakse alkuperäismerkinällä va-
kuutettuna. Toinen tarina on siitä varjosta, joka heitä mennei-
syyden aaveena joka hetki vaani yrittäen mitätöidä ja lannistaa 
heidän rohkeutensa ja halunsa elää. 

”Taide, tanssi ja musiikki ovat hyviä lääkkeitä. Tarinan-
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kerronta on paras mahdollinen parannuskeino. Se on kult-
tuuriamme ylläpitävä voima. Kulttuurimme kaipaa hoivaa ja 
uudelleenrakentamista. Olemme kulttuurimme huoltajia.” 
Näin alkaa Bangarran tanssijoista kertova dokumentti, kuin 
Tero Saarinen companyn viimeisen päälle moraalista vas-
tuuta maailmamme tuhosta kantavien esitysten vakuuttavat 
mainostekstit, ja siksi huolestun jo heti alussa. Tämäkö on 
trendi myös Bangarralla perineistä ja uutta tanssi sekoittavalla 
ryhmällä, ja tällaisilla lässytyksilläkö hyvät aikeet pilataan jo 
lähtöruutuihin? 

Bangarra-dokumentin lähtökohta on kuitenkin piirun ver-
ran vakuuttavampi etisessään yhdessä oman kansansa kanssa 
oman historiansa puuttuvia paloja sen vaietusta, osin tuho-
tusta kulttuurista ja siksi kiinnostavaa katsottavaa. Kiinnosta-
vaksi dokumentin tekee myös yksi sen päähenkilöistä, yhdessä 
kolmen veljensä kanssa aikoinaan tanssiryhmän perustanut 
myötätuntoinen ja voimakastahtoinen kulttuuriaktivisti Ste-
phen Page ja hänen sanomansa, josta saimme jo maistiaisia 
edellisen kappaleen alussa. Miksi sitten epäilen? Länsimaisessa 
taiteessa eliitin itsensä uusintaminen niin taidenäkemyksessä 
kuin taitelijoissa on ollut pitkään vallalla nimenomaan kykye-
tiikan historiallisessa kivijalassa, kulturalismissa. Suomessa sen 
näkee mm. siinä, että teatterikouluun oppilaita hyväksymässä 
olevat näyttelijät valitsevat lähes poikkeuksetta tuttavaperheit-
tensä lahjattomat tollot oppilaiksi kouluun, johon on vaike-
ampaa päästä kuin lääkikseen. 

Ja kuka puhuu tässä maassa kulttuurin korruptiosta? Ei 
kukaan, kun ei halua ja uskalla, sillä lähes kaikki ovat osa 
systeemiä. Se on eliitin tabu, josta vaietaan visusti, ja jonka 
nimissä meidät pakotetaan hyväksymään maailman meno 
heidän ehdoillaan ja sen absoluuttinen epäoikeudenmukai-
suus. Eliitti sekoittaa ihmisten mielet pois tärkeistä asioista 
kohti triviaaleja. Nykyisin vallalla oleva intellektuaalinen vas-
tavallankumous moraalisen terrorismin muodossa tyrkyttää 



35

länsimaisen kapitalismin alhaisuuksia universaalina mallina 
ihmisille kyseenalaistamatta itse perusongelmaa: ihmisen ky-
kyä pettää itsensä ja muut ja tehdä pahaa. Tämä olisi taiteen 
tehtävä, mutta se on aina itsensä hankalista tilanteista selityk-
sillä pelastavan eliitin halussa, ja ehkä siksi myös näennäisen 
edistyksellisen kuorensa takaa tarkemmin katsottuna usein 
tunkkaista, ärsyttävän alleviivaavaa ja jokseenkin epärehellistä. 

Taiteessa hymistely on yleistynyt samalla kun yksimielisyy-
den vaatimuksen hengessä yritetään siivota ongelmia maton 
alle moraali kärkenä. Ihmisen kuoleman tematiikka sopii hy-
vin yhteen kapinan ja radikaalin tyytymättömyyteen vallit-
sevaa järjestelmää kohtaan. Etiikan teema ja ihmisoikeudet 
sopivat yhteen länsimaisten rikkaiden tyytyväisen egoismin, 
vallan palvelemisen ja mainonnan kanssa. Ei ole pitkä aika, 
kun valistuksen ajan skottifilosofi David Hume kirjoitti ”mus-
tien olevan valkoisia huonompia” ja ”vailla neroutta uhkuvia 
käsityöläisiä, taiteita, tieteitä”. Jos taide on lähtöisin aidosta 
tarpeesta sanoa ja ilmaista jotain elämästä tehtyjä havaintoja, 
sillä on voimaa. Taiteessa unohtuu vain valitettavan usein se, 
että totuus lävistää aina olemuksellisesti vallitsevat käsitykset 
ja konsensuksen syntyen kussakin tilanteessa tyhjästä - heidän, 
joita se tapahtuma puhuttelee - haasteeksi tulisi pysyä uskolli-
sina tuolle totuudelle. Ongelmana on eliitin kaikkivoipaisuus 
mytologisoida mm. taiteen avulla ikuinen nautintaoikeutensa 
totuuteen. 

Silti juuri uudet ja uskaliaat tavat sekä kokeilut ovat avarta-
neet niin taidenäkemystämme kuin käsitystä siitä, mitä taide 
on ja mitä sen avulla voi tehdä mm. ihmisoikeus- ja ilmasto-
kysymyksissä. Muutos on vaikuttanut taide-ajattelussa kohti 
idealistisista inklusiivisuutta, joka tarkoittaa yhdenvertaisuut-
ta yhteisessä toiminnassa silloinkin, kun osallistujien kyvyt, 
taidot ja taustat poikkeavat suurestikin toisistaan - taiteellises-
sa työssä inkluusio tarkoittaa lähtökohtaa ja työskentelytapaa, 
jossa tavoitteena on tuoda yhteen monenlaisia ihmisiä, joista 
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jokainen nähdään kykenevänä ja pystyvänä, avartaen käsitys-
tämme taiteesta ja kulttuurista.

Sanat eivät usein käytännössä tarkoita mitään muuta, 
kuin sumuttamismielessä suurelle yleisölle suunnattua tyh-
jänpäiväistä sanahelinää esityksissä, joissa puhutaan toisten 
äänillä tai heidän puolestaan epäaidosti ja totuuden vastaises-
ti. Mietin tätä, kun katson ohjelmaa Bangarrasta. Esitys on 
toki vakuuttava, mutta myös samalla kysymyksiä aitoudesta 
ja totuudellisuudesta herättävä, kuin aikoinaan Alvin Aileyn 
puuvillapelloilta suoraan tehdyt mustan miehen koreografiat. 

Dokumentti on tehty yhtä elävästi kuin dokumentin tans-
sitkin - sen kuvat ja tarinat ovat suoraan itse elämästä. Niistä 
tuntuu puuttuvan se ”näkymätön käsi”, joka on synonyymi 
tuottajille - kirjallisuusmaailmassa kustannustoimittajille, 
jotka kuristavat keskinkertaistamalla sääntömaailman ni-
missä hengen elävistä tarinoista. Silti olen varuillani enkä ole 
vielä ihan vakuuttunut. Vasta kun dokumenttiin tulee Julien 
Templen The Modern Babylon-dokumentin (2012) ja sen ni-
mikappaleen, The Classin London Calling-levytyksen villin-
raastavaa vallankumousironiaa alettaessa käsitellä Australian 
valkoisen väen assimilaatiopolitiikasta aborginaaleja kohtaan, 
alan innostua. 

Page kysyi vanhemmiltaan, miksei hänen ihonvärinsä ollut 
tumma ja miksi he eivät puhuneet omaa kieltään. Hallinto oli 
julmaa. Puhuttiin ”varastetusta sukupolvesta”. Valtio olisi ha-
lunnut ottaa lapset pois vanhemmiltaan. Australian 60-luku 
muistutti valkoisen miehen taistelusta mustia vastaan Ameri-
kan 50-luvulla, mutta myös värillisten keskuudessa heräävästä 
halusta taistella omien oikeuksiensa puolesta. Dokumentissa 
näkyy läpi linjan aborginaalien säihkyvä sensitiivisyys; elämä-
niloiset ja humoristiset aborginaalit harjoittelemassa oman 
kulttuurinsa rituaaleja lauluin ja tanssein. 

Aborginaaleilla on vahva kulttuuri ja yhteen kuulumisen 
tunne. Mutta kulttuuri oli kuolemassa eikä sitä oltu päivitetty 
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nykyhetkeen. Monet kulttuuriaborginaalit olivat jo luovut-
tamassa ja uskoivat, että heidän tulisi luovuttaa ja sulautua 
valkoiseen valtakulttuuriin. Dokumentin huippukohta on se, 
kun Australian pääministeri Paul Keating puhuu aborginaali-
en kulttuuritapahtumassa Redfern Parkissa suunsa puhtaaksi 
valkoisen miehen rikoksista aborginaaleja kohtaan. On do-
kumentissa pari ongelmaakin, vaikka se selittää asioita juurta 
jaksain molemmilta kantilta. 

Ensiksi se kulttuurinen omiminen, mitä maa alkoi harras-
taa vasta Australian valkoisen miehen 200-vuotisjuhlissa ja 
Sydneyn Olympialaisissa. Toiseksi Stephenin koreografioiden 
kliseiset mies- ja naiskuvat sekä esityksiin sotketut perintei-
nen ja uusi, lähinnä popkulttuurista löydettyyn aineistoon, ja 
mikä vaikuttaa hajuvedeltä lihapullassa.

Bangarra-dokumentissa näkyy vallankumouksellinen voi-
ma ja sydänten sykkiminen yhteisen asian puolesta. Se on 
ihan toista, kuin länsimainen elitistinen politiikka ja sitä tuke-
va kuollut riistotaide, jonka perusongelma on epäinhimillisyys 
ja täydellinen empatian puute vähäosaisia ja kärsiviä kohtaan, 
koska kokee ne alamaisiksi ja tahdottomiksi massoiksi, ihan 
kuin Markiisi de Sade, jonka lähtökohta oli, ettei persoonalla 
ollut identiteettiä. 

Tällä tavalla eettinen ihanne jaetusta inhimillisestä arvok-
kuudesta on perin pohjin valheellinen myös taiteessa; ei ole 
olemassa mitään yhtä tapaa olla ja esittää, vaan tuhat ja sata eri 
tapaa olla eri mieltä. Saden logiikka oli humanismin vastaista. 
Länsimaisessa taidekeskustelussa tämä tuntuu usein unohtu-
van. Jos taide on taas sitä mitä se usein nykyjään on, oman 
itsensä näyttämistä ja itsetarkoituksellista esittämistä esittäjien 
ja tekniikan noustessa pääosaan, on se yhtä turhaa ja tylsää 
maailman kopioimista, kuin mitä yliestetisoitu romanttisen 
illusoristinen taidenäkemys on, mikä pahimmillaan tuottaa 
vain eliitille tarkoitettuja tylsän latteita viihdekuvituksia. 

Taiteella on merkitystä juuri sen totuuden arvon mittaa-
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mista osoittavan kykynsä takia. Alain Badiou on tehnyt esseen 
pahan tiedostamisesta nimellä Etiikka, josta kirjan suomenta-
ja Janne Kurki kirjoittaa esipuheessaan: ”Omistettakoon tämä 
käännös sille, missä siinä ennen kaikkea on kyse: totuudelle: 
Ajattelussaan vätystelevässä, toimissaan haahuilevassa ja pää-
töksissään vaarallisesti sinkoutuvassa nykyajassamme vuosi-
tuhantinen kysymys totuudesta on nimittäin enemmän kuin 
ajankohtainen. Alain Badiou tekee tuosta kysymyksestä dyna-
miittia. Platonista lähtien filosofit ovat erottautuneet yleisistä 
mielipiteistä ja konsensuksesta. 

Filosofia rikkoo yleisen yksimielisyyden. Totuus, jota Ba-
diou seuraa, onkin määritelmän mukaisesti aina jossain mie-
lessä vastakarvaista.” Badioun totuuskäsityksen lähtökohta 
sopii taiteelle: minkä tahansa olemassaolon voi koska tahansa 
lävistää ja muuttaa jokin tapahtuma, joka koskee kaikkia. 
Mutta hengettömässä taiteessa sanoilla hämätään. Nyt mo-
niarvoisuudesta on tullut mantra, jota toistetaan vailla todel-
lista pohjaa. Sanat eivät usein tarkoita mitään muuta, kuin 
sumuttamismielessä suurelle yleisölle suunnattua tyhjänpäi-
väistä sanahelinää esityksissä, joissa puhutaan toisten äänillä 
tai heidän puolestaan. 

Mietin tätä Badiou mielessä mitä hän tahtoi tarkoittaa, 
kun katson Ylen Areenasta Bangarraa. Esitys on vakuuttava, 
mutta samalla kysymyksiä aitoudesta ja totuudellisuudes-
ta herättävä, kuin aikoinaan Alvin Aileyn puuvillapelloilta 
suoraan tehdyt mustan miehen koreografiat. Badiou sanoo, 
että sen sijaan että älyköt ja mielipidevaikuttajat toivoisivat 
muutosta nykytilanteeseen, he ovat sopeutuneet länsimaisen 
järjestyksen vallitseviin olotiloihin ja luonnostelleet toimillaan 
väkivaltaisen taantumusliikkeen suhteessa kaikkeen siihen, 
mitä 60-luvulla ajateltiin. Kun nykyisin eettisen ideologian 
kannattajat esittävät, että paluu ihmiseen ja hänen oikeuk-
siinsa on vapauttanut meidät kuolettavista abstraktioista, joita 
ideologiat ovat synnyttäneet, he pitävät maailmaa pilkkanaan. 
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 Badiou kirjoittaa, että jos eettinen yksimielisyys perustuu 
pahan tunnistamiseen, tästä seuraa, että jokainen yritys koota 
ihmiset yhteen hyvän positiivisen idean ympärille ja vieläpä 
määritellä ihminen tällaisen projektin kautta, on itse asiassa 
pahan itsensä todellinen alkuperä. Tätä on painettu Badioun 
mukaan mieliimme: jokainen utooppiseksi luonnehdittu val-
lankumousprojekti muuttuu, niin meille sanotaan - totalitaa-
riseksi painajaiseksi.

”Jokainen tahto kirjata oikeudenmukaisuuden tai tasa-ar-
voisuuden idea osoittautuu vain pahemmaksi. Kaikki kollek-
tiivisen hyvän tahtominen saa aikaan pahaa. ”Todellisuudes-
sa tuollaisesta etiikasta maksettu hinta on Badioun mukaan 
paksu konservatismi. Hän, joka uskoo kykenevänsä ihmistä 
hankkimasta itselleen hyvää ja määräämästä kollektiivisia 
voimiaan tuolle hyvälle, työskentelemästä odottamattomien 
mahdollisuuksien saapumisen hyväksi ja ajattelemasta sitä, 
mikä voisi olla radikaali murtuma suhteessa siihen, mikä on, 
yksinkertaisesti kieltää ihmiseltä ihmisyyden itsessään.”

Sen sijaan hän väittää, että etiikan ideologinen koneisto 
pitää hylätä eikä ihmisen negatiiviseen ja uhrimaiseen mää-
ritelmään pidä suostua. Kykyetiikan historiallinen kivijalka 
on kulturalismi, todellinen turistilumoutuminen tapojen, 
tottumusten ja uskomusten moninaisuudessa. Määriteltiinpä 
nykyetiikka sitten yksimielisenä representaationa pahasta tai 
huolena toisesta, se ilmentää ennen kaikkea nykymaailmalle 
niin tyypillistä kykenemättömyyttä nimetä ja haluta hyvää; 
filosofialla on täysi työ repiessään sanoja irti niiden huoraa-
vasta käytöstä.

Badiou tunnustaa myös en tunnetun tosiasian, että totuu-
den etiikka pakottaa sellaiseen etäisyyteen mielipiteistä, että 
se on suorastaan asosiaalista. Hän ei aio tehdä mitään myön-
nytyksiä niille mielipiteille, joiden mukaan olisi olemassa jon-
kinlainen luonnollinen oikeus, joka perustuisi loppuanalyysis-
sä sen ilmeisyyteen, mikä vahingoittaa ihmistä. ”Ihminen on 
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itsepintaisimmin alistunut oman voimansa raaoille voimille. 
Ennen kaikkea hän on osannut asettaa kuolevaisen elämänsä 
palvelukseen itselleen ominaisen kykynsä: hän kykenee si-
joittumaan totuuksien taipaleella niin, että hänestä tulee pala 
kuolematonta”, Badiou kirjoittaa.

Bangarran tarina kertoo siitä, miten pitkälle nykyaikaan 
nämä juuret ylettyvät. Vapautuakseen niistä Bangarran tans-
sijat halusivat saada tulen syttymään. Ryhmä syntyi heidän 
omien sanojensa mukaan rakkaudesta ja intohimosta. Aluk-
si heillä ei ollut mitään. Vanhalla pikkubussilla he kiersivät 
pihoilla ja kouluilla esiintymässä. Dokumentti antaa uskoa 
elitismiä ja sen suojavarusteina käytettävää mukautuvaa pik-
kuporvarillista moralismia vastaan, johon nykypäivänä saar-
naavat ismit kiihkeästi vaativat meitä alistumaan uussanojen 
huoraavassa merkityksessä. 

Mutta ei hyvää, ettei myös jotain pahaa. Koska teatteri 
menestyy kaupallisesti, se alkaa toistaa itseään muuttuen on-
toksi rahantekokoneeksi. Esityksissä ei ole enää alkuperäistä 
verenmakua kuin lähes kolmekymmentä vuotta sitten, kun 
ryhmä perustettiin. Ei missään elävässä voi olla. Meillä ja tari-
noillamme on alku, keskiosa, loppu ja sen jälkeen ne painuvat 
unhoon tullakseen jonkun muun elämässä ja tarinoissa esiin 
uudella tavalla uusina tarinoina. 

Dokumentti näyttää myös tarinan surulliset kasvot, kun 
Bangarran menestykseen keskeisesti vaikuttaneesta kolmesta 
Pagesta kaksi teki itsemurhan, ja Stephen jäi yksin heitä ja 
maailmaan suremaan, ihan kuin siinä ei olisi tarpeeksi, että 
joutuu julkisuudessa siitä vielä vitsailemaan ja alituiseen kuin 
muistutukseksi elämän äkillisyydestä ja raadollisuudesta pu-
humaan. Siinä mielessä dokumentti on rehellinen ja lunastaa 
paikkansa katsojan mielissä. Ihmiset väsyvät itseensä, toisiin-
sa, työhönsä, rooleihinsa vanhetessaan ja haluavat omaa sisäis-
tä muutosta tai unohdusta - se elämän salaperäinen sisältö, 
mitään salaamatta. 
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Orkesterin-
johtajalle täys 

kymppi!
Onko Suomi juoksemassa suden suuhun ilman, että ymmär-
tää sitä? Suomen poliittisen eliitin yhdessä valtamedioiden 
kanssa suorittama Nato-operaatio on malliesimerkki hyvin 
onnistuneesta ja lähes pyhästä tiedotuskampanjasta. Liberaa-
lin yhteiskunnan voittokulku ja pohjoismainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta on synnyttänyt illuusion ikuisesta rauhasta ja 
ristiriitojen, jos ei nyt häviämisestä, niin ainakin vähentymi-
sestä ja mahdollisuudesta rauhallisin neuvotteluin ratkaista ne 
kaikkien yhteiseksi hyväksi. Näin ei kuitenkaan ole käytän-
nössä. Koko ajan kulissien takana käydään jatkuvaa taistelua 
vallasta ja politiikasta. Nato-keskustelun yksi psykologinen 
voima on uskossa ihmisillä olevan kyky ja oikeus päättää 
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asioistaan sekä tehdä valintoja, jotka heistä tuntuvat hyviltä, 
huolimatta siitä, että ikäviä asioita levitellään julkisesti kaiken 
kansan nähtäville Nietzschen Näin puhui Zarathustra sanoin: 
”Ja se mitä sanotte maailmaksi, teidän pitää ensin luoda: tei-
dän järkenne, teidän kuvanne, teidän tahtonne, teidän rak-
kautenne pitää itse siksi tulla!”

Kansan mieliopiteen muokkaaminen on ollut helppoa, 
sillä yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla koossa erilaiset 
yhteiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, työttömyys ja 
ilmastokatastrofit. John Locke uskoi ihmisen olevan ”tabula 
rasa”, tyhjä taulu, syntyessään ja kokemusten muokkaavan 
ajatuksia. Jotkut kutsuvat tätä kollektiiviseksi muistiksi, minä 
tutun maailman ”unohdetuiksi teksteiksi” ihmismielissä ui-
numassa. Kyse on vallan välikappaleena toimivasta kollektii-
visesta neuroosista. Jokainen eliittiryhmä luo aina nimittäin 
oman sosiaalis-poliittisen mytologiansa, jonka avulla he syöt-
tävät omaa totuuttaan. Albert Camus kysyy itseltään, mikä 
on se arvaamaton tunne, joka riistää sielulta sen elämälle 
välttämättömän unen? Hänestä se oli maailma, jonka pys-
tyimme selittämään kehnoillakin perusteilla, koska se oli tut-
tu maailma: ”Mutta maailmankaikkeudessa, jossa on riistetty 
haavekuvat, ihminen tuntee olevansa muukalainen. Hänen 
maailmanpakolaisuutensa on auttamaton, sillä häneltä on 
riistetty niin kadotetun isänmaan muistot kuin toivo luva-
tusta maasta. Absurdisuuden tunne merkitsee juuri tätä kuilua 
ihmisen ja hänen elämänsä, näyttelijän ja kulissien välillä.” 
Siihen perustuu ihmisen halua uskoa uskomuksia ilman, että 
osaisi tai haluaisi epäillä niitä.

Tarkoitusten käsittäminen ja ymmärtäminen edellyttää 
tarkoitusten edellytysten, uskomusten ja niiden takana ole-
vien yksinäisten ajatusten sekä niiden välillä olevan men-
taaliseen maailman ymmärtämistä. Suomessa mentaalisen 
maailman ymmärtämisessä kyse on vahvasta ja historialli-
sesta Venäjän-pelosta. Suomi on ollut pienenä maana ison 
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naapurin varjossa hiljaa kärsien. Poliittisesti soveliaaksi kes-
kustelukulttuuriksi kutsuttu varovaisuuslinja on tuottanut 
aiemmin paljon hämmennystä, kun ongelmista ja asioista ei 
saanut puhua niiden oikeilla nimillä. Nyt padot ovat avautu-
neet ja suomalaiset on yhdistetty yhden ainoan ison pelon, 
Venäjän-pelon taakse. Juuri tämä on ollut se todellinen voima, 
mikä on toiminut vipuna ihmisten halulle ostaa itselleen rau-
ha Natomaana vanhasta vihollisesta. Mutta jotain tärkeää on 
unohtunut: asiat eivät ole ihan niin, kuin meille on väitetty 
niiden olevan. Skottifilosofi David Hume pyrki tutkimaan jo-
kaista käsitystä nähdäksemme, oliko se koottu todellisuuden-
vastaisesti: ”Skeptinen epäily sekä järjen että aistien suhteen 
on tauti, jota ei voi koskaan perin pohjin parantaa, vaan sen 
täytyy palata luoksemme alinomaa, vaikka kuinka häätäisim-
me sitä ja joskus tuntisimme siitä kokonaan vapautuvamme.”

Nato-propagandan oveluus on siinä, ettei kukaan ky-
seenalaista sitä, osin siksi, että Venäjä on itse antanut aseet 
vihollisen käyttöön, osin siksi, että kysymys on vahvasti kan-
san mielissä kulkevista uskomuksista. Humen skeptisyyttä 
hyväksikäyttäen, meidän pitäisi muistaa, että uskomuksen 
perustelemiseksi ja todistamiseksi tarvitaan aina myös toisia 
uskomuksia, jotka nekin periaatteessa vuorostaan kaipaavat 
perustelua. Pelotteleminen on helppoa, kun sitä on tehty koko 
historian ajan, ja se on jokaisessa suomalaisessa syvällä. Mut-
ta jokin tässä nyt mättää. Suomea ollaan viemässä Natoon 
ilman, että kukaan haluaa puhua julkisesti sen kielteisistä vai-
kutuksista. Suomen muuttuminen ystävällismielisestä maasta 
yhdessä yössä osaksi Venäjän perivihollista muuttaa Suomen 
asemaa maailmankartalla kertaheitolla enemmin kielteiseen 
suuntaan, kuin kukaan natointoilija on uskaltanut tai halun-
nut edes myöntää. Niinistön lauantaisessa puhelussa Putinille, 
Putin muistutti kahdesta Suomessa vaietusta asiasta, josta ei 
puhuta mitä ne tarkoittavat: Suomea ei uhkaa mikään Venä-
jän taholta ja päätös liittyä Natoon tulee olemaan suuri virhe.
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Nämä kaksi Putinin vastausta Niinistölle ovat asioita, joista 
Suomessa ei ole puhuttu eikä saada puhua mitä ne tarkoit-
tavat. Käytännössä ne tarkoittavat sitä, että kulissien takana 
Nato otti Venäjän Ukrainan sodan houkutuslinnuksi Suomen 
jäsenyydelle. Toiseksi ne kätkevät alleen sen salaisuuden, ettei 
kyseessä ollut halu horjuttaa maidemme suhteita ja keski-
näistä tasapainoa. Suomeen olisi suhtauduttu samalla tavalla 
kuin aina aikaisemminkin Venäjän ainoana ystävällismielisenä 
länsinaapurina. Kremlin tiedottaja Dimitry Peskovin mukaan 
kyse on nyt Venäjällä siitä pelosta, miten Naton asevoimat 
tulevat lähelle Venäjän rajoja. 1300 kilometriä uutta Nato-
rajaa ei ole helppo pala nieltäväksi etupiiripolitiikkaa har-
joittavalle suurvallalle, joka on ajanut itsensä lännen silmissä 
nurkkaan ja lähelle syvän kuilun reunaa. Presidentti Niinistö 
puhui aamulla toimittaja Seija Vaaherkummun toimittamas-
sa Ykkösaamussa ”aikamoisesta demokratian voitosta”. Minä 
en asiaa näkisi näin yksipuolisena voittona, vaan niinä tutun 
maailman ”unohdettuina teksteinä”, joita manataan eliitin 
toimesta esiin tarkoituksellisesti, kuin elokuvassa Mantsurian 
kandidaatti ihmisen alitajunnasta.

Missähän vaiheessa Suomessa aletaan puhua koko arsenaa-
lilla käydystä Nato-keskustelusta? Ei todennäköisesti missään, 
sillä siitä pitää pääministeri Sanna Marinin SDP:n puolueval-
tuuston myönteisen Nato-päätöksen jälkeen ylistämä konsen-
sus, se suomalaisen hyväveli-järjestelmän polttoaine huolen 
maailman ehkä auktoriteettiuskovaisimmassa maassa. Me tar-
vitsisimme eräänlaisen ”eettisen epäilykomission” purkamaan 
niitä valheellisia uskomuksia, joita yksipuolinen Nato-propa-
ganda on meihin istuttanut. Aina pitäisi David Humen tavoin 
epäillä kaikkea, ja etenkin itseään, omia ajatuksiaan sekä niitä 
vieraita sanoja, joita käyttää, sillä ne kun usein ovat joidenkin 
muiden meihin tarkoituksellisesti istuttamia käskyjä. 

Eläkkeellä oleva psykologian professori Markku Ojanen 
varoittaa Vaihtoehtoisia faktoja (Minerva 2017) -kirjassaan, 
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että vaikka auktoriteetit kuuluvat elämään, niiden vaarat nä-
kyvät päivittäin: ”Me annamme auktoriteeteille liian paljon 
valtaa varsinkin silloin, kun tulkitaan ideologioita ja uskon-
toja. Auktoriteetit syöttävät pöyristyttäviä valheita oman kan-
sakunnan historiasta ja vastustajien vaarallisuudesta. Aukto-
riteetit tietävät kaiken, olipa kysymys taloudesta, historiasta, 
ihmissuhteista tai onnellisuudesta. Kun pyhyys liittoutuu 
auktoriteettiin, seuraukset ovat erityisen vaarallisia. Silloin 
hallitsijan tai valtion loukkaaminen on vakava rikos, josta 
rangaistaan ankarasti.” Nyt näin on käynyt Suomessa, jossa 
yhtenäistä ja itseensä vahvasti uskovaa kansaa johtaa kohta 
kautensa päättävä tasavallan presidentti orkesterinjohtajana, 
joka saa täyden kympin suorituksestaan, olihan hänen tär-
kein tavoitteensa presidentiksi tultuaan Suomen liittäminen 
Natoon.
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Millaisia 
seurauksia?

Henkilökohtainen on poliittista ja poliittinen henkilö-
kohtaista. Näin opimme radikaalin 1960-luvun perintönä 
yhdistämään yhteiskuntakriittisyyden henkilökohtaiseen 
vastuullisuuteen ikuisessa kumpi oli ensin, kana vai mu-
na-pähkäilyssämme leipäpappien tekohurskaan ajan murtues-
sa kusipäisyyden tieltä kohti toista äärimmäistä kusipäisyyt-
tä. Klassinen esimerkki siitä, millaisia seurauksia valitut tavat 
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toteuttaa ajatuksia tuottavat on tänään oman sukupolvensa 
mainostettu ärhäkkä ja haastava ääni, Maryan Abdulkarim 
hyvästellessään blogissaan Halinma - ajatuksia ja näkökulmia 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja elämään, vuodesta 2017 jatku-
neen pitkän pestinsä Ylen aamun vakituisena jälkiviisaiden 
vieraana: 

”Se, mitä pidettiin hyväksyttävänä poliittisena puheena, 
muuttui. Tämä tuntui omassa arjessani ja läheisteni arjessa 
- rasistiset näkemykset tulivat yhä enemmän pintaan - sekä 
sanoina että tekoina. Muutos ei ollut hetkellinen, vaan luon-
teeltaan pysyvää: veden pinta oli noussut ja sallitun puheen 
raja siirtynyt. Timo Soini oli tämän poliittisen puolueen pää-
hahmo, agitaattori ja kasvot. Hän loi tilaa ja toi siihen ihmisiä, 
jotka normalisoivat rasismin ja sivutuotteena naisvihan.” 

Hyökkäys on paras puolustus. Mutta nyt hän menee jo 
liian pitkälle, sillä Abdulkarim yrittää oikeuttaa tällä vihansa 
valkoiseen heteromieheen - asia, jonka puolesta hän on tuli-
sesti raivonnut jo vuosia. Mutta yhden asian minkä hän unoh-
ti, on Soinin ummehtuneesta uskonnollisuudesta löyhkäävä 
homovastaisuus. Miksi? Homous ei sinällään kiinnosta häntä. 
Miksihän? Pitäisikö kaikkien toimia oma henkilökohtainen 
vastuu kärkenä, kun kyseessä ovat vastenmieliset ihmiset ja 
ihmisvastaiset ajatukset? Mutta miksi meidän pitäisi kuun-
nella Abdulkarimia?

Vaahtoaminen ja syyttely kyllästyttää, eikä häntä jaksa kat-
soa muutamaa minuuttia pidempään, sillä yksi iljettävä asia, 
mitä hän ei valitettavasti unohtanut, on viha ja vihasanoman 
levittäminen niitä kohtaan, joista hän ei pidä, ihan kuin hän 
olisi persujen musta varjo vedotessaan valkoisen miehen vi-
halla monikulttuuriseen feministiyleisöön. Ja tällaista tukee 
parlamentaarisesti valvottu Yle - ei ihme, jos tavallinen kansa 
äänestää vastavoimana persut taas valtaan. Vihakin on tun-
ne ja tunteisiin vetoavuudesta on tullut valtamedioiden uusi 
mantra. 
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Ei Soini ole varsinaisesti paha, vaikka on ällöttävä ja ilkeä 
ja tärkeä sanavapauden kannalta, sillä kukaan ei ole puhdas 
pulmunen tässä propagandateatterissa - sekä Soinin että Ab-
dulkarimin taustalla vaikuttavat ihmisten hyvin käytökseen, 
omaksuttuihin tapoihin ja kulttuurin piilottama tekopyhyys 
ja valheellisuus; mietimme koko ajan, onko mahdollista, mie-
lekästä ja toivottavaa edistää hyvinä pidettyjä asioita keinoilla, 
jotka tiedetään pahoiksi. 

Mutta todella pahoja ja hyviä on loppujen lopuksi var-
sin vähän. Hume, joka ymmärsi empatian päälle, sanoi, että 
emme pidä siitä, että vastavuoroisuus ei ole tasapainossa, että 
oma panoksemme siinä on suurempi kuin saamamme hyö-
ty. Hänen mielestään emme itse asiassa olleet niin tarkkoja 
omasta toiminnastamme muiden suhteen kuin muiden toi-
minnasta suhteessa meihin. Samaan hengenvetoon voi kysyä, 
miten on mahdollista, että joku saa edustaa seitsemän vuotta 
yhdessä ohjelmassa kokonaista aikakautta? 

Vastauksessa piillee Ylen yksi suurimmista ongelmista, mis-
tä ei tunnu tulevan loppua. Yle käyttää kyllästymiseen asti 
samoja ns. mielipidevaikuttajia - ei asiantuntijoita, jotka ovat 
ohjelmia tekevien toimittajien ystäviä ja fanittamia julkkisvie-
raita ohjelmissaan - kuluttamassa kasvot loppuun ja kyllästyt-
tämässä tyhjänpäiväisillä ja asiantuntemattomilla jorinoillaan 
sekä katsojansa että kuulijansa. Ikävintä on kuitenkin se, että 
suosimalla vain yhtä tai muutamaa, syyllistytään vastuutto-
maan journalismiin pienentämällä sanavapautta ja kaventa-
malla ymmärryksemme kurkistusluukkua yhden totuuden 
sallivaksi yleiseksi puputukseksi. 

Surullinen tapaus oli toissavuotinen Ylen radio Ykkösen 
Shakespeare-ilta, jossa teatterikoulua käymätön ohjaaja Juha 
Hurme esiintyi kanavan vakiovieraana kulttuuria koskevis-
sa kysymyksissä asiantuntijana tuntematta ANTIGONEA, 
”Nyt lyö ihan tyhjää” hän sanoi, kun eräs kuulijoista kysyi 
Antigonesta. Tunsin samalla sekä syvää myötähäpeää että olin 
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vihainen ns. oikeiden asiantuntijoiden puolesta (kuten aihee-
seen laajasti perehtynyt filosofian tohtori ja teatteriohjaaja Esa 
Kirkkopelto) maassa, jossa on osaamista teatterinalalla, vaikka 
muille jakaa kaikissa muissa kysymyksissä, mistä sentään Hel-
singin yliopiston kuihtuvan teatteritieteen professori Hanna 
Korsberg on toimittanut kirjan Ibsen Suomessa (LIKE 2006). 

Maryan Abdulkarim ei ole sen parempi kuin häneen vi-
hansa hänen sukupuolensa ja ihonvärinsä takia kohdistavat 
persut, eikä mikään esimerkillinen toimittaja, mitä tulee 
toisten huomioonottamiseen, tasapuolisuuteen tai ylipäätään 
länsimaiseen journalismiin, vaan edustaa omaa aggressiivisfa-
naattista sanavapautta omiin henkilökohtaisiin ja poliittisiin 
tarkoituksiinsa härskisti käyttävää antiliberaalia demagogia. 

Katsoin erään ohjelman, missä hän ei antanut armoa, ei 
tuntenut sääliä eikä olisi antanut puheenvuoroa ohjelman 
toiselle vieraalle professori Esko Valtaojalle, jolle tukkapölly 
oli ihan oikein. Abdulkarin moukarointi Valtaojaa kohtaan 
vaikutti lajissaan täysteilaukselta sekä tarkoin harkitulta ja 
vanhakantaisen ”hemanusmaiselta”. 

Edesmennyt Tampereen yliopiston tiedotusopin professo-
ri, Pertti Hemanus tuli tunnetuksi siitä, ettei pitänyt ang-
loamerikkalaisesta sanavapaudesta, joka oli mediayhtiöiden 
omistajien sananvapautta, vaan opetti oppilailleen päinvastoin 
journalistisen vapauden liittyvän toimitusten sisällä käytävään 
yhteiskunnalliseen ja ideologiseen kamppailuun omien tavoit-
teiden puolesta yhteiskunnallisia syrjintä- ja sortokoneistoja 
vastaan. Hemanus hylkäsi liberalistien käsityksen vapaudesta, 
sillä hänen mielestään vapaus oli vain ”positiivista vapautta”. 
Juuri tätä samaa vaikuttaa olevan Ylen ja toimittaja Maryan 
Abdulkarim edustamana ”haastava” journalismi. Hemanus 
tähdensi oppilailleen positiivisen vapauden olevan vapautta 
journalistiseen työhön tiettyjen päämäärien hyväksi tietyin 
keinoin. 

Toimittaja Maryan Abdulkarim on tietenkin tahallisen är-
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syttävä ja haastava, jokaisen vihaisen nuoren tavoin - niin ovat 
aina olleet, ja tulevat olemaan - kaikki uudet sukupolvet. Kun 
esiintyy aggressiivisesti ja syyttää muita kaikista ongelmista, 
saa runsaasti omaa uraa nostattavaa näkyvyyttä medioissa. Yle 
edustaa tasapuolisuutta väärällä tavalla valitsemalla tieten tah-
toen hänen tyyppisiään - ja tässä tämä valhe nyt on ja samalla 
käytännön esimerkki siitä, miten hyvä aie muuttuu pahaksi 
seuraamuksiltaan - marginaalissa olevia, ja heitä ns. ”esittäviä” 
ihmisiä edustamaan muutosta ja puhdistusta. 

Siksi hänet on otettukin ”standardivakioräksyttäjäksi” 
Ylelle, jonka ajankohtaisohjelmat olisivat muuten liian kesyjä. 
Ylessä siitä huolimatta, että asia on aina joltakin katsantokan-
nalta hyvä ja tärkeä, toimittajien pitäisi aina pyrkiä puolueet-
tomuuteen, tasapuolisuuteen ja asioita esittäessään, tiettyyn 
rauhallisesta tyyneydestä kertovaan tolkkuun ja malttiin. 
Vapaat keskustelut ja empaattiset ohjelmat kehittävät meitä 
aidosti paremmiksi ihmisiksi. Siksi ei ole samantekevää mitä 
joudumme valtamedioista seuraamaan. Mutta itse käsitteenä 
sananvapaus on aika kinkkinen juttu; sitä nimittäin joko on 
tai ei ole, mutta sitä millä tavalla sitä joko on tai ei ole, onkin 
vaikeampi tutkia. 

Mutta se, että pääsee haukkumaan toisia vakiokiinnityk-
sellä aina yhtä ikävästi, on sanavapauden vääristämistä ja vain 
yhden puolen suosimista totuuden kustannuksella. Filosofi 
Dewey pohti tätä kysyessään, mikä oli päämääriä koskevien 
arvostelmien ja niiden saavuttamisen keinoja koskevan tiedon 
luonne. Deweylle päämäärä käsitti sekä näköpiirissä olevaa 
päämäärä että jonkun asian seurauksia. Todellinen kysymys 
ei ollut vaikutin, vaan se millaisia seurauksia valitut tavat to-
teuttaa ajatuksia tuottivat. Juuri tämä on profiloitumista itse 
asian kustannuksella yrittävien Ylen ja Abdulkarimin suurin 
ongelma. He pelaavat omilla säännöillään, joita voivat muut-
taa tarpeen tullen ja osoittaa muka katumusta, mutta lyövät 
hetken kuluttua entistä lujemmin.  
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Tervetuloa kotiin 
sankaritoimittaja

Eilen päättyi yksi aikakausi Suomen ja Venäjän suhteissa, kun 
Erkka Mikkonen lopetti toimittajana kommentoinnit Mos-
kovasta. Mitä me nyt teemme, kun emme saa enää kuulla Erk-
ka Mikkosen juttuja Venäjältä? Voitonpäivän yönä 9. touko-
kuuta 2022 Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen 
palasi Suomeen yöjunassa Moskovasta, eikä suunnitelmissa 
ole omien sanojen mukaan paluuta maahan ainakaan vähään 
aikaan.

Ylellä ei ole omaa kirjeenvaihtajaa Moskovassa kuukauteen 
ennen kuin uusi Moskovan kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen 
aloittaa joskus keskikesällä. Se kertoo jo maidemme kahden-
välisten suhteiden muuttumisesta pakkasen puolelle omaa 
jäätävää kieltään, ja on sinällään ikävä uutinen. Juuri nyt kai-
paisimme jotain suomalaista Moskovaan seuraamaan pahan 
valtakunnan seuraavia helvetin alimpien kerrosten lukuja.

Ihan kaikkea emme tiedä, mitä kulisseissa on tapahtunut. 
Onko Mikkosta painostettu ja uhkailtu? Mitä todennäköi-
semmin ja rankimman kautta. Erkka Mikkoselle pitää nos-
taa hattua ja kiittää hyvin tehdystä työstä. Mikkosesta tuli 
tahtomattaankin oman aikansa eräänlainen sankaritoimittaja 
joutuessaan kiperillä kysymyksillään virallisen Putinin hallin-
non hampaisiin.

Mikkosen jutuissa oli aitoa dramatiikkaa. Aikakin oli jän-
nittävä mutta Mikkonen osasi myös tehdä raporttinsa aitoon 
sotakirjeenvaihtajan tyyliin veitsi suussa ja hiki otsalla itse 
pahuuden ytimestä itsensä likoon pistämällä ja mitään pel-
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käämättä. Mikkosen raporteista aisti maan kiristyneen tunnel-
man ja tavallisen ihmisen ahdingon konkreettisesti, raporttien 
ollessa kuin toiselta lukemalta poliittinen jännityssarja.

Mikkosta haastatteli tuoreeltaan uuteen Ylen politiikka-po-
dcastiin toimittaja Heikki Valkama. Parikymmenminuutti-
sessa haastattelussa Mikkonen valottaa myös hieman omaa 
seikkailijaluonnettaan kouvolalaisesta venäjää opiskelleesta 
pojasta Argentiinan kautta Moskovaan. Mutta vain varovai-
sesti. Tämän päivän yleisten uteliaisuuksien ulottumattomissa 
ovat pintaa syvemmältä selitykset - henkilökohtaisuuksiin ei 
mennä.

Hyvä niin. Itse asia on kiinnostavampaa kuin henkilö. 
Mikkosen tarina kouvolalaisesta venäjän kieltä koulussa lu-
keneesta pojasta Argentiinan kautta Ylen Moskovan-kirjeen-
vaihtajaksi olisi silti yhden kirjan arvoinen. Ehkä sekin aika-
naan tulee. Olisi myös kiinnostavaa lukea Mikkosen omia 
huomioita kolmen vuoden ajalta maan todellisuudesta vallan 
kulissien takaa - siitä, mistä kirjeenvaihtajat eivät voi puhua 
lähetyksissään. 

Millaisen jäljen jatkuva veitsenterällä eläminen ”Saatana 
saapuu Moskovassa”-todellisuudessa onkaan jättänyt häneen? 
Entä hänen podcastissa mainitsemansa ystävät, jotka ovat jou-
tuneet jättämään Venäjän? Venäjältä on Ukrainan sodan alet-
tua paennut länteen jo muutama miljoona hyvin koulutettua 
nuorta eli Venäjän tulevaisuuden aivot. Entä palaako Mikko-
nen enää koskaan Venäjälle, ja jos palaa, niin missä roolissa? 

Nykyjään toimittajat ovat paljon muutakin kuin vain 
asialleen omistautuneita havainnoitsijoita ja vaikutelmistaan 
yleisölle kertovia reporttereita. Yksi asia, mikä ei tunnu muut-
tuvan ulkomaantoimittajan työssä. Siinä pitää olla aimo annos 
seikkailumieltä ja rohkeutta. Sitä ei ole puuttunut Mikko-
selta. Nyt Mikkonen ottaa ansaitusti lomaa sekä Venäjästä 
että journalismista ja vetää henkeä. Tervetuloa kotiin pahan 
valtakunnasta sankaritoimittaja Erkka Mikkonen.
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Ajattelun täytyy 
liikkua

Aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt oivaltava Teemu Tai-
ran ja Pasi Väliahon toimittama kirja Vastarintaa nykyisyy-
delle – näkökulmia Gilles Deleuzen ajatteluun (Eetos 2004). 
Filosofi Gilles Deleuze (1925-1995) puhui aikoinaan suoraan 
kulttuuriamme vaivaavista ongelmista aikana, jota mainostet-
tiin kasvavan kommunikaation aikakautena. Deleuze ärsytti 
sen verran jokaista eri mieltä olevaa tasapuolisesti, että hänen 
herättäjäsanomansa on Henrik IV:sen kääntymistä katoliseksi 
varioiden (Pariisi on…) yhden messun arvoinen ja ansaitsee 
siis tulla huomioiduksi eräänlaisena unohdettuna helmenä 
jo pelkästään tokaisunsa ”Nuorten koirien heittäytyminen 
keskiaikaa pahempaan skolastiikkaan” ansiosta uutta etsivänä 
vastarintana luovuutta ja älyä pienentävälle keskinkertaiselle 
suorittaja-ajattelulle- ja olemiselle. Deleuzen mukaan meiltä 
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ei puutu kommunikaatio, sitä on jopa liikkaa, meiltä puuttuu 
vastarinta nykyisyydelle.

Esipuheen kirjoittajien mukaan filosofia on luovan ajatte-
lun toimintaa, eräänlaista kokeilemista ja ongelmallistamista, 
yritystä tulla toiseksi mitä on ja tietää, kuinka ja missä määrin 
on mahdollista ajatella toisin: ”Tässä mielessä ajatus vastarin-
nasta nykyisyydelle ei ole vain jotakin erillistä politiikan aluet-
ta koskeva kannanotto, vaan koko ajattelutyöhön elimellisesti 
kuuluva ulottuvuus. Vastarinta ei tarkoita yksin barrikadeille 
nousemista erilaisten asioiden puolesta. Se voi tarkoittaa yk-
sinkertaisesti ajatuskokeiluja, yrityksiä tuoda esiin erilaisissa 
koosteissa toimivia voimia.” Deleuzelle ajattelu ja kirjoitta-
minen olivat itsessään käytäntöä eivätkä jonkin käytännön 
teoreettista taustoittamista tai perustelemista -juuri niin sen 
pitäisi olla kaikille. erityisesti itseään fiksuina pitäville. Aihe, 
mikä jakaa maailman älymystöä tänäänkin siitä kenen puolel-
la ollaan, miksi ja mihin suuntaan ollaan menossa. 

Mutta mitä tuo nykyisyys on? Gilles Deleuzen mukaan 
epäajanmukaisuus on yksi ajattelun ennakkoehdoista. Epä-
ajanmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ajattelu olisi 
olennaisesti sidoksissa omaan aikaansa. Kirjan mukaan De-
leuze pyrki aina kirjoittamaan uutta maata ja uutta kansaa 
varten. Hän pyrki luomaan uusia käsitteitä, uusia ajattelun 
kulkuneuvoja, jotka toimisivat vastarintana nykyisyydelle. 
Deleuzelaisesti ajateltuna kirjoittaminen ei siis ole muodon 
asettamista aineeseen tai elettyyn kokemukseen eikä henkilö-
kohtaisten muistojen, unelmien ja surujen selostamista. Kir-
joittaminen on aina joksikin muuksi tulemista, ja tuleminen 
on aina kollektiivista. Deleuzen mielestä ajattelun olisi oltava 
luovaa ollakseen oikeaa ja sekä älyä että ihmisiä kehittävää 
ajattelua. Tämänhetkisen ja jo sanotun toistamisen sijaan ajat-
telun olisi avauduttava kohti uutta ja tuntematonta, irrottau-
duttava sitä rajoittavista kahleista. 

Tämä kohta on tärkeä huomio Deleuzesta: kirjoittaminen 
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ei ole muodon asettamista aineeseen tai elettyyn kokemuk-
seen eikä henkilökohtaisten muistojen, unelmien ja surujen 
selostamista. Kirjoittaminen on aina joksikin muuksi tule-
mista, ja tuleminen on aina kollektiivista. Artikkelien ai-
healueet ulottuvat kontrolliyhteiskunnan problematiikasta 
kysymyksiin ruumiillisuudesta koneiden aikakaudella, taiteen 
tarkoituksesta ja median roolista nykykulttuuria jäsentävänä 
keskuksena. Kirjan mukaan Deleuze katsoi, että olemme 
siirtymässä Foucault’n hahmottelemasta ja analysoimasta, 
1800- ja 1900- luvuilla kukoistaneesta kuriyhteiskunnasta 
kontrolliyhteiskuntaan: 

”Tätä siirtymää luonnehtivat esimerkiksi muutokset ku-
riyhteiskunnan normalisoinnista jatkuvaan kilpailuun ja 
“myyristä käärmeisiin”: tehdasmalliin perustuvasta paikkasi-
donnaisesta tuotannosta uuden kapitalismin markkinoihin, 
joissa informaatio- ja valuuttavirtojen liike muodostaa talou-
den ja siihen sosiaalistamisen “paikattoman” ytimen. Täten 
kontrolli on lyhytkestoista ja nopeasti muuttuvaa mutta sa-
malla jatkuvaa ja rajoittamatonta, kun taas kuriyhteiskuntaa 
määritti pitkäkestoinen epäjatkuvuus ja institutionaalisuus. 
Kuriyhteiskunnassa ihmiset siirtyivät yhdestä suljetusta ja uu-
delleen aloitettavasta normalisoinnin tilasta toiseen – koulusta 
armeijaan, tehtaasta sairaalaan tai vaikkapa vankilaan – mut-
ta kontrolliyhteiskunnassa tilat avautuvat kontrollimekanis-
mien jatkuvan muokkauksen alaisiksi. (Ks. Deleuze 1995, 
174–182.).” 

Näin kirjoittivat Vastarinta nykyisyydelle – näkökulmia 
Gilles Deleuzen ajatteluun (Eetos 2004) kirjan toimittajat 
Teemu Taira & Pasi väliaho. Kirjan keskeistä Deleuzen ajatte-
lussa on se, että erityisesti median kanavoimia informaatiover-
kostoja voidaan pitää suoraan ihmisten ruumiisiin ja aivoihin 
tunkeutuvana kontrollimekanismina, välittömän kommuni-
kaation jatkuvana kontrollina. Nyt puhutaan moniarvoisuu-
desta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta, mitkä eivät tutkitusti 
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tarkoita mitään muuta, kuin vaalien alla yleisölle suunnattua 
tyhjänpäiväistä sanahelinää. Nietzschen tavoin muutos ei ole 
Deleuzelle historiaa, vaan jonkin uuden luomista. Se on lii-
kettä: tapahtuma, jota määrittää kesto. Vallankumous onkin 
kaikessa määrittelemättömyydessään ja ilman etujoukkoja 
tapahtuvassa luonteessaan “kapinaa ilman syytä”.

Minua kiinnostaa kirjan artikkeli Todellisuuden inten-
siivisyys: Deleuze, Pasolini, Afrikka, missä Jukka Sihvonen 
esipuheen mukaan mallintaa sitä todellisuuden osa-aluetta, 
johon taide nimenomaisesti liittyy, selvittäen Deleuzen ja elo-
kuvaohjaaja Pier Paolo Pasolinin käsityksiä taiteen ja erityises-
ti elokuvataiteen olemuksesta ja tehtävästä: ”Sihvosen mukaan 
taiteen todellisuus on Pasolinin ja Deleuzen avulla tarkastel-
tuna “intensiivistä”. Siinä keskeistä on uusien aistimusten ja 
havaintojen luominen. Tämä kytkeytyy myös kysymykseen 
elokuvan suhteesta ajatteluun ja mahdollisuuteen kuvittaa 
sekä kuvitella uusia, ennenkokemattomia maailmoja.” Taus-
talla on konservatistinen impotenttius ja siihen oleellisesti 
kuuluva vähä-älyinen tahallinen ihmisyyden väärinymmär-
täminen – eräänlainen vihainen anti-spinozalaisuus. Martin 
Lipset puhuu konservatiivisuudesta statusahdistuksena niille, 
jotka kokevat nopeiden muutosten keskellä omat saavutetut 
etunsa ja kulttuurisen asemansa uhatuiksi. 

Richard Hofstadterin psykopatologiaolettamuksen mu-
kaan konservatiivit kärsivät jonkinasteisesta mielenvikai-
suudesta ja suhtautuvat siksi vainoharhaisesti ympäristöön-
sä-määritelmä sopii kuvaamaan hyvin nykykonservatiivien 
taustalla vaikuttavaa huijaamisen psykologiaan. Totuudenjäl-
keinen politiikka ei ole mikään uusia ilmiö. Tosiasiassa talous-
politiikassa siirtyminen totuudenjälkeiseen aikakauteen alkoi 
jo 40-vuotta sitten, kun Margaret Thatcher nousi Britannian 
pääministeriksi ja alkoi toteuttaa markkinafundamentalistista 
talouspolitiikkaa. Näin kirjoittaa Christer Lindholm kirjas-
saan Totuudenjälkeinen talouspolitiikka – Thatcherista Trum-
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piin (Vastapaino 2019). Miksihän kirjasta ei ole paljoa julki-
suudessa puhuttu tai sen sisältämiä väitteitä kommentoitu? 
Markkinat ovat pitäneet huolen medioiden muuttumisesta 
samanlaisiksi kuin markkinat itse: vain se, mikä myy hyvin 
kiinnostaa. 

Kirja kertoo tärkeän tarinan siitä, miten markkinafunda-
mentalismi kasvoi nykyisiin mittoihinsa ja miten markki-
nafundamentalismin myötä kansallismieliselle populismille 
avautui maailmassa tilaa. Sen seurauksena usko demokraatti-
seen päätöksentekoon on kuitenkin vähentynyt ja taloudel-
linen eriarvoisuus lisääntynyt. Minua kiinnostaa erityisesti 
kirjassa Jukka Sihvosen artikkeli otsikolla Todellisuuden 
intensiivisyys: Deleuze, Pasolini, Afrikka. Kirjan johdanto-
puheessa Teemu Taira ja Pasi Väliaho kirjoittavat, että Alain 
Badioun luonnehdinnan mukaan Deleuze ei ollut struktu-
ralisti, ei fenomenologi, ei heideggerilainen, ei analyyttisen 
filosofian lipunkantaja eikä liberaali uushumanisti, mutta 
“ei sen enempää kohdistumaton ja epävakaa kiihkoilija kuin 
nihilistinen luopujakaan” (Badiou 1997, 141–142). Tavan-
omaisesti Deleuzea lokeroidaankin heidän mukaansa mate-
rialistiksi, vitalistiksi, konstruktivistiksi, transsendentaaliseksi 
empiristiksi, mutta mikään yksittäinen leima ei kuvaa hänen 
työtään erityisen onnistuneesti: ”Deleuze on kuitenkin paljon 
muutakin, kuten tämä teos osoittaa ja kuten viime vuosien 
“Deleuze-buumi” on jo osoittanut. Deleuzelaista eron filoso-
fiaa onkin pidetty ennen kaikkea yrityksenä hylätä Hegel, jota 
Alexandre Kojève opetti lukuisille pariisilaisälyköille 1930-lu-
vulla. Tässä projektissa Deleuzelle läheisimpiä filosofian his-
torian merkkihenkilöitä olivat Hume, Nietzsche, Bergson, 
Spinoza, Leibniz ja Kant. Heistä kaikista hän kirjoitti kirjan. 
Epäajanmukaisuus muotoutuu siis eräänlaiseksi marginaali-
suudeksi, joka Deleuzella kohdistuu ajatukseen siitä, että am-
mattifilosofit eivät luo eivätkä uudista filosofiaa. Pysyäkseen 
hengissä ajattelun täytyy liikkua, uudistua. Siksi eräs Deleuzen 
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keskeisistä pyrkimyksistä oli filosofian avaaminen sille vierail-
le, tuntemattomille ja ulkopuolisille alueille: elokuvaan, maa-
laustaiteeseen, kirjallisuuteen. Marginaalisuus ei kuitenkaan 
koskaan ollut Deleuzelle romantisoitua, vastarintaa sinänsä 
tuottavaa aluetta. Marginaali on uudelleenkoodaukseen sijoit-
tuva suoja tai pyörre.”

Toimittajien Deleuze ei oman aikansa muiden ajattelijoi-
den tavoin kieltänyt Marxia ja tuskin haluaisi, että hänestä 
kirjoitetaan kronologisia miniatyyrielämäkertoja, vaan että 
tämän sijaan hänen nimensä ymmärrettäisiin singulaarisena 
tapahtumana, joka laskostaa sisäänsä lukuisia eri ääniä ja per-
soonia. Deleuze nimenomaan karttoi kaikenlaisia “biografia 
ja bibliografia” -tyyppisiä kyselyitä ja luokitteluja todeten 
opettajan elämän olevan vain harvoin kiinnostavaa. Se tekee 
jo hänet kiinnostavaksi. Akateeminen maailma on liian usein 
täynnä sellaista sekavaa moskaa ja yhteiskunnan vääryyksiä 
oikeuttavaa puoliälyllistä propagandaa, että älykäs anarkismi 
on aina tervetullut raikkaana tuulena sitä piristämään. De-
leuzen mukaan yksilöllisiä lausumia ei ole. Kollektiivi on aina 
läsnä kielessä, jolloin nimet ovat vain asuinsijojen tai tiluksien 
merkkejä. Deleuzen keskeinen väittämä on, että perheeseen 
ankkuroituvat oidipaaliset suhteet ovat kapitalistisen yhteis-
kunnan primaarisia halun rajoittajia. Deleuzen ymmärrys ka-
pitalismista skitsofreniana, korostaa sosiaalisen ja poliittisen 
keskeisyyttä kaikessa olemisessa ja etsii mahdollisuuksia löytää 
kapitalismille vaihtoehtoisia tuotannon tapoja.

Deleuze kirjoittaa myös kriittisestä vapaudesta. Se ei tar-
koita ihmisen kykyä toteuttaa esteettömästi henkilökohtaisia 
intressejään, vaan kykyä muuttua ja tulla joksikin toiseksi. 
Tyyli oli Deleuzelle esipuheen kirjoittajien mukaan paljon 
enemmän kuin ajatussisältöjen välittämistä. Se on itsessään 
ajattelua tuottavaa. Tyyliä värittää myös ajatus filosofiasta kä-
sitteiden luomisena – filosofin tehtävänä on keksiä uusia käsit-
teitä, uutta ajattelua ja selvittää, miten kaaoksesta ilmaantuu 
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identifioitavissa olevia asioita, kuten subjekteja ja objekteja: 
”Siksi Deleuzen ilmaisun haasteellisuus on ymmärrettävää. 
Lisäksi Deleuzea voidaan luonnehtia liikkeen filosofiksi. Maa-
ilma on hänen mukaansa jatkuvassa liikkeessä emmekä voi 
siksi tyytyä ilmaisuun, jonka tarkoituksena on vain represen-
toida valmista ja paikallaan pysyvää maailmaa. Meidän vält-
tämättömänä osanamme on aloittaa aina keskeltä, asioiden 
välistä. Myös tästä syystä Deleuzea on vaikea lukea: ajattelu on 
pysäytyskuvien sijaan kuin liikkuva kuva, jonka osasina ajat-
telemme. Sen osoittaminen kirjoittamalla pakottaa toisinaan 
mutkikkaaseen ilmaisuun. Liikettä korostaessaan Deleuze on 
niin visuaalinen kirjoittaja, että toisinaan häntä lukiessa on 
hyvä piirtää paperille se, mitä ajattelee Deleuzen sanovan, ja 
vielä parempi, jos on mahdollisuus tehdä siitä animaatio.”
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Ylitsepursuavaa
 natokiimaa

Nato-mielinen valtiojohto teki viisaasti, kun ilmoitti ettei il-
moita natokantaansa vasta, kun ilmoittamisella ei ole mitään 
merkitystä eli siinä vaiheessa, kun muu maa on myllerretty 
ovelan natopropagandan myötä suosiolliseksi natoratkaisul-
le, eikä edes vasemmistoliiton perinteisesti natoon kielteises-
ti suhtautuneista kansanedustajista löydy yhteistä rintamaa 
natoa vastaan. Peli alkaa olla jo selvä, kun vihreät ovat yksi-
mielisinä hyväksymässä natojäsenyyden - mikä ei tietenkään 
aiemmin kokoomuksen puisto-osastoksi kutsutun nuoren ja 
koulutetun hyvinvoivan eliitin asenteita katseltaessa poikkea 
totutusta. Mutta että kuudella vuosikymmenellä edistyksen 
merkkinä ollut demareiden rauhanpoliittinen yhden miehen 
oppositio, Erkki Tuomiojakin ilmoittaa julkisesti äänestävänsä 
Naton puolesta, tuntuu jo lähes petturuudelta ja rikolliselta 
eri mieltä olemista ja vaihtoehtoja etsivää skeptistä poliittista 
humanismia vastaan.
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Kohtalon ironiaa on se, että Erkki Tuomioja kirjoitti pos-
torwellilaisen kirjan Vaihtoehdottoman demokratian kritiik-
ki (Otava 1980), missä kritisoitiin suomalaisen poliittisen 
konsensuksen totuutta kaventavaa ja moraalia mädättävää 
vaikutusta. Aikoinaan kirja ei herättänyt pientä radikaaliä-
lymystöä lukuun ottamatta sen kummempia myrskyjä tai 
mutinoita. Nyt teksti olisi ajankohtaisempi ja tarpeellinen 
muistutus maan tavasta hiljaisesti vyöryttämällä syöttää 
enemmistön tapaan vain yhtä ratkaisua, vailla vaihtoehtoa 
itse Tuomiojallekin, jonka sanotaan tulleen entisenä rauhan-
kyyhkynä korkeassa 75-vuoden iässä poliittisesti impotenttina 
natokiimaiseksi (entisen vasemmistoliiton kansanedustajan ja 
mepin Esko Seppäsen suomalaiseen keskusteluun aikoinaan 
lanseeraama termi) tavalla, minkä jälkeen voi vain ihmetellä 
ovelan natopropagandan voimaa vaihtoehdottomassa demo-
kratiassamme.

Kun Venäjä alkoi brutaalin hyökkäyssotansa Ukrainaa 
vastaan helmikuun lopulla, suomalaisten enemmistö oli vielä 
selkeästi natovastainen. Silloin Naton puolustajat alkoivat toi-
mia, Yhtäkkiä medioissa alettiin esittää jamesbondimaista jän-
nitysjatkosarjaa natoon liittymisen välttämättömyydestä, mitä 
auttoi Putinin propagandan ylilyönnit ja venäläisten räikeät 
siviileihin Ukrainassa kohdistamat ihmisoikeusrikkomukset. 
Ensimmäisten sotaviikkojen jälkeen säikähtäneet kansalaiset 
saatiin ajettua kaikkialta medioista rummutetun ovelan ja 
vaihtoehdottoman natopropagandan avulla satimeen ilman, 
että edes vasemmistoliitto kykeni esittämään uskottavaa vaih-
toehtoa. Siitä todisteena A-studion keskustelu 5.5. Millainen 
Suomi olisi natomaana-keskustelu, missä vasemmistoliiton 
kansanedustaja Anna Kontulan puhui läpiä päähänsä aidan-
seipäästä, kun muut puhuivat aidasta. Aiemmin terävänä 
havainnoitsijana ja fiksuna pidetyn Kontulan pisteet laskivat 
keskustelun kuluessa epä-älyllisyydessään hälyttävän alhaalle.

Esko Seppäsen natokiima kuvaa hyvin myös Tuomiojan 
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kirjassaan vaihtoehdottoman demokratian kuvaaman tyh-
myyden maksiimia. Siihen kuuluu yhden tunneperäisen 
mielipiteen varjolla kyky manipuloida, miten haluaa koko 
kansan mielipide ilman, että keskustelussa oikeasti esitettäi-
siin eriäviä mielipiteitä tai todellisia vaihtoehtoja. Kun seuraa 
minkä tahansa median ylitsepursuavaa natokiimaa, huomaa 
niissä yhden yhteisen piirteen; ne hehkuttavat pikkupoika-
maisella innolla mieliimme kuvaa natosuojasta, joka laskeu-
tuisi päällemme natojäsenyyden hyväksymisen jälkeen niin 
tehokkaasti, että parhaimmatkin myyntipuheet jäävät jälkeen 
jo alkumetreillä. Esimerkiksi Ylen uutiset ovat ottaneet teh-
täväkseen kuvittaa natojäsenyyden erinomaisiksi kehuttuja 
puolia rauhoittelemalla Venäjän markkinoiden menetyksestä 
säikähtäneitä, esittelemällä suomalaisen aseteollisuuden po-
tentiaalista myyntiarsenaalia natojäsenyyden kanssa samaan 
aikaan avautuville natomaiden keskinäisille asemarkkinoille.
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Hyytyykö Orpon 
vaalihymy?

Tasan vuosi ennen eduskuntavaaleja vappuaattona 2022 Pet-
teri Orpo hymyilee itsevarmasti sekä Ylen radio I:sen että 
televisiokanavan yhteislähetyksessä nähtävässä ja kuultavassa 
Ykkösaamussa tunnetusti tiukan ja osaavan toimittaja Seija 
Vaaherkummun vieraana vastaamassa kysymykseen, miksi ko-
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koomus nauttii poikkeuksellista gallupsuosiota suomalaisten 
keskuudessa. Orpon tehtävä on olla paljastamatta mitään Vaa-
herkummun yrittäessä saada hänet puhumaan edes hitunen 
totta ja paljastaa, millaisia suunnitelmia kokoomuksella on 
sen jälkeen Suomen suhteen, jos puolue voittaa vaalit. Juuri 
siksi Orpo ei paljasta mitään. Se ei olisi edullista puolueelle, 
joka aikoo puuttua edellisen porvarihallituksen tavoin ihmis-
ten arkeen ankaralla kädellä karsimalla kaikille tarkoitettuja 
hyvinvointipalveluita miljardikaupalla. Ohjelman aluksi Orpo 
on tekopyhä väittäessään kokoomuksen gallupsuosion olevan 
luonnollista siksi, että taustalla on pitkäjänteinen työ, mitä 
kokoomus on muka tehnyt Suomen ja suomalaisten puolesta. 

Mutta kun kokoomuksen aiempien vuosien ohjelmia ja 
vaalitavoitteita vertaa esimerkiksi kokoomuksen varjobudjet-
tiin 2022 vaikuttaa siltä, että totuus siitä, mitä puolue itse 
vuolaasti omassa mytologiassaan ideologisesta muuttumises-
taan levittelee, on vahvasti muunneltua kosmeettista totuutta 
kaikkien kansalaisten etua ajavana yleispuolueena, mitä se ei 
ole vielä edelleenkään päinvastaisista väitteistään huolimatta. 
Eikä tule koskaan olemaankaan. Mikä muu kokoomusta vai-
vaa kuin selvästikin rehellisyyden puute ja petokseen kääritty 
valheellisuus? Yksi vastaus on sanomisten ja tekemisten väli-
nen antagonistinen ristiriita, jota voisi kutsua myös pimeäksi 
bisnekseksi, jolla kokoomus rahastaa itselleen tukea äänestä-
jiltä samanaikaisesti, kun se langettaa sillä sumuverhon todel-
listen aikomustensa suojaksi suojellakseen yhä ahneemmaksi 
käyviä rahoittajiaan, suuyrityksiä ja suuromistajia sekä hyvin-
voivien verokapinallisia. Kokoomusta vaivaa siis eräänlainen 
poliittinen skitsofrenia Hamletin tapaan. 

Vaaherkumpua hymyilyttää hieman. Hänen ilmeestään 
näkee, ettei asia ole ihan niin kuin Orpo antaa ymmärtää. 
Orpon vastaus on tyypillistä poliittista jargonia eikä tarkoita 
mitään. Se on juuri kokoomusta parhaimmillaan. Sanotaan 
paljon mutta ei tarkoiteta mitään. Tuntuu kuin Orpo pelai-
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si aikaa vasten taktikoiden julkisissa esiintymissään. Orpo ja 
Vaaherkumpu tietävät syyn olevan muualla kuin kokoomuk-
sen hyvyydessä tai osaamisessa. Nato-keskustelu on satanut 
maan ainoan natomielisen puolueen laariin. Mutta kuinka 
kauan? Sitä Orpo ja kokoomus jännittävät sillä SDP:llä on 
valttikorttinaan fiksu ja missinnäköinen puheenjohtajansa 
- nyt myös koronan ja naton karaisema kriisijohtaja - San-
na Marin, eikä Orpon haukkuma ”vasemmistohallitus” ole 
lainkaan epäsuosittu tavallisten ihmisten keskuudessa. Päin-
vastoin. 

Monen yllätykseksi hallitus ei maksattanut koronaa ja 
Venäjä-kriisistä aiheutuneita menoja tavallisilla ihmisillä ja 
köyhillä, vaan otti lainaa kepulaisen valtiovarainministerin 
johdolla. Ja se on jo jotain maassa, missä ihmiset ovat kaksi 
kertaa historiassa, ensin Nuijasodassa ja sitten vuoden 1918 
traagisissa tapahtumissa, hiljennetty nöyrän alamaisiksi ja 
hiljaisiksi esivallan edessä silloin, kun heillä on maksatettu 
maan rikkaiden ja mahtavien hyvinvointi. Orpo tietää hyvin 
miksi kokoomus on gallupsuosikki. Silti hän väittää naama 
peruslukemilla Vaaherkummulle suosion johtuvan muusta. 
Puolueen menestys johtuu hänen mielestään siitä, että kokoo-
mus on viimeisen kolmen vuoden aikana uudistanut oppo-
sitiopolitiikkaansa. Vaaherkumpu kuuntelee Orpon selitystä 
epäuskoisen näköisenä mutta ei vielä ala hiillostamaan Orpoa, 
joka viittaa omahyväisesti verettömään vallankumoukseen, 
missä syrjäytettiin istuva puheenjohtaja Alexander Stubb ja 
nostettiin kapinallisjoukkojen voimin Orpo puheenjohtajak-
si: ”Olemme kirkastaneet viestiämme ja voittaneet pikkuhiljaa 
suomalaisten luottamus.” 

Orpo ei puhu aivan totta. Se on kokoomuksen tapa tehdä 
politiikkaa. Orpo tarkoittaa uudistuneella tavalla tehdä poli-
tiikkaa sen markkinoimista äänestäjille, ei sisällön muuttumis-
ta. Kokoomuksen politiikka on sitä vanhaa tuttua valkoisen 
Suomen köyhät kyykyyn-politiikkaa, mitä se on harjoittanut 
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perustamisestaan lähtien. Esimerkiksi syksyllä 2021 kokoo-
muksen esittämän varjobudjetin leikkauslista on tuttua tekstiä 
ja hyvä osoitus siitä, kenen etuja kokoomus ajaa politiikassa. 
Kokoomus säästää tavallisille ja köyhille tarkoitetuissa me-
noissa riisumalla hyvinvointiyhteiskunnan palveluja niil-
tä, joilla jo muutenkin on vaikea tulla toimeen. Suurin on 
työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen vaikutus 
julkiseen talouteen, noin- 400 milj. euroa. Asumistukea kiris-
tämällä saisi 350 miljoonan euron säästöt. Ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan porrastus toisi 199 miljoonan säästöt. An-
siosidonnaisen keston lyhentäminen 100 päivällä palauttaisi 
omavastuupäivien määrän seitsemään päivään. Poistamalla 
ansiosidonnaisen lisäpäivät saisi 169 miljoonan euron sääs-
töt. Ansiosidonnaisen työssäoloehdon nostaminen kuudesta 
kuukaudesta 12 kuukauteen toisi 97 miljoonan euron säästöt. 
Työttömyysturvan palauttaminen vuoden 2019 tasolle toisi 
66 miljoonan euron säästöt.

Kokoomuksen leikkauslista on karmaisevaa luettavaa ta-
vallisille ja köyhille ihmisille. Kokoomus maksattaisi koro-
nakriisin aiheuttaman lisälainanoton tuttuun tapaansa ilman 
silmänräpäytystäkään yksinomaan maan vähätuloisilla ja köy-
hillä. Kokoomukselle pyhiin yritystukiin tai hyvätuloisten ve-
roihin ei koskettaisi. Kokoomus esitti myös tulojen lisäyksiä 
yhteensä 874 miljoonan euron edestä. Tulojen vähentämistä 
puolue esittää yhteensä noin 1,4 miljardin euron edestä. Ne 
suosivat lähes yksinomaan keski- ja hyvätuloisia. Kokoomus 
keventäisi ansiotuloverotusta korottamalla työtulovähennyk-
sen 2 026 euroon (- 794 milj. euroa), parantamalla kotitalous-
vähennystä pysyvästi (327 milj. euroa) ja toteuttamalla yritys-
ten laajan ja pysyvän tki-verovähennyksen (100 milj. euroa). 
Kokoomus nostaisi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 
5 000 euroon ja korvausprosentin 60 prosenttiin. 100 euron 
omavastuun se poistaisi kokonaan. 

Kokoomus tietää, etteivät tavalliset ihmiset ja köyhät rat-
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kaise vaaleja tai äänestä niin aktiivisesti kuin muut ryhmät, 
ja yleensä harvoin heitä. Kokoomuksen gallupsuosio 26 pro-
senttia kielii liikkuvien äänestäjien ryhmittymisestä puolu-
een taakse. Kokoomus tarvitsee juuri tämän ryhmän äänet 
varmistaakseen voittonsa kevään 2023 eduskuntavaaleissa 
päästäkseen pääministeripuolueeksi. Laskentatavasta riippu-
en liikkuvien äänestäjien mielikuvakikkailulle altis alempi 
tulotasoryhmä, 1-2 prosenttia, voi olla juuri se vaalit ratkai-
seva äänestäjäryhmä, jota kokoomuskin tarvitsee. Kokoomus 
kokeili kepillä jäätä syksyllä esitellessään varjobudjettinsa ja 
pääsi omaksikin hämmästyksekseen paalupaikalle 22 pro-
sentin kynnykselle. Loput neljä prosenttia on saatu ylimää-
risenä natointoilusta. Orpo tietee hyvin sen ja siksi valitutti 
itsensä eduskunnan puolustusvaliokunnan näkyvälle paikalle 
puheenjohtajaksi siksi aikaan, kun jäsenyydestä käydään väit-
telyä ja neuvotteluja. 

Vaaherkummun haastattelussa istuva Orpo ei silti nuolaise 
ennen kuin tipahtaa. Voitto ei ole vielä kirkossa kuulutet-
tu. Ylen ajankohtaislähetykset ja uutiset ovat politiikasta ja 
yhteiskunnasta kiinnostuneiden äänestäjien keskuudessa tär-
keitä lähteitä, joita katsomalla ja kuuntelemalla päivitetään 
poliittiset kannanotot ja se, kuka on kukin politiikan nousu 
-ja laskupörssissä. Orpo tietää hyvin tämän istuessaan siistiksi 
puleerattuna sinivalkoisessa pukukokonaisuudessaan Vaaher-
kummun edessä tentittävänä. Nyt on tärkeä olla asiallinen ja 
silotella kokoomuksen politiikan huonoja vaikutuksia taval-
lisiin suomalaisiin ja suomalaiseen kulutuskysyntään, kulkea 
keskitietä ainakin puheissa ja vakuuttaa muuta kuin mitä 
tekee. Teot ovat sitten muuta, kunhan vain Orpo kampeaisi 
esiintymisillään itsensä uskottavaan pääministeriluokkaan. 
Orpo tietää demareiden hengittävän vaarallisesti niskaan 
johdossaan huippusuosittu puheenjohtajansa. 

Vaaleihin on vain vuosi aikaa ja osa gallupsuosiosta sulaa 
vaalien lähestyessä luonnollisesti pois. Kokoomuksen voitto 
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tai häviö demareista on tiukoilla, ja tulee riippumaan vain jo 
edellä mainitusta 1-2 prosentista. Tässä sodassa kaikki keinot 
ovat sallittuja, sillä kokoomukselle voitto on elintärkeä. Sen 
tavallista ihmistä kuristavalla talouspolitiikalla ei ole mitään 
vaikutusta oppositiosta katsottuna. Äänestäjät unohtavat 
nopeasti kokoomuksen lempimantran velkarahan vaaralli-
suudesta, ja oppivat vaatimaan liikoja Yhdysvaltojen malliin, 
missä kukaan ei ole ollut vuosikymmeniin vakavasti kiinnos-
tunut valtion huimasta ja koko ajan kovaa vauhtia kasvavasta 
velasta, jos kokoomus ei pääse suitsemaan rikkailta köyhille 
suunnattuja tulonsiirtoja ennen, kuin on liian myöhäistä ja 
tavalliset ihmiset sekä köyhät tajuavat jokaisella äänellä olevan 
todellista vaikutusta päivittäisen kukkaronsa suuruuteen. 

Juuri siksi Orpo on paljon vartija porvarileirissä. Mutta 
Orpolla on pelissä muutakin. Jos hän ei nyt voita vaaleja, 
hän ei enää saa jatkoa puheenjohtajana puolueessaan. Orpo 
kertoo olevansa iloinen siitä, että kokoomus on saanut gal-
lupeissa niin suuret kannatusluvut ja suomalaiset arvioivat 
heitä positiivisesti. Mutta arvioisivatko suomalaiset heitä toi-
sella tavalla, jos he tietäisivät millaisista ajatuksista ja teoista 
puolue on rakennettu? Kokoomuksen esittämä vuoden 2022 
varjobudjetti kertoo suoraa kieltä, ettei puolue ole kauniista 
sanoistaan ja aina vaalien alla äänestäjille esitettävistä vakuut-
teluistaan huolimatta muuttanut perussanomaansa ylemmän 
luokan ja eliitin puolueesta mihinkään, vaan sen perussanoma 
on edelleenkin puolustaa rikkaiden etuoikeuksia köyhiä vas-
taan kaikin mahdollisin keinoin. Sama peli kulisseissa jatkuu 
edelleenkin. 

Petteri Orpo ei sanallakaan hiisku tästä, sillä se veisi puo-
lueen voittoon tarvitsemat ratkaisevat äänet, ne 1-2 prosenttia 
liikkuvien äänestäjien köyhien osaston marginaaliäänet - ne 
tietämättömät äänestäjäparat, joita on helpoin kusettaa kau-
niilla sanoilla äänestämään vastoin heidän omia etujaan. Siksi 
Orpo ei halua ärsyttää ketään, mutta ei myöskään vastaa tar-



69

kasti Vaaherkummun kysymykseen, miten Suomi muuttuisi 
kokoomuksen johdolla. Orpo tyytyy väistämään kysymyksen 
latteasti vastaamalla uskovansa, että suomalaisten luottamus 
saadaan hyvällä työllä, hyvällä ohjelmalla ja hyvällä viestillä. 
Orpon sanat ovat selkeästi jo varovaisuudessaan tarkkaan har-
kittuja vaalipuheita. Puolue on tunnettu kovasta vaalikiristä, 
jossa viesti on tärkein - siis se miten se on puettu ja millaisin 
sävyin se esitetään, ei siis itse sisältö. 

Kokoomuksen oikea sanoma löytyy varjobudjetista; sen 
mukaan Suomi olisi ankea paikka tavallisille ihmiselle, köy-
hille ja marginaalissa eläville juuri niille, joiden äänet ratkai-
sisivat vaalit kuin vaalit, jos he sitä osaisivat ja uskaltaisivat 
käyttää omaksi hyödykseen. Sen Orpo tietää, mutta ei halua 
siitä juuri siksi puhuttavan. Vaaherkumpu ei anna periksi vaan 
tivaa kiusaantuneen oloiselta Orpolta vastausta esittämäänsä 
kysymykseen. Mikä olisi se tärkein asia, minkä kokoomus 
haluaisi muuttaa? Vastaus on odotettu natomielisyyden aal-
lonharjalla ratsastavan puolueen ja sillä profiloimaan uutena 
eduskunnan puolustusvaliokunnan natopuheenjohtajuudella 
ratsastavan Orpon suusta: turvallisuus. 

Vaaherkumpua hymyilyttää Orpon pisteiden keräysyritys 
ja hän huomauttaa asian olevan tämän hallituksen asian. Orpo 
on jäänyt kiinni kiusallisesti taas kerran mielikuvakikkailusta. 
Juuri tällä tavalla kokoomus tekee politiikkansa ja viestittää 
siitä, toistamalla omaa mantraansa omasta luotettavuudestaan 
ja kaikkivoipaisuudestaan äänestäjille. Kaikkihan me tiedäm-
me puolueen olevan ”isänmaallinen” ja turvallinen kenraalien 
puolue, minkä olkapäätä vasten voimme maailmanmurheiden 
painaessa laittaa hyvin mielin huolista rasittuneen päämme. 
Seuraavaksi Orpo pääsee itse asiaan. Ja sieltähän se köyhät 
kyykyyn-ohjelma tulikin heti vapun kunniaksi puolueelta, 
joka väitti vielä 2000-luvun alussa vastakkainasettelujen ajan 
olevan ohitse. 

Orpo vakavoituu ennen kuin lataa kokoomuksen perus-
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mantran, sen meille kaikille tutun velalla elämisen vaaralli-
suuden pöytään: velaksi eläminen on kokoomuksesta pahasta. 
Orpon mukaan kaikki ongelmat Suomessa ratkaistaan nykyi-
sin lisävelanotolla. Sen tilalle täytyy hänen mielestään tuoda 
kestävään talouden kasvuun ja suomalaiseen työn kasvatta-
miseen perustuva ohjelma, koska hänen mielestään vain sitä 
kautta voimme ratkoa Suomen ongelmat. 

Suurin muutos, minkä kokoomus haluaa tehdä, on laittaa 
talous kuntoon. Väite on kummallinen ja ontto. Taloushan 
on kunnossa. Velanotto on satsausta koko yhteiskunnan par-
haaksi, myös tulevaisuuteen, Orpon vastaväitteistä huolimat-
ta. Pyörät täytyy pitää pyörimässä koko maassa. Suomi toimii 
lähes normaalisti, kiitos hallituksen kulutuskysyntää ylläpitä-
vän talouspolitiikan. 

Kokoomus haluaisi tehdä toisin, Mutta miten? Pois vel-
kavetoisesta taloudesta takaisin työhön ja talouskasvuun 
uskovaan linjaan. Nämä ovat kokoomuksen vaalimantran 
madonluvut ”vasemmistohallituksen” velka-Suomelle. Hyviä 
vaalilauseita, mutta toteutuessaan kylmä suihku kokonaista-
loudelle, kuten olisi ollut yli 2,6 miljardin leikkaukset sisäl-
tänyt kokoomuksen varjobudjetti 2022. Ei siis mitään uutta 
kokoomusrintamalta. 

Pitäisikö meidän tavallisten ihmisten äänestää tällais-
ta puoluetta, joka veisi meiltä meidän etujamme ja jättäisi 
rikkaat sekä hyvätuloisen eliitin nauttimaan saavutetuista 
eduistaan? Miten kokoomus osaa selittää mustan valkoiseksi. 
Se tulee tässä. Kun Vaaherkumpu kysyy yleisökysymyksenä, 
miten puolue pitää vähävaraisten ostovoimasta huolta, Or-
pon lainaa vastauksessaan Ranskan uudelleen valittua suur-
pääoman edustajana tunnettua entistä pankkiiria, Emmanuel 
Macronia, jonka mukaan pitää huoli siitä, ettei kukaan jää 
tien varteen. 

Ranskalainen tasavaltalaisretoriikka sisältää aina yhden 
kauniin viittauksen tasa-arvoon, vaikka sen eteen ei tehtäisi 
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töitä. Tien varteen ei tarvitse jättää, sillä useammat eivät ole 
päässeet ojistaan kömpimään edes tielle, tai jos on, niin usein 
niihin vääriin, jotka eivät johda mihinkään siksi, että pää-
teillä on Macronin tapaisten etuilijoiden toimesta ruuhkaa. 
Suomessa väite Orpon suusta on kuitenkin vähintäänkin eris-
kummallinen eikä oikein istu niihin lukuihin, joita köyhien 
ostovoiman väheneminen kokoomuksen vuoden 2022 varjo-
budjetin seurauksena olisi ollut: ”Kaikista pitää huolehtia. Pe-
rusturvan tulee olla hyvä. Mutta kokoomuksen tärkein lääke 
vähäosaisuutta ja vähävaraisuutta vastaan on se, että jokainen, 
joka on työikäinen ja työkykyinen on töissä.” 

Kokoomukselle sopii köyhien auttaminen, jos ihminen on 
töissä. Mutta silloinhan ihminen auttaa itseään eikä se ole 
sosiaaliturvaa. Kokoomus on siis viesteissään ovela. Se antaa 
suuren yleisön ymmärtää sen ymmärtävän heidän ongel-
miaan. Todellisuudessa se viestii omille kannattajilleen ylem-
missä tuloryhmissä pitävänsä huolen siitä, ettei heiltä valu 
ankaramman verotuksen nimissä tulonsiirtoja köyhempien 
auttamiseksi. Esimerkiksi tästä, kun Orpo sanoo kokoomuk-
sen haluvan työllisyysasteen nousevan, Vaaherkumpu muis-
tuttaa sen olevan jo nyt ennätyksellisen korkean. 

Mutta se ei riitä Orpolle. Kokoomus haluaa liittää sosiaa-
liturvan työelämälähtöiseksi. Se on heidän mielestään parasta 
sosiaaliturvaa siksi, että se ei maksa veronmaksajille mitään. 
Sitä hän ei kerro, että kaikkia ei koskaan voi työllistää. On pal-
jon vanhuksia, vammaisia, sairaita ja syrjäkylillä lähes tiettö-
mien taipaleiden takana asuvia, joita ei voi koskaan työllistää. 
Kuka vastaa heidän sosiaaliturvastaan ja estää köyhyysloukus-
sa elämisen? Ei ainakaan kokoomus.

Kun hän puhuu työn ja työpaikkojen välisestä ”kohtaan-
to”-ongelmasta, että Suomessa on avoinna yli satatuhatta 
työpaikkaa samalla, kun työttömiä on yli 250.000, hän ei 
ole taaskaan ole kokoomuslaisille tyypilliseen köyhiä syyllis-
tävään tapaan rehellinen. Suuri osa avoimista työpaikoista on 
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ruuhka-Suomessa osa-aikaisia minimipalkkapaikkoja, jotka 
työllistävät nuoria. 

Varsinainen valhe, mitä Orpo piilottelee, on kuitenkin se, 
että kokoomus haluaisi lakkauttaa tätä ongelmaa ratkomaan 
perustetun viraston varjobudjetissaan 2022 ”tarpeettomana”. 
Orpo huijaa väittäessään tarkoituksellisesti väärin kokoomuk-
sen lempilapsen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan leik-
kauksen muka kannustavan töihin. Näinhän asia ei tietenkään 
ole. On vaikea kannustaa töihin, jos niitä ei ole tai on tarjolla 
olevaan työhön sopimaton joko ikänsä, asuinpaikkansa tai 
koulutuksensa takia. Työttömyysturvan leikkaukset olisivat 
selvää tulonsiirtoa rikkaiden hyväksi köyhiä lisää köyhdyttä-
mällä, se ei muutu siitä mihinkään, väittää Orpo mitä väittää. 

Jos kaikki, mitä Orpo ja kokoomus väittää, perustuu täl-
laiseen tahalliseen väärän tiedon levittämiseen ja suoranaisiin 
valheisiin, millaisen pääministerin me hänestä saisimme ja 
millainen puolue hallitsisi meitä seuraavat neljä vuotta, jos 
Orpo onnistuisi kevään 2023 vaaleissa sokeroimaan köyhät 
kyykyyn-linjansa velkamantraa toitottamalla suuren yleisön 
alitajuntaan ja kokoomuksen nousukiito kestää vaalipäivään 
saakka? Kauhistuttaa ajatellakin. Mutta vielä ei kannata antaa 
periksi. On vuosi aikaa ja sinä aikana saattaa tapahtua vielä 
paljon.

Tälle tarvitaan vastavoima, josta kirjoittaa Naomi Klein 
kirjassaan Ei riitä - vastaisku shokkipolitiikalle (INTO 2018): 
”Vastarintaan tähtäävä työ on syntynyt ymmärryksestä, että 
pelkkä ein sanominen huonoille ajatuksille ja päättäjille ei 
riitä. Tiukan ein rinnalle tarvitaan myös rohkea ja eteenpäin 
suuntaava kyllä - kyllin uskottava ja innostava näkymä, jot-
ta ihmiset ovat joukoittain valmiita taistelemaan sen toteu-
tumisen puolesta riippumatta siitä, millaisia pelottelu- ja 
shokkitaktiikoita heidän tielleen asetetaan.” Kyllä on Kleinin 
mukaan soihtu, joka valaisee tietämme tulevissa myrskyissä ja 
auttaa meitä säilyttämään oikean kurssin.
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USA:n liberaalit 
tukkanuottasilla

Yksi syy miksi USA:ssa on kärjistynyt mielipidesota liberaali-
en kesken, on Venäjän onnistuminen vuosien ajan jakamaan 
sekä muita länsimaita että erityisesti USA:ta massiivisilla in-
formaatiosotakampanjoilla, joiden äärihuippuvuona voidaan 
pitää yllättävää (ja täpärää) Donald Trumpin valintaa vuonna 
2016 USA:n presidentiksi.

USA:n yksi johtavista toisinajattelijoista, Naomi Klein kir-
joittaa tästä huomioita kirjassaan Ei riitä – vastaisku sulkupo-
litiikalle (INTO 2018). Kirjan lähtökohta on koota hajanaisia 
liberaalien rivejä yhteen ja sanojen sijasta yhdistää oikeistoa 
vastaan vastavoimaksi Turmpin hajalle lyömät rivit.

Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Siksi kir-
jakin on tehty. Naomi Klein muistuttaa, että Trumpin vir-
kaanastujaisista lähtien on usein todettu. että olisi lakattava 
”märehtimästä vuoden 2016 vaaleja. Nyt olisi hänen mieles-
tään jo aika katso eteenpäin eikä taaksepäin.

Haaste on valtava. Hän kirjoittaa olevansa kyllästynyt pa-
laamaan jatkuvasti menneeseen, sillä vaalikampanjan aikaiset 
jännitteet. etenkin demokraattien esivaalien aikana, kävivät 
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lähes sietämättömiksi. Klein viittaa sillä demokraattien si-
säiseen eripuraan, joka varmisti osaltaan Trumpin täpärän 
voiton.

Bernie Sandersin veljeskuntalaisiksi kutsutut nuoren suku-
polven radiaalit eivät suostuneet äänestämään liian konserva-
tiivina pitämäänsä Hilary Clintonia, jonka puoluekoneiston 
voimalla kloonattuja ison rahan maksettuja marakatteja kut-
suttiin Hilaryn roboteiksi.

Klein kertoo menettäneensä ystäviä kummastakin kannat-
tajakunnasta – ihmisiä, jotka syyttivät häntä ja hänen kal-
taisiaan Hilaryn tappiosta, koska he olivat kritisoineet liian 
voimakkaasti Clintonin yrityskytköksiä esivaalien aikana.

Vermontin senaattori Bernie Sandersin mukanaolo säh-
köisti USA:n presidenttikisaan, koska mukana oli ensim-
mäistä kertaa vasemman laidan ehdokas, jonka mukanaolo 
ei ollut vain symbolista, vaan loi äänestäjien tietoisuuteen 
uudella tavalla amerikkalaisen vasemmiston ja sen esittämät 
tiukat madonluvut niin vaihtoehdottomalle taloudelle kuin 
politiikallekin.

Kleinin kuvaus liberaalien voimien keskinäisistä kahnauk-
sista ja tukkanuottaisista on pysähdyttävää luettavaa, kuten 
taloudellisesta eriarvoisuutta ja pankkien väärinkäytöksiä vas-
taan kirjoittaneesta tunnetusta taloustutkija Paul Krugmanis-
ta, joka siitä huolimatta hyökkäsi The New York Timesissa 
Sandersia vastaan.

Kummallista se oli siksi, että juuri Bernie Sanders oli eh-
dokkaista ainoa, joka oli taistellut vuosia tosissaan valtavien 
tuloerojen poistamiseksi ja vaatinut keinottelevia pankkeja 
tilille aiheuttamistaan ongelmista.

Klein epäilee, pääseekö liberaalit pääsemään yli mennei-
syyden riittävän nopeasti. Siksi hän esittääkin kirjassaan, että 
liberaalit vetäisivät henkeä: ”Meidän on mahdotonta vaihtaa 
suuntaa, jos emme tarkastele rehellisin silmin näitä tekijöitä, 
jotka ovat johdattaneet meidät nykyiselle tiellemme.”
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Valkoinen valhe 
Virallinen Suomi perustui valkoisen Suomen rakentamaan 
pohjaan. Valtiollinen propaganda on yrittänyt antaa lähimen-
neisyydestämme, etenkin talvisodan yhteydessä, yhtenäisen 
kuvan samanmielisestä ja hyvinvoivasta maasta. 

Tilanne oli toinen heti sisällissodan päätyttyä. Marxin teo-
ria työväenluokan kurjistumisesta olisi käynyt toteen, elleivät 
demokratiasta ja kansalaisoikeuksista huolestuneet länsivallat 
olisi huolestuneina puuttuneet asiaan ja painostaneet armot-
tomia valkoisia kohtelemaan punavankeja ihmismäisesti. 

Sisällissota ei jättänyt jälkiään vain ihmisten muistiin, vaan 
muovasi myöhemmin Suomesta valkoisen Suomen. Kokoo-
mus oli noussut tuolloin porvariston johtavaksi puolueeksi. 
Sen yhden johtajan, J.K. Paasikiven, muistiinpanot Suomen 
ja Venäjän rauhanneuvotteluista 1920 Tartossa paljastavat sen 
ajan oikeistolaisen politiikan kovuuden ja armottomuuden ja 
itsensä oikeistojohtaja Paasikiven säälimättömyyden. 

Hän ei halunnut liittää punaisten yleistä armahdusta rau-
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hanneuvottelujen yhteyteen. Sen sijaan Paasikiven listalla 
oli oikeiston ykköspriorisointina ”bolsekvikkiagitatsionin” 
estäminen. Tässä kohdin on hyvä kysyä, kumpi oli ensin, 
vallankumousko vai suomalainen porvari, sillä ilman puna-
kapinaa ja sisällissotaa ei olisi tullut saksalaissuuntausta eikä 
kuningasseikkailua, suojeluskuntia eikä lapuanliikettä, ei oi-
keistodiktatuurin partaalla horjuvaa valkoista Suomea, kuten 
Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori 
Seppo Hentilä kirjoitti palkitussa kirjassaan Pitkät varjot – 
muistamisen historia ja politiikka (Siltala 2018). 

Kirjan erityinen hienous on esipuheen kirjoittaneen poliit-
tisen historian dosentti Mikko Majanderin lausuma oivallus, 
ettei suhteemme menneisyyteen ole ”vain historiaa”, vaan 
täyttä tätä päivää. Mutta se on vasta alkusoittoa ja lähtölauka-
us tutkia. Majanderilta kirjoitushaasteen vastaanottanut eme-
ritusprofessori Hentilä muistuttaa historian esityksillä olleen 
kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa erilaisia legitimaa-
tiotehtäviä. 

Historian ”totuuksiin” vedoten tekojaan ovat puolustelleet 
Hentilän mukaan niin vallanpitäjät kuin vallankumoukselli-
setkin: ”Tarkasteltava ilmiö on yleismaailmallinen, ja sillä on 
upea saksankielinen nimikin: Vergangenheitsbewältigung.” 

Ajankohtaista saksalaisen sanan suomennoksena ”mennei-
syydenhallinta” on tänään siksi, että kokoomus on uusimassa 
temppuaan kurittaa ja kyykyttää köyhiä sadan vuoden takai-
sen valkoisen Suomen malliin lähes orjien tasolle. 

Kun kirjaa lukee edemmäksi, huomaa sen vallitsevaa por-
varillista status quota heilutellessaan Suomen ehkä pahinta 
kollektiivista traumaa selvitellessään vaaralliseksi, sillä se tar-
joaa puuttuvan palan eilisen porvarillisen ”tahalliseen ymmär-
tämättömyyden” ja vuoden 1918 traagisen valkoisen terrorin 
jälkeisen valheellisen valkopesun sekä ymmärryksen synteesin 
siitä, miksi tämän päivän kokoomus osaa edelleenkin likaa-
matta käsisään menestyksellisesti kurittaa köyhää kansaa väit-
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tämällä muuta kuin tekee. 
Se näkyy myös siinä, että valkoinen eliitti pitää edelleenkin 

institutionaalista valtaa käsissään eikä tavallinen kansa, kuten 
me, luulee edustuksellisen demokratian periaatteiden läpäi-
sevän kaikki kansalaiset toimimaan ja toivomaan kaikkien 
muidenkin toimivan niin. Valkoinen Suomi pelasi likaista 
peliä kaksilla korteilla, ihan kuten Hentilän kirjasta voimme 
lukea, ja sitä samaa peliä jatkaa kokoomus tänään, kuten tästä 
kirjasta voimme lukea. 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien paalupaikan gallupeissa 
ottanut kokoomus väittää tavallisten ihmisten palvelujen 
rajujen leikkausten olevan välttämättömiä Suomen taloudel-
le ja kilpailukyvylle, mutta pysyy hiljaa siitä, että rikkaiden 
veronalennukset vastaavasti eivät hyödytä loppupeleissä edes 
rikkaita itseään lisääntyvän turvattomuuden ja ostovoiman 
alentumisen takia. 

Kokoomuslainen vallankäytön historia oikeuttaa edelleen-
kin valkoisen Suomen näkökulmasta tällaisen toiminnan sil-
loin varsinkin, kun se palvelee valtaa ja sen vanhoja tulkintoja; 
historialliset tarkoitusperät ja niiden moninaisuus on uhrattu 
nykyajan vaatimuksille. Kyseessä on klassinen esimerkki po-
liittisesta tarkoituksenmukaisuudesta. 

Kokoomus on onnistunut retoriikassa pitkällä juoksulla 
vakuuttamaan olleensa koko ajan oikeassa muiden ollessa 
väärässä. Köyhät kyykkyyn-politiikan kaava on toimiva ja 
menestyksellinen. Taloudellista epätasa-arvoa perustellaan kil-
pailukyvyn ylläpitämisen nimissä aina saman teurastuskaavan 
mukaan: verorahoin tuotettuja palveluita ja tukia leikataan 
samalla, kun rikkaille annetaan verohelpotuksia. 

Mutta miten toisten ihmisten lisääntyvä ahdinko ja huo-
nonevat julkiset palvelut palvelevat kokoomusta? Hyvin, sillä 
kurjuus ja huononnetut julkiset palvelut tuottavat lisää tarvet-
ta ja asiakkaita yksityiselle sektorille, joiden omistajat tukevat 
kokoomusta aina vaalien edellä. Kokoomuksen henki on sama 
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kuin valkoisen Suomen aikana. Kokoomuksen kyvystä selittää 
maailma mieleisekseen menneisyydessä näemme, ettei valkoi-
nen ylivalta ole koskaan tosiasiallisesti hävinnyt maassamme 
mihinkään. 

Ei edes radikaalilla 60-luvulla, jolloin vasemmistolla oli 
hegemonia ja matemaattinen enemmistö yhden vaalikauden 
eduskunnassa. Professori Hentilä muistuttaa valkoisen Suo-
men instituutioiden, esimerkiksi suojeluskuntien, lapuanliik-
keen tai politisoituneen oikeudenkäytön myötä sisällissodan 
tavallaan jatkuneen, vahvistaneen traumoja ja synnyttäneen 
uusia. 

Se mikä tekee Hentilän kirjan ainutlaatuiseksi historiakir-
jojen maailmassa, on hänen harvinainen kykynsä nähdä ohi, 
yli ja läpi näiden selkeää näkemistä haittaavien historiallisten 
sumutusverhojen, ja etsiä sekä löytää sisällissodan aiheutta-
mia jälkijäristyksiä suomalaisesta näennäisesti sopuisasta ja 
ristiriidattomasta yhteiskunnasta, ja politiikasta, vielä pitkälle 
sisällissodan jälkeenkin konsensus-Suomen silotellun pinnan 
alla tarjoten harvinaisen kurkistusikkunan hallitsevan luokan 
oikeistolaiseen totuus-valhe-maailmaan. 

Hentilä tutkii kirjassaan sisällissodan julkisen muistami-
sen historiaa. Hän tutkii harvinaislaatuista ongelmatiikkaa 
luodessaan kirjassaan katsauksen siihen, miten vuoden 1918 
kokemukset muovautuivat, uusiutuivat ja purkautuivat, sekä 
siihen, millaisina jatkumoina sisällissodan asetelmat kantau-
tuivat myöhempään yhteiskuntaan. 

Kokoomus ei olisi koskaan päässyt kansakunnan kaapin 
päälle päsmäröimään päällysmiehenä demokraattisesti vali-
tuissa vaaleissa viime vuosisadan alussa. Tynkäeduskunnan 
ensimmäisessä istunnossa punaisten antautumisen jälkeen 
istui vain yksi demari muiden viruessa vankileireillä tai tun-
nistamattomina ruumiskasoissa, joita valkoinen terrori jätti 
jälkeensä valtansa ensimmäisten kuukausien jälkeen punaisten 
hallitsemilla alueilla. 
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Vasemmiston vainot ja hävityn työväestön luokkasodan 
jälkeinen oikeistodiktatuuri- ja hegemonia yhteiskunnassa 
sekä oikeiston harjoittama säälimätön, ja valtion hiljaa tuke-
ma, terrori takasivat kokoomuksen vahvan aseman 1920-lu-
vun Suomessa. 

Se riitti kokoomukselle juurruttaakseen asemansa johta-
vana porvaripuolueena. Valkoterrorin, Saksan armeijan ja 
suuromistajien tuella, hallitsevaa kokoomusta pelättiin mutta 
myös inhottiin, halveksittiin ja uhmattiin kansan keskuudes-
sa, vaikkakin vähin äänin ja usein salaa kostoa peläten. 

Se, että kokoomusta pelättiin, toimi myös kokoomuksen 
käyntikorttina sen potentiaaliseen kannattajakuntaan – suu-
romistajiin, johtavaan virkamiesluokkaan ja pappeihin päin, 
sillä he rahoittivat, ja rahoittavat edelleenkin, sosialismin ja 
Venäjän pelosta puoluetta avokätisesti. 

Silloin nousee yhdeksi tärkeäksi kysymykseksi: onko ko-
koomus muuttunut ja jos on, niin miten ja mihin suuntaan? 
Kun kokoomuksen aiempien vuosien ohjelmia ja vaalitavoit-
teita vertaa esimerkiksi kokoomuksen varjobudjettiin 2022 
vaikuttaa siltä, ettei ole sinnepäinkään ja että totuus, mitä 
puolue itse vuolaasti omassa mytologiassaan ideologisesta 
muuttumisestaan levittelee, on vahvasti muunneltua kosmeet-
tista totuutta kaikkien kansalaisten etua ajavana yleispuoluee-
na, mitä se ei ole vielä edelleenkään päinvastaisista väitteistään 
huolimatta. Eikä tule koskaan olemaankaan. 

Mikä muu kokoomusta vaivaa kuin selvästikin rehellisyy-
den puute ja petokseen kääritty valheellisuus? Yksi vastaus 
on sanomisten ja tekemisten välinen antagonistinen ristiriita, 
jota voisi kutsua myös pimeäksi bisnekseksi, jolla kokoomus 
rahastaa itselleen tukea äänestäjiltä samanaikaisesti, kun se 
langettaa sillä sumuverhon todellisten aikomustensa suojaksi 
suojellakseen yhä ahneemmaksi käyviä rahoittajiaan, suuyri-
tyksiä ja suuromistajia sekä hyvinvoivien verokapinallisia. 

Kokoomusta vaivaa siis eräänlainen poliittinen skitsofrenia 
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Hamletin tapaan. Eikä parannusta ole näkyvissä, sillä tämä 
bisnes on kannattavaa. Kokoomuksen edeltäjän, suomalaisen 
puolueen, ohjelma ei ollut tunkkaisen arkkikonservatismin 
läpitunkema. Puolue halusi parantaa mm. maaseudun tilat-
tomien ja torpparien asemaa, toivottiin työlainsäädäntöä ja 
tutkimusta työpäivän pituuden rajoittamisesta. Vaadittiin 
myös uskonnonvapautta, miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
sekä kieltolakia. Ohjelma oli jopa jossain mielessä nykypäivän 
näkövinkkelistä varsin edistyksellinen. 

Mutta silti puolue oli sisuksiltaan patataantumukselli-
nen rikkaiden ja ylemmän kansanosan puolue. Eikä ole siitä 
muuttunut mihinkään. Miksi näin kävi ja miten tämä oli 
mahdollista? Tässä kirjassa tutkitaan, miten temppu tehtiin 
rationaalisen rekonstruktion avulla kokoomusretoriikan filo-
sofista ja normatiivista ydinsisältöä tutkimalla lisäkysymyk-
sellä: miksi kokoomuslainen mystiikka, historia, tehdyt tut-
kimukset, kirjat ja mediajutut eivät etsi syntyjä syviä, vaan 
tyytyvät yliolkaisesti sivuuttamaan ne perustavanlaatuiset on-
gelmat, joita tutkimalla saisimme selville syyn siihen, mikä 
kokoomuksessa on tänään vialla, ja miksi porvari edelleenkin 
nukkuu huonosti? 

Kokoomuksen kanssa pitää olla varovainen ja tarkkaavai-
nen. Puolue edustaa hyvinvoivaa eliittiä ja korkeasti koulutet-
tuja onnistujia, jotka osaavat pukeutua siististi, puhua vakuut-
tavasti ja olla esimerkillisiä – ainakin julkisuudessa päällisin 
puolin. Kun tutkii kokoomuksen puoluekokousten asiakirjo-
ja, ja sitä käytännön politiikkaa, mitä puolue on harrastanut 
eduskunnassa ja hallituksessa, alkaa ihmetyttää ja epäilyttää 
ovatko kaikki se teatteri, mitä tämän ympärille on huolella 
sadun tapaan rakennettu, tehty vain harhauttamismielessä 
suurta yleisöä varten? Vaikuttaa nimittäin siltä, ettei kaikki 
ole kunnossa 

Yksi esimerkki tästä on jo mainittu Marxin teorioiden 
epäilijä, pirullisen ovela J. Paasikivi puheineen. Paasikivi pu-
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hui aina tarpeen tullen historiaa varten omaa muunneltua 
totuuttaan. Esimerkiksi Paasikiven mukaan Marxin väittämä 
siitä, että työväestön asema tulee yhä kurjemmaksi ja huo-
nommaksi ei pitänyt paikkansa, vaikka hän tunsi hyvin, eten-
kin saksankielisen, talousteoreettisen keskustelun ja maailman 
talouden tilan, joista olisi voinut vetää toisenlaiset johtopää-
tökset niin halutessaan. 

Paasikivi ei tehnyt niin, koska se ei palvellut hänen risti-
retkeään kaikkea punaista vallankumouksellisuutta vastaan. 
Toinen Marxin tärkeä oppi oli tuotannon keskittyminen, jon-
ka mukaan taloudellinen tuotanto ja toiminta keskittyi yhä 
suurempiin ja suurempiin yrityksiin. 

Sekään ei pitänyt Paasikiven mielestä paikkansa, vaikka 
juuri niin oli kaikkialla, myös Suomessa, missä Paasikivi is-
tui itse tätä oppia toteuttamassa niin Kansallis-Osake-Pankin 
pääjohtajana kuin lukuisten suurten suomalaisten yritysten 
johtokunnissa. Joskus hän oli aidosti hämillään, tai esittää ole-
vansa, maailman erilaisuudesta omiin luuloihinsa verrattuna. 

Esimerkiksi kerran erään maalaisliittolaisen lehden kirjoi-
tuksessa, missä todettiin, että yhteiskunnassa oli sovittamat-
tomia taloudellisia ristiriitoja, ja eri kansanluokkien kesken, ja 
että siksi luokkataistelu oli luonnollista ja jopa välttämätöntä 
– juuri sitä mitä kokoomus vastusti ja yritti saada vaietuksi. 

Paasikiven sanoin sellainen ajattelu oli vastoin kokoomus-
laista taloudellisia ja yhteiskunnallisia periaatteita Pareton lain 
mukaan: ”On aivan turhaa luulla taloudellinen hyvinvointi 
voitavan perustaa olemassa olevien varojen uudelleen jaka-
miseen ja väärä luulo on, että yhden kansankerroksen hyvin-
voinnin kohoaminen vaatisi toisen kansanluokan elämänta-
son alentamista.” 

Valkoisen Suomen kova ja armoton oikeistoretoriikka on 
siis ihan samaa tänään kuin Petteri Orpon kokoomuksen 
varjobudjetissa 2022 esittämät vanhaa köyhäinhoitomentali-
teettia modernisti jatkavat leikkauksetkin. Sata vuotta sitten 
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”valkoisen hämään vuosina” tappiolle jääneet punaiset nujer-
rettiin ja näännytettiin. Sama linja on jatkunut kokoomus-
puolueen politiikassa siitä lähtien. 

Valkoisen Suomen valhe paljastuu pala palalta. 1960-lu-
vulta lähtien tutkimus on päässyt koko ajan lähemmäksi val-
koisen propagandavalheen kuumaa ydintä – sitä samaa, mitä 
tänään sen perillisenä edustaa kokoomuspuolue; on tutkittu 
valkoisten terroria, Kansanvaltuuskuntaa, sisällissodan psyko-
historiaa, Suomen sotasurmia 1914-1922. Valkoinen valhe oli 
pahimmillaan ylimielistä mielivaltaa nujerrettuja ja heikompi 
kohtaan. 

Vuoden 1918 traagisten tapahtumien voitonhuumassa 
suomalainen äärioikeisto uhosi, ettei työläinen nousisi enää 
koskaan puolustamaan omia oikeuksiaan omistavaa luokkaa 
vastaan. 

1920-luku olikin poliittisesti vaikeaa aikaa, mutta jo 30-lu-
vulla, ja varsinkin sodan jälkeen, vasemmisto alkoi saada 
poliittisen luottamuksensa takaisin toimimalla hallituksissa 
yhdessä maalaisliiton kanssa. Valkoisen valheen mahtiaika ja 
valkoisen puolen mytologisointi osui äärioikeiston voiman 
vuosiin 1920-luvun alkuun. 

Voittaneelta puolelta alkoi sadella vielä tänäänkin kuul-
tavia väitteitä, että työväenjohtajat olivat pettäneet kansansa 
ja kansanvallan liittoutumalla venäläiskommunistien kanssa 
Suomen itsenäisyyttä vastaan tarkoituksenaan luoda Suomes-
ta myöhemmin yksi syntymässä olleen Neuvostoliiton neu-
vostotasavalloista. 

Kotkalaisen porvarisanomalehden, Etelä-Suomen, päätoi-
mittajana, senaattorina ja suomalaisen puolueen puoluesih-
teerinä toimineen K.N. Rantakarin punaisten hallitsemassa 
Viipurissa ylös kirjaamat katkeruuden ja vihan sanomat ku-
vasivat hyvin, miltä pohjalta valkoinen valhe ponnisti myö-
hemmin: 

”Kasvot kiihkosta kalman kalpeina, sieraimet raivosta re-
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peämäisillään vyöryi tuo joukko hihkuen, hypellen, rääkäisten 
reuhtoen ohitseni. Edessäni siis oli oikea villi-ihmisten sota-
tanssi. Rukoilin jumalaa, ettei tuosta ihmiskunnan kuonasta 
jäisi ainuttakaan olentoa henkiin maailmaa saastuttamaan.” 

Jos valkoinen terrori olisi saanut jatkua vapaana riehuen 
hieman pidempään, Rantakarin rukoukseen jumalalle olisi 
vastattu. Hentilä kirjoittaa Pitkät varjot-kirjassaan punaisten 
yhdistämisen ”ryssäläisyyteen”, iljettävään itään, tarkoittaneen 
sitä, ettei punakapina ja terrori ollutkaan perimmältään sivis-
tyneiden suomalaisten vaan raakalaismaisten itäisten barbaa-
rien tekoa. Edellä esitetyt esimerkit olivat valkoisen valheen 
ensimmäisistä väitteistä. 

Vaaran vuoksiksi nimetyt 40-luvun loppuvuodet ja eri-
tyisesti vuoden 1948 vallankaappaushuhut ja kommunistien 
pelaaminen syrjään olivat osa oikeiston sisällä tehtyä laajaa 
offensiivia Neuvostoliittoa ja suomalaisia kommunisteja vas-
taan, oli tälle revanssihenkistä jatkoa hävitylle sodalle Neuvos-
toliittoa vastaan. Kokoomus tähyili äärioikealle. 

J.K Paasikivi oli kirjoittanut tästä jo Demokratia vai dikta-
tuuri-kirjassaan (Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino 
1934). Paasikivi määrittäessään kantaansa kokoomuksen oi-
kealla puolelle ilmestyneeseen Isänmaalliseen kansanliikkee-
seen IKL:ään: ”Määrittäessämme kantamme IKL:ään täytyy 
meidän ottaa huomioon fascistiset ja kansallissosialistiset liik-
keet sellaisina kuin ne ovat ulkomailla esiintyneet, tarkastaa 
ja harkita niiden olemusta ja luonnetta kuin myös, mihin ne 
ovat muissa maissa johtaneet.”

Paasikivi paljastaa samalla IKL:n taustalla vaikuttavan 
isänmaallis-uskonnollisen ideologian olevan myös saman 
kuin mitä se oli kokoomuksellakin. Erona on vain se, ettei 
itse liikkeitä voi hyväksyä koska ne rajoittavat ja kieltävät 
vapautta kaikilla aloilla, niin valtiollisella ja henkisellä kuin 
myös taloudellisella. Miksi Paasikiven kirja on tärkeä? Siksi 
että se paljastaa sen samankaltaisuuden, joka oikeistolla on 
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samoin kuin sen ikuisen taistelutahdon vasemmiston vapaus-
näkemyksiä vastaan. 

Erona on vain se, että IKL toimi aikoinaan kuin natsien 
ruskeapaidat katutappelijoina ja nyrkkinä vasemmistoa vas-
taan samalla, kun kokoomus keräsi kabinetteihin suuromis-
tajat ja rahoitti vasemmiston vastaista propagandaa. 

Jarkko Vesikansa kuvailee artikkelissaan Kommunismin 
torjujat ensisammutustyössä kirjassa Ajankohta 1997 (toi-
mittanut Timo Soikkanen Helsingin ja Turun yliopistot) 
sitä, miten moni oikeistolainen koki joutuneensa taistelemaan 
Neuvostoliiton edustamaa marxismi-leninismiä vastaan ”oi-
kea käsi selän takana”. SYT oli elinkeinoelämän tukema ja 
julkisuudelta piilossa pysynyt voimakas vastarintaliike vasem-
miston ajatuksia ja politiikkaa vastaan: 

”Taistelu Suomen suunnasta ei päättynyt vielä 1940-luvun 
lopulla. Kamppailu jatkui kylmän sodan pelikentillä, jotka 
sijoittuivat usein kulissien hämärään. Pelikentän tärkein jako-
linja kulki kommunismin ja ei-kommunismin välillä, vaikka 
1950-luvun mittaan kalkkiviivoja alettiin piirtää hiukan uu-
siksi. 1950-luvun alun kylmässä sodassa aseita olivat tieto, tie-
dustelu ja tutkimus, jotka kytkeytyivät osaksi poliittista pää-
töksentekoa. Näitä aseita lataili ja käytti myös vuonna 1952 
perustettu Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki-säätiö (SYT)”.

Porvari nukkui todella huonosti 1950-luvulla, jolloin Sdp 
ja Sak alkoivat saada sosiaalipoliittisia uudistuksiaan läpi edus-
kunnassa ja kommunistein kätyrinä ja neuvostoliitolaisten 
tiedottajana pidetty ja epäisänmaalliseksi leimatun Kekkosen 
asema vahvistui maalaisliitossa pitkien pääministerikausien 
ja puolueen oikeiston kukistumisen jälkeen. Kommunismin 
vastaisen toiminnan johdossa olivat professori Lauri Puntilan 
ns. poppooseen ja filosofian tohtori Keijo Alhon ns. johtoryh-
mään kuulunut joukko Vesikansan mukaan: 

”Vaikka SYT:stä ei tullut EVA:n veroista mielipiteen 
muokkaajaa, ei sen yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kannata 
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väheksyä. Käytännön politiikkaan hallituksessa tai eduskun-
nassa se ei pystynyt enää vaikuttamaan samalla tavalla kuin 
Puntilan ”poppoo”, johon kuului jopa ministereitä. Kulissien 
takaisena verkostojen luojana SYT silti vaikutti niin politiikan 
ja elinkeinoelämän päättäjiin kuin toimittajiin, pappeihin, 
opettajiin ja muihin mielipidejohtajiin. Säännölliset raportit, 
tiedotusmateriaali, vaalipropaganda ja informaatiotilaisuu-
det, joissa yhteiskunnallista ilmiöistä puhuivat aikakauden 
vaikuttajat kuten L.A. Puntila ja Arvo ”Poika” Tuominen, 
syvensivät osallistujien käsityksiä yhteiskunnallisista asioista 
ja uhkatekijöistä.”

Tälle poppoolle pahin uhka tuli idästä ja sen viidesko-
lonnalaisina pahimmat roistot olivat kotikommunistit. He 
seurasivat herkeämättä uhkina pitämiään kommunisteja, ja 
olivat koko ajan askeleen edellä metodina, hyökkäys on pa-
ras puolustus. Kyseessä oli suurella rahalla kulissien takana 
suoritettu pitkä valkoisen valheen hallitsema operaatio, mikä 
jatkuu vielä tänäänkin. Asialla ei ollut mitään poikajoukko 
vaan alan kokeneita ammattilaisia, jotka olivat omistaneet 
koko elämänsä kommunismin vastustamiseen puolifasistises-
sa Suomessa sen traagista vuoden 1918 tapahtumista lähtien 
AKS:n ja Karjala-seura riveissä. 

Näillä miehillä oli valtaa ja rahaa sekä suhteita medioihin, 
joista suurin osa edusti heidän omia intressipiirejään lähellä 
äärioikeistoa ryssän- ja uuden punakapinan pelossa, kuten he 
sitä itse kutsuivat. Uuden Suomen pääkirjoituksessa keväällä 
1953 kuvataan hyvin taustalla vaikuttaneita ajatuksia: 

”On liikaa tuudittauduttu kuvitelmaan, että kommunis-
min ”rauhoittuminen” olisi muka merkki sen aktivismin 
taantumisesta ja heikkenemisestä. Ei mikään ole itsenäiselle 
kansakunnalle kohtalokkaampaa kuin tallaiseen harhakuvaan 
alistuminen. Nykyvaiheessa kommunismi on meilläkin yhtä 
vaarallinen kuin aikaisemminkin, jolloin se synnyttämillään 
häiriöillä antoi varoitusmerkkejä ja herätti nukkuvat.”
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Punaista Suomea on aina mytologisoitu kaiken pahan 
alkuna valkoisessa Suomessa sen ajan porvarillisissa lehdis-
sä selkeän propagandistisesti. Kolme kuukautta kestänyttä ja 
lähes 37.000 uhria vaatinutta veristä vuoden 1918 traagista 
sotaa voi hyvin verrata Ukrainan sotaan, vaikka propaganda-
mielessä. 

Hentilä kuvaa kirjassaan Pitkät varjot, miten Risto Alapu-
ron omissa tutkimuksissaan esiin poimimassa Lauttakylä-leh-
den 15. toukokuuta 1918 ilmestyneessä numeron eräässä kir-
joituksessa kauhisteltiin sitä, kuinka kansamme keskuudessa 
löytyi vielä niin paljon raakuutta ja petomaisuutta, että se 
pääsi puhkeamaan murhiin, rosvouksiin ja hävitykseen. 

Kirjoituksessa ei kerrota tapahtumien taustoja, vaan esi-
tetään ne irrallisena yhteyksistään niin, että punaisista muo-
dostuu tunteettomien ihmishirviöiden tuholaislauma lukijan 
mielissä, mikä olikin kirjotusten todellinen tarkoitus, jotta 
syyllisten tuomitseminen, valkoinen terrori ja julmat murhat 
saatiin omantunnon rauhoittamiseksi oikeutettua valkoisella 
puolella. 

Kysymys on tietenkin härskistä valehtelusta ja tekopyhästi 
syyn vierittämisestä sodan ankaran lain mukaan hävinneiden 
niskaan kaikesta pahasta. Hentilä muistuttaa, ettei kirjoittajaa 
tuntunut lainkaan häiritsevän se, että samaan aikaan oli Laut-
takylässäkin käynnissä vangiksi jääneiden punaisten joukko-
teurastus, jossa sai surmansa vähintään 35 henkeä. Lisäksi oli 
vielä kateissa 28 punaisella puolella taistellutta. 

Valkoinen valhe toimi noina vuoden 1918 traagisia tapah-
tumia seuranneina kahtena kriittisenä vuotena aina saman 
kaavan mukaan, ja yhtä päättäväisen järjestelmällisesti, anta-
matta mitään armoa tai puolustuksen mahdollisuutta maan 
rakoon nuijituille ja demonisoiduille punaisille, säästämättä 
edes naisia tai lapsia. 

Raakilemaisissa teoissa oli jotain samalla tavalla hätkäh-
dyttävän epäinhimillistä kuin Putinin brutaalissa tuhoamis-
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sodassa Ukrainassa. Molempia tuntuu yhdistävän myös sodan 
tarkoitusten tahallinen epämääräisyys. Nuoret sotilaat eivät 
kummassakaan tapauksessa tienneet lähtevänsä sotaan, eivät-
kä varsinkaan ketä vastaan he oikeasti taistelevat. 

Erityisen vahingollista valkoiseen valheeseen kuuluva val-
koinen valta ja terrori on ollut suomalaiselle yhdenmukai-
suuteen vannovalle ja uskovalle yhteiskunnalle, joka ei aina 
edes tiedä perustuvansa vuoden 1918 traagisten tapahtumien 
jälkeen syntyneelle yhteiskuntanäkemykselle, mikä vaikutti 
koko maahan usein vahingollisesti ja jopa jarruttavasti. 

Asia ei ole ihan kuitenkaan näin mustavalkoinen. Hentilä 
luo kirjassaan katsauksen sille, miten vuoden 1918 traagiset 
kokemukset uusiutuivat ja purkautuivat sekä siihen, millai-
sina ”sisällissodan” asetelmat kantautuivat myöhempään yh-
teiskuntaan. 

Itse kutsun tapahtumia tavallaan ajan henkeä vastoin 
ei-poliittisesti korrektina taisteluhansikkaana päin yleisesti 
hyväksyttyä hymistelyä ”vuoden 1918 traagisiksi tapahtumik-
si”, millä oli luokkasodan luonne, asia, josta halutaan olla 
yhteisesti hiljaa edelleenkin.
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Miksei Kinnusesta 
tehty taiteilija-

professoria?
Suomalaisen runouden ilkikurinen häirikkö ja pelastaja Tapa-
ni Kinnunen 60-vuotta ja sai TAIKELTA ihan kuten minkin 
kahden kuukauden apurahan (4600 euroa) taiteelliseen työs-
kentelyyn, mutta Kinnusen ansiot huomioon ottaen hänen 
olisi tullut saada viisivuotinen taiteilija-apuraha ja TAITEILI-
JAPROFESSORIN titteli Kustantaja Kulttuuriklubi ja radi-
kalistisboheeminen verkkojulkaisu digivallila.com onnittelee 
turkulaistunutta idän ihmettä eli Tapani Kinnusta elossa py-
symisestä ja osaavan hauskan vittuilun osaamisesta, ylläpitä-
misestä ja päivittämisestä. Seuraavan kerran Kinnusta näkee 
yhdessä runoilijatyttärensä kanssa 23.7.2022 Jättömaa-festi-
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vaalilla esiintymässä, olemassa ja ehkä hieman oksentelemassa, 
jos kunto ja mieli sallii.

Tämä on kertomus Suomen ainoasta katu-uskottavasta 
runoilijasta Kinnusesta, jonka luultiin kadonneen Riihimäen 
junassa vessaan. Kinnusen katoaminen aiheutti oitis otsoni-
kadon ja hengitysvaikeuksia vapaiden sielujen hengittää um-
mehtunutta Suomen kulttuuri-ilmastoa keuhkoihinsa. Tämä 
on kertomus siitä, kun Kinnunen is back yleisön pyynnöstä 
ja aikoo voittaa ensimmäisenä kuulapäänä kirjallisuusnobelin 
ruotsalaishomojen kiusaksi. Vaviskaa pohjoiskarjalalaiset kai-
paajat (Leevi&Leavings...) Kinnunen is back ja elävämpänä 
herra suorasuosuuna kuin koskaan aiemmin huolimatta pak-
suista vuosirenkaista - onnea että olet onnistunut pitämään 
itsesi (jotenkuten) hengissä jo kuuskytvuotta. Suomalainen 
raukkamainen pikkuporvari vapise: Kinnunen aikoo pysyä 
hengissä seuraavatkin kuuskytvuotta ja ärsyttää, ärsyttää ja 
vielä kerran ärsyttää suomalaista tylsyyslatteusahdistavuutta! 

Suomalaisen runouden ilkikurinen häirikkö ja pelastaja Ta-
pani Kinnunen 60-vuotta ja sai TAIKELTA, ihan kuten minä-
kin, kahden kuukauden apurahan (4600 euroa) taiteelliseen 
työskentelyyn (ONNEA!), mutta Kinnusen ansiot huomioon 
ottaen hänen olisi tullut saada viisivuotinen taiteilija-apuraha 
ja TAITEILIJAPROFESSORIN titteli. Kustantaja Kulttuu-
riklubi ja radikalistisboheeminen verkkojulkaisu digivallila.
com onnittelee turkulaistunutta idän ihmettä eli Tapani Kin-
nusta elossa pysymisestä ja osaavan hauskan vittuilun osaami-
sesta, ylläpitämisestä ja päivittämisestä toivomuksella: Jaksa 
vielä jatkaa hetki yhteistä matkaa (maailma ei ole vielä valmis 
nojaamaan omaan tyytyväisyyteensä).

Tässä tyylinäyte Kinnusen blogista vuodelta 2013: ”Ken 
leikkiin ryhtyy. Hämmentävää, ensin Suomen Kirjailijaliiton 
johtokunnan tuore jäsen (ja kirjallisen lautakunnan jäsen) 
pyytää, että muuttaisin Leevi Lehtoa (ja ntamoa) koskevan 
lauseen ”oikeaksi” - sanavalinta hänen - kyse tästä lausees-
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ta: ”Leevi on armoitettu peluri, joka taitaa julkisuuspelin.” 
En tietenkään rupea mitään muuttelemaan, Leevi on ihan 
helvetinmoinen peluri, jokainen asioista perillä oleva sen tie-
tää. Leevi on myös tuon Kirjailijaliiton johtokunnan tuoreen 
jäsenen tuore kustantaja näemmä: ulkomaille tähtäävä kään-
nösantologia ilmestyy vielä tässä kuussa. Seuraavaksi toinen 
kollega (ja kirjailijaliiton jäsen) nimittää minua ”turkulaisek-
si läskipäiseksi mafiosoksi” - koska olen kysynyt miksi hän 
ei keskustele asiallisesti kanssani, vaan puhuu ja kirjoittaa 
minusta selän takana mitä sattuu. Äsken luin herrasmiehen 
blogista tämän: ”Tapani Kinnunen taisi hihkua innosta, että 
NTAMOn runoilijoiden lisäksi myös Otavalla ja Södikalla on 
paskarunoilijoita.” Sanoinkos minä noin edellisessä blogipäi-
vityksessäni? Voin kyllä sanoa seuraavassa, jos asiat siitä pa-
ranevat. Hän kirjoittaa myös: ”Mulliperse-Rack-Koisonvarsi 
tunkeutui rääpimään minua omaan blogiini kommentoimal-
la. Poistin ala-arvoiset räksytykset. Samalla lisäsin kommentin 
julkaisun kontrollin tämän henkilön röyhkeyden takia.” Täm-
möisiä kirjailijoita meillä on Suomessa armon vuonna 2013.”
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Kiitos hallitus!
Koronaepidemia ja nyt Ukrainan sota ovat näyttäneet toteen 
sen, ettei lainanotto ole sittenkään maailman pahin asia, kuten 
iso paha porvari on yrittänyt kaikin voimin Eteläranta 10:n ja 
Evan maksettujen mainosten voimalla suomalaisten päähän 
iskostaa vuosikymmenten ajan. USA:n esimerkkiä noudat-
taen elvyttäminen ja lainraha eivät kaada maan taloutta, vaan 
päinvastoin ylläpitävät sitä ja takaavat ettei kulutuskysyntä ja 
luottamus talouteen häviä kokonaan kuluttajien keskuudessa.

Marinin hallitus pitää kiinni hallitusohjelmansa tärkeim-
mästä periaatteesta: se ei aio maksattaa koronaepidemiaa ja 
nyt viimeksi Ukrainan sodan Suomelle aiheutuneita kuluja 
tavallisilla kansalaisilla, vaikka yrityselämän ja sen poliittisten 
edustajien, oikeiston mielestä niin pitäisi tehdä, koska ”muu-
ten Suomi joutuu ongelmiin”. 

Marinin hallituksen ohjelma sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävässä Suomessa lähtee siitä, taloutta hoide-
taan ihmisiä varten, ei päinvastoin. Kestävä talouskasvu raken-
tuu korkealle työllisyysasteelle ja vahvalle julkiselle taloudelle.

Hallitus perui eilen koulutukseen ja kulttuuriin aiemmin 
suunnitellut leikkaukset. Hallitusohjelmassa sanotaan selkeäs-
ti, että sivistys on tärkeimpiä arvojamme ja ihmisen vapauden 
tae: ”Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamises-
sa, työssä ja yrittäjyydessä. Suomen koulutus- ja osaamistaso 
on nostettava takaisin maailman kärkeen. Hallituksen tavoi-
te on maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien 
ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat 
työelämän käytössä.”

Eilisessä A-studiossa kokoomuksen varapuheenjohtaja Eli-
na Valtonen esitti edelleenkin kokoomuksen kannanotoksi 
leikkaamisen työttömyysturvasta ja sosiaalietuuksista päin-
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vastoin, kuin nykyhallitus tekee. Valtonen väisteli varsinaista 
kysymystä ovelasti, mutta toimittaja Marja Sannikka sai Val-
tosen liriin. 

Kokoomuksen varjobudjetti syksyltä 2021, mihin eilisessä 
A-studiossa Valtonenkin viittasi, on jäätävää luettavaa talou-
delliseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon uskovalle äänestäjälle ja 
veisi maan syvään talouskriisin, jonka maksajiksi oikeisto ha-
luaa tavalliset ja köyhät ihmiset kepulaisjohtoisten Esko Ahon 
ja Juha Sipilän hallitusten malliin ankaralla kädellä kurittaen.

Valtosen puheiden taustalla on kokoomuksen vaihtoehto-
budjetti viime syksyltä, jonka loppusumma oli 62,84 miljardia 
euroa. Se oli 2,1 miljardia euroa vähemmän kuin mitä Sanna 
Marinin (sd) hallituksen budjettiesitys on. Huomionarvois-
ta kokoomuksen budjetissa on myös se ikävä puoli, että se 
maksattaisi tulevaisuuden hyvinvoinnin lähes yksinomaan 
tavallisilla ja köyhillä ihmisillä. Hyvinvoiville budjetti ei si-
sällä muuta, kuin verorahojen säästöä juuri niissä verorahoilla 
toteutetuissa palveluissa, joita he eivät itse käytä.

Kokoomus vähentäisi valtion menoja 2,63 miljardia euroa 
ja lisäisi menoja 550 miljoonaa euroa, jolloin menotaso laskisi 
yhteensä noin 2,1 miljardia euroa. Sanna Marinin hallitus 
on omaksi yllätykseenkin, ja koronasta huolimatta, onnistu-
nut kasvattamaan työllisten määrän väestöstä yli tavoitellun 
ja on asiantuntijoiden mukaan oikealla tiellä. Nyt kyseessä 
on koronan aiheuttaman laman jälkihoito ja sen estäminen 
taloudellisen tasa-arvon nimissä, etteivät köyhät yksin maksa 
koronan jälkihoitoa.

Marinin hallituksen budjettiesityksessä lisävelan tarve oli 
7 miljardia euroa. Kokoomuksen vaihtoehtokin perustui lisä-
velanottoon. Mutta kokoomus ottaisi vaihtoehtobudjetissaan 
lisävelkaa vain 4,5 miljardia euroa. Kokoomus on syyllistänyt 
julkisuudessa Marinin hallitusta holtittomasta velanotosta 
keskellä nousukautta. Kokoomus on ovela. Se yrittää koko 
ajan ylläpitää oikeistolaisen amerikkalaisen retoriikan henges-
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sä äänestäjien mielikuvissa valtiota isona pahana, jota pitää 
kurittaa, karsia ja joka tekee asiat huonosti, oli kyse sitten 
vaikka koulutuksesta tai työllisyyden hoidosta.

Kokoomuksen leikkauslista on tuttua tekstiä. Suurin on 
työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen vaikutus 
julkiseen talouteen (- 400 milj. euroa). Asumistuen kokonai-
suudistus toisi 350 miljoonan euron säästöt. Ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan porrastus toisi 199 miljoonan säästöt. 
Kokoomus lyhentäisi ansiosidonnaisen kestoa 100 päivällä 
ja palauttaisi omavastuupäivien määrän seitsemään päivään. 
Poistamalla ansiosidonnaisen lisäpäivät 169 miljoonan euron 
säästöt. Ansiosidonnaisen työssäoloehdon nostaminen kuu-
desta kuukaudesta 12 kuukauteen toisi 97 miljoonan euron 
säästöt.

Kokoomus palauttaisi työttömyysturvan tason vuoden 
2019 tasolle. Siitä tulisi puolueen mukaan 66 miljoonan eu-
ron säästö. Kokoomus esittäisi tulojen lisäyksiä yhteensä 874 
miljoonan euron edestä. Tulojen vähentämistä puolue esittää 
yhteensä noin 1,4 miljardin euron edestä. Kokoomus keven-
täisi ansiotuloverotusta korottamalla työtulovähennyksen 2 
026 euroon (- 794 milj. euroa), parantamalla kotitalousvä-
hennystä pysyvästi (327 milj. euroa) ja toteuttamalla yritys-
ten laajan ja pysyvän tki-verovähennyksen (100 milj. euroa). 
Kokoomus nostaisi kotitalousvähennyksen enimmäismäärän 
5 000 euroon ja korvausprosentin 60 prosenttiin. 100 euron 
omavastuun se poistaisi kokonaan.

Kokoomuksen varjobudjetin 2022 leikkauslista kokonai-
suudessaan

    • Puretaan kannustinloukkuja palauttamalla työttömyys-
turvan taso vuoden

2019 tasolle. -66,0
    • Puretaan kannustinloukkuja palauttamalla asumistuen 

taso vuoden 2019
tasolle. -92,0
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    • Nostetaan työssäoloehto 12 kuukauteen. -97,0
    • Lisätään toimeentulotukeen maltillinen asumismeno-

jen omavastuuosuus
kannustinloukkujen purkamiseksi. -140,0
    • Poistetaan ansiosidonnaisen lisäpäivät nopeutetusti. 

-169,0
    • Sopeutetaan palkkatuen menoja painottaen julkiselle 

sektorille maksettuja
tukia. -190,6
    • Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva työt-

tömyyden keston
mukaan, lyhennetään ansiosidonnaisen kestoa 100 päivällä 

ja palautetaan
omavastuupäivien lukumäärä seitsemään (yhteisvaikutus 

julkiseen talouteen). -199,0
    • Leikataan merimieseläkekassan valtionosuuden teho-

tonta yritystukea. -10,0
    • Leikataan kivihiiltä korvaavien investointien tehotonta 

energiatukea. -60,0
    • Leikataan viihdemerenkulun miehistötukea tehotto-

mana yritystukena.
    • Säilytetään rahtiliikenteen huoltovarmuusosuus. -77,2
    • Toteutetaan asumistuen kokonaisuudistus. -350,013.
    • Uudelleen kohdennetaan oppivelvollisuusiän korotta-

misen määrärahat aidosti
vaikuttavalla tavalla. -65,0
    • Siirto sijoitusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön valtion 

omaisuudella. -100,0
    • Lakkautetaan tarpeeton jatkuvan oppimisen virasto. 

-1,1
    • Sote-uudistuksesta aiheutuvien hallinnon lisäkulujen 

säästö. -11,8
    • Palautetaan siirto valtion televisio- ja radiorahastoon 

vuoden 2019 tasolle
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indeksitarkistuksena. -37,7
    • Espoon kaupunkirata ja Helsinki-Riihimäki-hankkei-

den siirtäminen
toteutettavaksi nopeiden. ratayhteyksien hankeyhtiöistä, 

jotka rahoitetaan valtion
omaisuudella. -77,5
    • Sote-uudistuksesta aiheutuvien ICT-lisäkulujen säästö. 

-87,7
    • Uudelleenkohdentaminen vanhuspalveluiden koko-

naisuuteen -98,0
    • Julkisen hallinnon tehokkuusohjelman vaikutus hal-

linnon toimintamenoihin.
-300,0
22. Työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen 

vaikutus julkiseen talouteen
Yhteensä -2629,5 miljoonaa euroa
Mutta miten ja miksi 1970-luvun sosiaalista valintatalout-

ta peräänkuuluttaneesta ja työntekijöiden oikeuksia ainakin 
teoriassa ymmärtävään pyrkineestä kokoomuksesta tuli yhdes-
sä yössä 1990-luvun lopussa äkkikäännöksellä oikeaan, taas 
se sama kypäräpappi-puolue, minkä imagosta se oli yrittä-
nyt niin kovasti sodan jälkeen Rihtniemen perintönä päästä 
eroon?

Yksi selitys on valistuneen itsekkyyden eli ahneuden ide-
ologia. Platon etsi ihmisten välille yhdyssidettä, joka olisi 
pitänyt heidät samassa veneessä ja ymmärryksellä vapauden 
olevan kaikille yhteistä. Vapaudesta ja sen puutteesta maa-
ilmassa on taas kova huuto. Mutta millaisesta vapaudesta? 
Länsimaissa vapaus liittyy käsitteenä oleellisesti talouteen. 
Klassisella taloustieteellä on lähtökohtansa luonnonoikeuden 
teoriassa. Markkinatalous nähtiin yksilön vapauden yhtenä 
ehtona. Vapaus on myös tärkeä itseisarvo ja olennainen osa 
tehokuuden kannalta.

Korkman kirjoittaa kirjassaan Väärää talouspolitiikkaa 
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(Otava 2015) vapauden sisällön voivan olla käytännössä kovin 
rajallinen, jos se tarkoittaa vain negatiivista vapautta; ”Vapaus 
on arvokkaampaa, jos valintajoukko pitää sisällään yksilön 
korkealle arvostamia vaihtoehtoja. Siksi monet tutkijat ja 
ajattelijat ovat historian saatossa korostaneet vapauden posi-
tiivista puolta tai substantiaalista ja todellista sisältöä - heidän 
joukossaan Aristoteles, Adam Smith, Karl Marx ja Franklin 
Roosevelt.”

Korkman kysyy tärkeät kysymykset, miksi olemme eri 
mieltä talouspolitiikasta ja miksi jotkut vaativat finanssipo-
liittista elvytystä työttömyyden torjumiseksi, toiset menoleik-
kauksia budjettivajeen supistamiseksi, tai jotkut suosivat 
veroasteiden alentamista, toiset (hyvätuloisten) verotuksen 
kiristämistä? Vastauksia on yhtä monta kuin on kysyjää. Kork-
manin huomio taloustieteestä tehtävänään erottaa jyvät aka-
noista ja määrittää yksiselitteinen totuus on vaikea saavuttaa, 
koska totuus on vaikeasti vangittavissa ja ”väärien profeettojen 
valheet vaikeasti paljastettavissa”.

Korkman muistuttaa makrotaloustieteen isän, John 
Maynard Keynesin, sanoin taloustieteen olevan olennaises-
ti moraalinen tiede, vaikka se tuntuukin unohtuneen niil-
tä talouspolitiikan vääriltä profeetoilta, jotka käyttävät sitä 
härskisti yksinomaan omien etujensa ja vallassa olevien etu-
oikeutettujen ryhmiensä aseman parantamiseksi muiden 
kustannuksella, välittämättä sen seurauksista yhteiskuntaa 
jakavana ja eriarvoistavana instrumenttina. Samalla tavalla 
toimivat Marxin mukaan keskiajan ritarit, jotka pitivät itseään 
heikkojen ja kristinuskon puolustajina, vaikka asia oli toisin 
ja paljon ”putinmaisempaa”.

Talouspolitiikka on vaikeaa ja pienen piirin harrastamaa 
tiedettä ja sitä harvoin ymmärtää tavallinen mattimeikäläinen. 
Kaikki ei siis ole talouspolitiikkaa - ei voi olla - eikä sen nimis-
sä kaikkea voida pyhittää elämän alttarille numeroiden alis-
taessa valtaansa kaiken inhimillisen. Tehtävä on vaikea. Siksi 
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myös väärien profeettojen valheet ovat vaikeasti paljastettavis-
sa mutta ei mahdoton tehtävä. Keynesin mukaan taloustiede 
on tärkeää juuri talouspoliittisten suositustensa takia.

Talouspolitiikka on sidoksissa arvoihin ja ideologioihin ja 
siksi myös helposti todennettavissa kenen etua sillä ajetaan. 
Miksi Korkmania kannattaa lukea iltalukemiseksi? Siksi, että 
ymmärtää talousopin olevan sidoksissa eettisiin periaatteisiin, 
toisin kuin taloudellinen teoria. Ehkä siksi, että ymmärräm-
me, mitä talous edellä kaikkeen ihmiselämään kamreerisielui-
nen kokoomuslainen yhteisten asioiden hoidosta sisimmis-
sään ajattelee.

On vaikea keksiä muuta selitystä sille, miksi porvarit yh-
dessä rintamassa, äärioikeisto mukaan lukien, haluavat leikata 
aina köyhimmiltä ja kehtaavat vielä väittävän sen pelastavan 
maan kurimuksesta samaan aikaan, kun ovat valmiita kar-
simaan elintärkeitä palveluja ja yhteiskunnan suojaamista 
kriisejä vastaan ja kehittymiseltä tulevaisuuteen sopivaksi uu-
distuneeksi ja toimivaksi kansalaisyhteiskunnaksi.

Onneksi meillä on vielä poliittinen vasemmisto. Vastak-
kainasettelujen aika ei ole ohi sillä, että niin julistetaan ja ku-
lissien takana tehdään jotain ihan muuta päinvastaista vain 
hämäykseksi omaa etua ajatellen. Pitää nostaa hattua Marinin 
hallituksen naisviisikolle ja myös sen kepulaiselle valtiovarain-
ministeri Annika Saarikolle siitä, että viime vuoden kehysrii-
hessä sovitut laikkaukset peruttiin.

Marinin hallitus Saarikon johdolla jatkaa tuloksellista 
työtä suomalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon eteen, mutta 
mikä tärkeintä: se ei leikkaa tavallisilta ja köyhiltä ihmisiltä 
eikä vaaranna tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittymistä siihen 
huonoon suuntaan, mihin Sipilän porvarihallitus oli meitä 
viemässä.

Eilen hallituksen neuvotteluissa sovittiin tärkeistä asioista. 
Esimerkiksi koulutuspanostuksille tulee jatkoa. Lisäbudjetissa 
tullaan myöhemmin päättämään lisätoimista koronapande-
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mian jäljiltä uusista resursseista lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin tukemiseksi. Nyt päätettiin korotuksesta ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitukseen, joka mahdollistaa ammatil-
listen opettajien ja ohjaajien pysyvän palkkaamisen. Lisäksi 
ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa vahvistetaan 50 
miljoonalla eurolla ensi vuodesta lukien, ja opintorahan tu-
lorajoja nostetaan 50 prosentilla.

Erityinen kiitos tavallisen ihmisen puolella olemisesta 
menee vasemmistoliitolle, ja sen ärhäkälle puheenjohtajalle, 
Li Anderssonille. Vasemmistoliiton esityksestä sosiaaliturvae-
tuuksiin tehdään ylimääräinen indeksitarkistus viimeistään 1. 
elokuuta. Tämän päivän Kansan Uutisissa kerrottiin Anders-
sonin saaneen viime viikkojen aikana paljon huolestuneita 
yhteydenottoja ruuan, asumisen ja polttoaineiden hintojen 
noususta:

”Nyt päätetty ylimääräinen indeksikorotus koskee kansan-
eläkeindeksiin sidottuja sosiaaliturvaetuuksia, kuten takuu- ja 
kansaneläkettä, työttömyysturvaetuuksia, perustoimeentulo-
tukea, vähimmäismääräistä sairaus- ja vanhempainpäivärahaa 
sekä opintorahaa. Korotuksen tarkka määrä ja ajankohta tar-
kentuvat jatkovalmistelussa. Alustavan arvion mukaan esi-
merkiksi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan bruttomäärä 
voi indeksikorotuksen jälkeen nousta 20-30 eurolla, Anders-
son kertoi.”

Anderssonin mukaan turvallisuus on myös sitä, että voi 
luottaa, että jokaisesta pidetään huolta: ”Riittävä toimeentulo 
ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat hyvinvoin-
tia, tasa-arvoa ja myöskin turvallisuutta. Hallitus jatkaakin 
seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamista. Twitterissä An-
dersson kertoi, että hallitus ei käsitellyt kehysriihessä työmark-
kinatilannetta, koska työmarkkinajärjestöiltä ei ole tullut vielä 
esitystä, joka vaatisi hallituksen käsittelyä. Vasemmistoliitto 
kannattaa palkkaohjelmaa julkiselle sektorille”, Andersson 
twiittasi.”
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Vakooja-
jännäreiden paluu
Ruotsalaisessa uudessa vakoojajännärissä Armoton todel-

lisuus (With One Eye Open. Ruotsi 2021.) lausutaan sanat 
”Olen koko ajan pelännyt henkeni puolesta”, mihin voisi tii-
vistää vakoojajännärien kollektiivisen neuroosin ja siitä kärsi-
vien ihmisten sekä kokonaisten valtioiden avoimeksi haavaksi, 
mikä ei oikein koskaan pääse kunnolla parantumaan kaikesta 
siitä huolimatta, että sotien välillä on pitkiäkin rauhanaikoja. 

Vakoojajännityssarja perustuu Martin Österdahlin romaa-
niin, joka analysoi tarkkaan, miten hirviömäinen nyky-Venä-
jä syntyi vanhojen ja turpeiden pullukoiden, KGB-valtiaiden 
bisnekseen ulottamien lonkeroiden avulla. Samalla se on ruot-
salaisten päivitys ja jatkokertomus ruotsalaisten omalle James 
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Bondin ja Tom Clancyn luoman Jack Ryanin risteytykselle, 
komentaja Carl Hamiltonille.

Se, mikä hieman sarjassa muuten hyvää haittaa, on että se 
on myös imelääkin imelämpi rakkaustarina, joka ihmesatu-
jen tapaan vastoin todellisuudenpohjaa katsojia itkettääkseen 
kykenee muuttamaan kirjoittajan mielestä historian kulkua. 
Mutta se on ennen kaikkea myös ovelaa piruilua lännen, ja 
erityisesti ruotsalaisten sinisilmäisyydelle ja kyvyttömyydelle 
haistaa vihollinen ja suuri vaara lähellään, kuten ruotsalaiselta 
näyttävä Oleg Petrov, tappaja Venäjän erikoisjoukoista ajaes-
saan itsemurhaan petturi David Juhninin. 

Sarjassa eletään vuotta 1996. Neuvostoliitto on hajonnut 
ja vajonnut maailman ja omissa silmissä maan pohjamutiin 
viidessä vuodessa, läntisten kapitalistien nuollessa huuliaan 
tavoitellessaan ahneuksissaan juuri avautuneita suuria Venä-
jän-markkinoita. Sarjassa tapahtuman keskiössä on ruotsa-
laisen ja venäläisen teleyhtiön fuusio, Max Anger, ruotsalai-
nen entinen ammattisotilas toimii turvallisuusasiantuntijana 
konsulttiyritys Vektorissa, joka hoitaa fuusiota. Maxin kollega 
ja rakastettu Pashie katoaa yllättäen Pietarissa samalla, kun 
venäläisyhtiöstä alkaa paljastua kammottavia asioita ja ihmisiä 
sen ympärillä kuolla. 

Sarja on hyvin taustoittava esittäessään erään poliittisen 
analyysi sille, miksi Venäjä kulki kohti KGB:n hallitsemaa 
plutokratiaa ja sen seurauksena maata, josta tuli vankila 
kansalaisilleen, joita valtio ammatikseen murhaa. Tai kuole-
manloukko naapureilleen, kuten ukrainalaisille, joita Venäjä 
brutaalisti surmaa, raiskaa ja kiduttaa ja, vielä väittää ulkomi-
nisterinsä suulla asian paljastavien kuvien tullessa julkisuuteen 
ukrainalaisten valehtelevan läntisten tukijoidensa yllyttämä-
nä. Se kertoo myös miksi KGB uhosi synnyttävänsä tulevai-
suudenjohtajan, joka hallitsisi voimalla ja kurilla maata.

Yksi ongelma näitä nykyajan vakoojajännäreitäkin näyt-
tää vaivaavan ja siksi en suosittele niiden katsomista. Ne ovat 
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tylsiä, ennalta-arvattavia ja viihdettä kuin yhdestä ja samasta 
nuotista tehtyjä. Kun yhden on nähnyt, on nähnyt kaikki. 
Taustalla soi jännitystä lisäävä musiikki, kuvattava maisema 
on lohduton, jopa ankea. Kuvat on suodatettu kylmänsinis-
ten filtterien lävitse. Kaikki tapahtuu salamannopeasti ja aina 
saman hyvis-pahis kaavan mukaan. Henkilöhahmoja tai ta-
pahtumia ei tarpeeksi kehitellä ja kuvilla tai mielleyhtymillä 
ei leikitellä. 

Muutaman jakson jälkeen alkaa puuduttaa ja kaivata 
enemmän kerronnallista rauhaa sekä elokuvallisuutta. Tällai-
set sarjat on tehty perheviihteeksi ja kotisohvalta katsottavik-
si. Edelleenkin elokuvissa menevät ne oikeat vakoojajännärit 
(vaikkapa Kenraalin tytär), joissa on sitä jotain ei-puuduttavaa 
korkeaa jännitystä. Mutta myös ennen kaikkea elokuvallisuut-
ta.

Vuosi 1995 tunnelma on kiristynyt, mutta toivo parem-
masta elää ihmisten keskuudessa. Toimittajilla on valtaa ja 
sanavapaus vallitsee. Viimeisessä sarjan osassa näytetään Jelt-
sinin täpärä selviytyminen 54 prosentin äänissalilla toiselle 
presidenttikaudelle Ruotsin television uutisankkurin todetes-
sa demokratian olevan pelastettu ja pörssikurssien nousevan. 

Asia oli kammottavalla tavalla juuri päinvastoin kulissi-
en takana ja hieman samanlainen ovela bluffi, kuin Hitlerin 
Englannin pääministeri Neville Chamberlainille tekemä, kun 
tämä palasi Englantiin heilutellen käsissään sopimusta Hitle-
rin kanssa, jonka piti hänen sanojensa mukaan taata rauha 
meidän elinajaksemme. 

Toisin kävi ja vieläpä hyvin äkkiä Saksa hämäsi ja pelastui 
vain aikaa varustautuakseen maailmansotaa varten. Hesarin 
pääkirjoituksessa eilen oli yksi mahdollinen selitysmalli venä-
läiselle kauhulle ja kansankärsimykselle: ”Pelko luo onnetto-
man kansan, kovan hallitsijan ja kansalliselle yhtenäisyydelle 
hautaan kuoren. Venäjä oli ennen sotaa tehdyssä onnellisuus-
mittauksessa sijalla 74.” Kysymys on jostain muusta kuin het-
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kellisestä hulluudesta ja sairaan mielen oikukkaista päähän-
pistoista. 

Tänään näemme kansanmurhana Butshan veritöissä Uk-
rainassa, miten venäläisten julmuudet sekä omaa kansaansa 
nuorina alokkaina, että muuta maailmaa vastaan kärjistyvät 
yleisesti sovittujen sääntöjen rikkomisena ja täydellisenä ih-
misyyden halveksimisena. Sidottuina teloitetut ja kidutetut, 
raiskaukset sekä joukkohaudat kuuluvat Hitlerin Saksaan, ei 
tähän päivään. 

Ihmisoikeuksien kunnioituksen puute ja autoritaari-
sen mielenlaadun korostaminen valtiollisena agendana on 
karhunpalvelus ison karhun kansalaisille ja piilossa oleville 
vapaushaaveilleen. Sarja on ironinen monessa kohtaa mm. 
todetessaan KGB-miesten suulla, lännen yrittävän turhaan 
horjuttaa Venäjää ja tuputtamaan heille ylistämäänsä demo-
kratiaa. 

Nyt kun aihe on taas ajankohtaistunut kulissien takaisesta 
toimistovakoilusta kylmän sodan koko ajan ladattu ase ohi-
molla tähdätyksi maailman hermokeskusten romuttamiseksi, 
vakoojajännärit tekevät paluuta kovaa vauhtia ihmisten kiin-
nostuksen kohteina. 

Miksi kukaan ei tehnyt mitään, on ikuisuuskysymys terro-
rin halvaannuttamassa maassa. Sarjassa siihen viitataan lopul-
la, kun päähenkilö auttava taksikuski Mira kysyy koiraa ul-
koiluttavalta vanhalta mieheltä, näkikö tämä, minne harmaa 
auto meni: ”En tiedä mitään, en ole nähnyt mitään” - vastaus 
oli sama kuin koko kansakunnan selviytymistaistelussa pahaa 
vastaan. Sitä samaa pahaa, mitä Anastas Mikojan yritti väittää 
kansakunnan yhteiseksi hyväksi puhuessaan valtiollisen polii-
sin Tsekan 20-vuotisjuhlaistunnossa 1937 Bolsoi-teatterissa. 
Hänen mukaansa maan seinät ja korvat ulottuivat kaikkialle 
ja olivat osa neuvostoihmistä, sillä Neuvostoliitossa jokainen 
työläinen oli Tsekan palveluksessa.

Armoton todellisuus on ohuudestaan huolimatta jännittä-
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vä, hyvin tehty ja koukuttava oman genrensä kärkeen sijoit-
tuva vakoojajännäri parhainta ruotsalaislaatua perinteitä kun-
nioittaen. Idea on tuttu viime vuosilta. Silti sarjasta tuntuu 
puuttuvan sisällöllisesti jotain tärkeää ja oleellista, vaikka se 
on pelottavassa ajankohtaisuudessaan lajissaan ensimmäinen 
poliittinen trilleri, joka käsittelee Venäjän skitsofreenista val-
tapolitiikkaa, sen syntyä ja salaliittojen äitinä Putin-ilmiön 
syntyä KGB:n luomana hirviönä. 

Se mikä sarjassa erityisesti ärsyttää, on sen sisältämä seka-
va hollywoodilainen tunnemössö, mikä on jännäriviihteessä 
tuttu elementti ja tarpeellinen, jotta pelko saadaan myytyä 
kotirouvillekin konkreettisena uhkana ja pahana, mutta silti 
alleviivaavan tylsä ja ympätyn oloinen. 

Yksi mikä on varmaa, kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta 
mikä pahinta, ihminen imee sisäänsä kaiken - myös ilkeyden 
ja pahan - ja elää tekonsa seuraamusten kanssa lopun elämään-
sä, vaikka vain yrittää pelastaa ihmisyytensä puolustautumalla 
henkensä kaupalla ympärillään parveilevia murhanhimoisia 
kusipäitä vastaan. 

Sarja pistää miettimään yksilön vastuuta ja rohkeutta, mut-
ta myös sitä, miksi mikään ei koskaan muutu ja miksi vanhat 
samat hallitsijat saavat hallita aina vain uusia nimiä itselleen 
keksien ja uusiin vaatteisiin itsensä pukien, kuten sarjan iso 
pahis, Stalinin suosikki Guzin, joka ei ollut vain vakooja vaan 
osoittautuu myös erittäin vaaralliseksi mieheksi.

Kovaotteiset miehet kaappasivat vallan hyväuskoisilta idea-
listeilta heti Lokakuun vallankumouksen jälkeen ja muuttivat 
maan yhdeksi amoraaliseksi vankileiriksi. Leninin mukaan 
bolsevikkipuolue tarvitsi rautaisen käsivarren taistelussa vas-
tavallankumouksellisia vastaan sekä pitää kurissa poliittisen 
opposition. 

Poliittinen poliisi nousisi lain ja valvonnan yläpuolelle ja 
on hallinnut siitä lähtien Venäjää, koska sillä oli rajattomat 
pidätys-, kuulustelu- ja rankaisuoikeudet. Valtiollinen poliisi 
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ei hellittänyt otettaan kansalaisten kurkusta, vaikka kommu-
nistinen kokeilu ei toiminut. Maa oli jo muuttunut Stalinin 
kaudella viimeistään siksi vankileiriksi, joksi sitä toisinajatte-
lijat aina Soltsenitsystä Brodskyyn ova kirjoissaan kuvanneet. 
Syntyi rikollisvaltio, jossa valtio harjoitti rikollista toimintaa 
salaisen poliisin ja armeijan suojeluksessa. 

On hämmästyttävää, miten nopeasti ja tyylikkäästi ruotsa-
laiset ovat asiaan tarttuneen, siitä huolimatta, että Armoton 
todellisuus on kevyt ja viihdyttävä romanttinen vakoojatril-
leri, johon kuuluu kauniita naisia, ovelia miehiä, kylmääviä 
tunnelmia ja poliittista jännitystä sadunomaiseen tarinaan kie-
dottuna namuna. Kylmän sodan loppumisen jälkeen vakoo-
jajännärit hävisivät pitkäksi aikaa televisioista ja elokuvista, 
kun Neuvostoliitto romahti ja maa muuttui länteen avoimen 
uteliaaksi ja yhteistyöhaluiseksi Venäjäksi, jossa alettiin puhua 
(siis huomaa: alettiin puhua) demokratiasta ja venäläisiä alkoi 
virrata länteen turisteina pilvin pimein.

Kaukana olivat Agatha Cristien (Neljä suurta), James 
Bondin ja John Le Carren vakoojajännärit. Puhumattakaan 
alan klassikosta, Graham Greenen Panaman räätälistä sekä 
Friedrich Durrematin psykologisista trillereistä. Mantsurian 
kandidaatti on ehkä jännityksen korkeassa tasossa, että syyl-
listävässä manipulaatiossaan kylmän sodan mustavalkoisen 
propagandan malliesimerkki. 

Maailma meni hulluksi uudelleen heti II ms:n jälkeen ja 
vainoharhaisuus tuotti lisää pelkoa ja vihaa, ja se taas lisää 
vakoojajännäreitä ja niiden televisio- ja elokuvaversioita suu-
ren yleisön makuun. Kaikki muuttui silloin, kun Gorbatsov 
menetti vallan Jeltsinille ja Neuvostoliitto romahti. Näihin 
korkeanluokan esikuviinsa nähden Armoton todellisuus on 
vain haalea yritys.

Yhtäkkiä paha idän kommunistit lakkasivat olemasta ja 
NL:n itäisten satelliittivaltioiden itsenäistyminen sekä lipu-
minen ensin rauhanprojekti EU:n ja sitten Naton syliin vei 
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hohdon romanttisilta kyttäämislähtöisiltä vakoojajännäreiltä. 
Viimeinen mustavalkoisen itäkommunistit vastaan länsikapi-
talistit-vakoojajännärin vanhan kunnon ajan henkeen oli Mis-
sion Impossible I, jossa pahat itäkommunistit olivat lähellä 
onnistua mutta eivät sentään sittenkään, onneksi fiksujen ja 
osaavien länsikapitalistien. 

Propaganda oli selvää. Idästä tulee vihollinen ja kaikki län-
nessä oleva oli hyvää. Venäjän muuttuminen Neuvostoliitoksi 
käänsi lännen yhtenä rintamana sitä vastaan. Propaganda oli 
armotonta ja se näkyy mm. eräässä Hergen suositussa sarja-
kuva-albumissa, Tintti neuvostojen maassa. Leninin mukaan 
bolsevikkipuolue tarvitsi panssarinyrkin, jolla voi suojella val-
lankumousta ja taistella vastavallankumouksellisia voimia vas-
taan sekä pitää kurissa poliittisen opposition ja lännen vakoo-
jat. Hyvä kääntyi itseään vastaan. Tšeka, salainen poliisi nousi 
lain ja valvonnan yläpuolelle ja sillä oli rajattomat pidätys-, 
kuulustelu- ja rankaisuoikeudet. Kommunistinen kokeilu ei 
toiminut ja maa jähmettyi Stalinin kaudella viimeistään siksi 
kansalaisilleen kuolemanvaaralliseksi vankileiriksi, joksi sitä 
toisinajattelijat aina Soltsenitsystä Brodskyyn ovat kirjoissaan 
kuvanneet. 

Silloin syntyi rikollisvaltio, jonka perillinen on nyky-Ve-
näjän valtio, jossa turvallisuusorganisaatioihin ja armeijaan 
valtansa pohjaava eliitti harjoittaa edelleenkin surutta valtion 
kuppaamista ja rikollista toimintaa kansaa vastaan diktaattorin 
erityissuojelussa. KGB on hallinnut maata koko sen olemas-
saolon ajan. Leninin viimeinen kuva hänestä, vaimostaan ja 
henkilääkäristään vuodelta 1923 hieman ennen kuolemaansa, 
on kammottavaa katseltavaa mutta myös paljon puhuva. Mel-
kein tunnistamattomasta Leninistä on tullut kuihtunut vihan-
nes ja oman kuristuskoneistonsa uhri. Kuvassa ei meitä katso 
ihminen, vaan hiljaa näännytetty ihmisen kuori ja myrkytetty 
muisto ihmisestä nimeltä Lenin. Juuri niin kävi myös hänen 
haaveelleen maailman ensimmäisestä työläisten paratiisista. 
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Liian myöhään
Suomen ortodoksikirjon päämies, arkkipiispa Leo on ve-
donnut Moskavan patriarkka Kirilliin, jotta tämä tuomitsi-
si Venäjän sodan Ukrainaa vastaan: ”Nyt kirkon on korkea 
aika huomata, että se on kulkenut harhaan. Vetoan suoraan 
Moskovan patriarkka Kirilliin: muistakaa Jumalan edessä piis-
pana ja patriarkkana antamanne lupaukset ja se, että niistä on 
kerran tehtävä tiliä Kaikkivaltiaan edessä. Kristuksen tähden: 
herätkää ja tuomitkaa tämä pahuus! Käyttäkää vaikutusval-
taanne rauhan edistämiseksi ja tehkää kaikkenne, että tämä 
sota päättyisi. Siihen rukoilen teille Jumalalta nöyryyttä ja 
viisautta.”

Puheet ovat puheita ja sanat sanoja. Ne eivät lämmitä 
sodan viattomia uhreja. Venäjän ortodoksisen kirkon mili-
tarisoituminen ja Putinin apulaisena häärääminen isänmaal-
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lista kiihkoa ravittaessa on ollut niin massiivinen viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana, ettei se ole voinut jäädä 
Suomen ortodokseilta huomaamatta. Mitä silloin tehtiin? Va-
roittiko Leo asiasta etukäteen? Suomen ortodoksisen kirkon 
arkkipiispa olisi voinut puhua aikaisemmin asiasta, jos ne nyt 
puheilla mihinkään muuttuvat. Miten on, onko kirkko edes 
keskustellut Venäjän kirkon ja Suomen kirkon suhteiden jää-
dyttämisestä ennen kuin Kirill tulee järkiinsä?

Ortodoksiselle maailmalle on huomionarvoista, että orto-
doksinen Venäjä aloitti ortodoksisen Ukrainan hyökkäyksen 
ortodoksien suurimpaan pyhään valmistautumisen eli suuren 
paaston aikana. Silläkin on merkityksensä, sillä alkuperäisten 
Putinin suunnitelmien mukaan sodan olisi pitänyt päättyä 
Venäjälle voitollisesti. Kirill olisi puhunut silloin ihan samoin. 
Sota on kestänyt yhtä pitkään kuin paasto. Kirill piti puheen-
sa Venäjän armeijan isosta kirkosta eturivissään siloposkista 
tykinruokaa, joiden epäilevistä ilmeisestä saattoi päätellä jo-
tain ihan muuta, kuin Kirillin puheista. Nuorten sotilaiden 
silmistä paistoi läpi pelko, hämmennys ja epäily. Samat tun-
teet, kuin mitä koko Venäjällä ilman omaa ääntään olevilla 
kansalaisten enemmistölläkin.

Ortodoksit.fi-sivulla isä Rauno Pietarinen kirjoittaa 26.3. 
paastosta. Pietarisen mukaan hengellisessä suursiivouksessa 
voi ajautua myös harhaan: ”Kristus sanoi, että pois ajettu 
saastainen henki voi tulla takaisin ihmiseen ja löytää entisen 
asumuksensa siivottuna. Sinne se asettuu ja tuo mukanaan 
seitsemän vielä pahempaa henkeä (Matt 12:45). Voi siis elää 
niin kuin muka olisi valon lapsi, ja suistua silti pimeyteen. 
Juudas Iskariot kulki Jeesuksen ja opetuslasten seurassa kolme 
vuotta, kuunteli Herran opetusta, todisti suurista ihmeistä ja 
syöksyi pimeyteen. Samoin omana aikanamme joku voi käydä 
usein kirkossa, paastota ja puhua Jumalasta, vaikka hänen sie-
lunsa huone on tyhjä. Se on näennäisesti puhdas, mutta tyhjä. 
Se ei olekaan Pyhän, vaan pahan hengen asunto, ei Jumalan, 
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vaan itsekkyyden temppeli (1 Kor. 3:16-19).”
Myös papiston on hänen mielestään aloitettava parannuk-

sen teko joka päivä uudelleen. Se alkaa hengellisten hienouk-
sien asemesta rehellisellä pohdinnalla noudatammeko edes 
normaaleja käytöstapoja, Pietarinen pohtii: ”Olemmeko koh-
teliaita, kunnioitammeko toisia ja kuuntelemmeko aidosti vai 
olemmeko vain kuuntelevinamme? Entä luulemmeko meitä 
kunnioitettavan itsemme vai asemamme takia, noudatamme-
ko niitä työelämän sääntöjä, joita kirkon ulkopuolella pide-
tään itsestään selvyyksinä, olemmeko tasapuolisia, pyrimmekö 
palvelemaan vai asetummeko palveltaviksi?”

Näitä kuuluu hänen mukaansa miettiä suuren paaston ai-
kana. Maahankumarrukset ja paaston ruokavalio voivat kyl-
lä viedä oikeaan suuntaan, mutta ne eivät voi koskaan olla 
hengellinen oikotie ohi tolkun ihmisyyden: ”Pelkkä asema 
ei armahda ketään. Kirkon historia tuntee jopa patriarkkoja, 
joilla hengellisten korkeuksien tavoittelu on epäonnistunut. 
On hirvittävän surullista, jos oman sielun pelto näyttää tuot-
tavan kauniita hedelmiä, mutta tosielämän testi osoittaakin ne 
myrkyllisiksi ja tappaviksi. Miettikäämme, olemmeko tolkun 
ihmisiä eikä niinkään olemmeko enkeleitä. Silloin Kristus itse 
lahjoittaa elämäämme Pyhän Hengen, joka on elämää tuot-
tava ja ylläpitävä rakkauden persoonallinen läsnäolo. Vaikka 
emme vielä olekaan enkeleitä, ovat enkelit jo kanssamme.”

Vetoamiset eivät enää tässä vaiheessa auta, varsinkin kun 
sen tekee huonossa huudossa oman jyrkkyytensä ja konserva-
tiivisuutensa takia oleva ortodoksiarkkipiispa, jolla ei ole enää 
omassa kirkossa arvovaltaa eikä tukijoita kourallista vanhoja 
huivipäisiä karjalaismummoja, ikä 90+, enempää. Sen sijaan 
se tulee huonoon aikaan ja liian myöhään, herättäen samalla 
ikävän kysymyksen, miksi vasta nyt arkkipiispa herää sodan 
kuudennella viikolla puolustamaan ukrainalaisia?

Nukkuiko hän vai missä maailmassa hän oikein elää tai 
kuvittelee elävänsä?
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Kirillin puhe ei koskenutkaan tarkasti ottaen Ukrainan 
sotaa, vaan Suurta Isänmaallista sotaa, joksi venäläiset II 
maailmansotaa kutsuvat ja kaiken sen jälkeen tekemänsä sen 
kamalalla muistolla oikeuttaen. Sen ympärille rakennettu my-
tologia hallitsee venäläistä sielua ihan samalla tavalla, kuin 
mitä Kirill tahallisesti sekoitti kaksi eri asiaa yhteen ja samaan 
tunteeseen venäläisestä uhrautuvaisuudesta ja rauhantahdosta, 
uhrasihan se itse puolustaessaan maataan saksalaishyökkääjiä 
vastaan, eri laskentatapojen mukaan, ainakin yli 20 miljoona 
kansalaistaan.

Suomen ortodoksit eivät ole Ukrainan hätää kärsivä orto-
dokseja tukeneet muutamaa pikkulahjoitusta, ja nekin suu-
rella äänellä koilottaen, lukuun ottamatta. Sen sijaan kirkko 
osaa kyllä pistää rahaksi. Valamon luostarissa järjestetään kallis 
kurssin Venäjän uskonnollinen renessanssi (eivät osaa - eivät 
ehkä halua - tietenkään kirjoittaa sanaa renessanssi oikein, 
koska sen aloittama epäily ja aistivoimainen taide kumosi us-
kollisen jäykkyyden ja typeryyden) - nousu ja tuho. 

Ehkä hinta johtuu maineikkaista esiintyjistä. Saa nähdä 
onko paikalle kutsuttu alustamaan itse Kirill ja Leo aiheesta. 
Molemmat suuria herkkusuita, vyötärön ympärysmitatkin 
lähes kolme metriä, joten Valamon seisovaan pöytään pitää 
satsata triplasti, millä se sinnittelee tavallisen arkipyhän.
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Tappioiden 
tyhmyys

Jo tässä vaiheessa Ukrainan sotaa on selvillä, että sodasta mo-
lempien osapuolien maksama hinta on inhimillisesti katsoen 
järkyttävä ja sodalla on kauaskantoiset vaikutukset pitkälle 
tulevaisuuteen. Ukrainan sota paljasti Venäjän armeijan Po-
temnikin kulissit eli heikkoudet ja teki ison karhun muun 
maailman silmissä vaarattomaksi. Joidenkin arvioiden mu-
kaan Venäjän armeijan kyvyttömyys sotia paljasti paljon muu-
takin, kuten sen, että Putinin hallinolla ei ole jättimäisestä val-
tiollisesta propagandasta huolimatta tavallisen kansan tukea.

Venäjän armeijan heikkous on myös viittaus suoraan koko 
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venäläisen yhteiskunnan heikkouteen: eripuraan, mädännäi-
syyteen ja korruptioon sekä venäläiseen imperialismiin eli 
isovenäläisyyteen, jonka mukaan venäläiset alistavat valtaansa 
lähisukulaisensa ja tekevät heistä itseään palvelevia narreja ja 
pellejä. Venäjän armeijankin määrärahoista suuri osa makaa 
nykyisin takavarikoituina oligarkkien loistohuvipursina kor-
ruption takia, eivätkä summat ole pieniä. Venäjällä on kum-
mallinen perinne varastaa itseltään ja valehdella itselleen. Se 
näkyy erityisesti Neuvostoliiton aikaisissa neukkuvitseissä.

Venäjällä KGB on pitänyt kansaa tiukasti kuristusotteessa 
sen perustamisesta lähtien heti 1917 Lokakuun vallankumo-
uksen jälkeen, eikä vankileirimenoon tottunut venäläinen 
tavallinen kansa usko virallisiin jorinoihin saati, että taval-
liset sotilaat olisivat motivoituneita yhteisen hyvän puolesta 
taistellakseen. Diktaattorin pelolla johtama monikansallinen 
armeija ei ole ehkä paras yhdistelmä hyökkäämään pientä 
kansaa vastaan. Eikä ideologioillakaan ole enää merkitystä. 
Putinin veljeily ortodoksipatriarkka Kirillin kanssa tulee vielä 
kostautumaan rankemman päälle Venäjän ortodokseille. 

Esimerkkejä on lukuisia. Ukrainassa venäläissotilaiden 
kerrotaan jossain tapauksissa kapinoineen ja ampuneen omat 
päällikkönsä Koronstadin kapinan malliin. Enää ei Suomella-
kaan ole tarvetta pelätä todelliset kasvonsa paljastanutta van-
haa vihollistaan, joka vain teeskenteli sata vuotta taktisista 
syistä ystävyyttä ainoan naapurinsa kanssa, jonka kanssa sillä 
ei ollut näkyviä riitoja. Hesarin haastatteleman ja tuntemat-
tomana pysyttelevän sotilasasiatuntijan mukaan Ukrainan so-
dan tappiot venäläisille ovat niin suuria, että ne antavat Suo-
melle lisäaikaa rauhan kanssa kolmesta kymmeneen vuoteen.

Siitä huolimatta Venäjää tulee varoa myös tulevaisuudes-
sa. Haavoitettu karhu on vaarallisimmillaan nöyryytettynä ja 
kasvonsa menettäneenä. Eikä sekään riitä. Jos Venäjä häviää 
sodan myös virallisesti, se joutuu maksamaan miljardien so-
takorvauksina tuhoamansa Ukrainan jälleenrakentamisen. 
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Venäjä on suljettu jo nyt ulos kansainvälisistä yhteisöistä ja 
yhteistyöstä pitkäksi aikaa. Ja siitä huolimatta, että Putin on-
nistuttaisiin syrjäyttämään, usko ja luottamus venäläisiin ei 
palaa vuosikymmeniin.

Yksi ikävä piirre Ukrainan sodassa on ollut. Se on nostat-
tanut vanhakantaista ryssävihaa uuteen kukoistukseen. Suomi 
elää uudelleen sadan vuoden takaista armeijan ja äärioikeis-
ton rakentamaa koppalakki-isänmaallisuutta, missä viholli-
nen tulee aina idästä. Kirjailija Sofi Oksanen virolaistaustaise-
na on ollut yksi tärkeä osa tätä liikettä. Viimeksi hän esitti 
oman mallinsa venäläisten mahdollisesta kyvystä ja halusta 
romahduttaa Suomen talous. Malli vaikutti hurmahenkisen 
sekopään sotaunelmilta, jonkin tunturin valtaavista tunnista-
mattomista joukoista. Kirjoitus on tyyppiesimerkki Ukrainan 
sodan tappioiden tyhmyyttä lisäävistä seurauksissa.
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Mariupol – nyky-
ajan Guernica

Sodankäynnin mielettömyyttä ja siviiliväestön suunnatonta 
kärsimystä kuvaamaan luotu Picasson Guernica-taulu jaksaa 
hämmästyttää yhä edelleenkin järkyttävän sisältönsä takia. 
Taulussa vallitsee sekasortoinen kauhuntunnelma. ihmisiä 
ja inhimillisyyttä ei enää ole sen jälkeen, kun taivas on kyl-
vänyt kuolemaa tavallisten ihmisten niskaan kesken yhden 
tavallisen päivän. Tunnelma on sama, minkälainen se on ollut 
Pompeijissa - jähmettynyt. Näky on samalla sekä lohduton 
että sydäntä riipaiseva. Laavan alle jääneet ihmiset on jätetty 
kaupungissa niille sijoilleen, kun he ovat laavasateen sattues-
sa olleet; pieni koira makaa kadulla pikkulapsen päällä tätä 
suojellakseen. Kun Mariupolia katsoo kansainvälisten televi-
sioyhtiöiden ilmasta kuvatuista videoista, näky järkyttää yhtä 
kovasti kuin Pompeijissa tai Guernicassa. Se mitä kaupungista 
on jäänyt jäljelle, ja se on hyvin vähän, on autio ja hiljainen. 
Katsojan kauhua lisää tieto, että noissa harmaissa raunioissa 
sinnittelee vielä piilossa ilman vettä, ruokaa ja toivoa jo kuu-
detta viikkoa väsyneitä ja pelokkaita ihmisiä lähes 100.000. 
Miten he kestävät?
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Entinen presidentti 
häpäisi itsensä

Entinen tasavallan presidentti Tarja Halonen (sdp) häpäisi 
taas itsensä julkisuudessa. Onneksi se meni tällä kertaa eläk-
keellä olevan presidentin omaan piikkiin. Monen on ollut 
vaikea käsittää, että mukavana muumimammana mainostet-
tu Esko Ahon vastaehdokas, joka voitti täpärästi liberaalien 
kaupunkilaisten kokoomuslaisten sairaanhoitajien ja virka-
naisten äänillä ensimmäisen presidenttiytensä, on sammakoita 
suustaan päästävä, monista puhumistaan asioista selvästikin 
tietämätön ja mikä pahinta; poliittisesti vanhan ajan selitte-
levä ulkopoliittinen dinosaurus, joka sinisilmäisyttään uskoi 
Putinin ja Venäjän olevan luotettavia kavereita.

Halonen on saanut aikaisemmin paljon kiritiikkiä osak-
seen typeristä sanomisistaan ja epäeettisistä tekemisistään. 
Tuntuu kuin hän ei ymmärtäisi hienovaraisuuden ja diploma-
tian perään yhtään mitään. Tänään suurin osa suomalaisista 
on avannut silmänsä ihmettelemään hänen aiempia lausun-
tojaan mm. Putinista ja Baltian maista. Halonen sanoi uudel-
leen julkisuuteen nousseessa kohulausunnossaan syyskuulta 
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2008 Ylen A-studiossa virolaisten potevan jälkineuvostolaista 
stressiä. Halosen mukaan oli hyvä, että EU:ssa on sellaisiakin 
maita, joilla ei ole posttraumaattista tilannetta. HUH! Se, jos 
mikä, oli varsinainen kauhuesimerkki sisäisestä suomettumi-
sesta.

Tänään kun Halosta kuuntelee ja lukee hänen ajatuksis-
taan, hämmästyy siitä, että ne eivät tunnu enää istuvan tämän 
päivän maailmaan. Mutta myös siitä, että vaikuttavat sekä 
päättömiltä että vaarallisilta, ottaen huomioon hänen aiem-
man korkean asemansa. Venäjän vaaran hyssyttely ja vähät-
tely on ollut muutakin kuin vain pelkoa, se on ollut silkkaa 
raukkamaista typeryyttä, sitä samaa mihin olemme saaneet 
kuulla hänen aiemminkin syyllistyneen presidenttikautensa 
aikana. Halosen valinta toiselle kaudelle tökki ja oli hilkulla, ja 
tänään ymmärrämme, että syystäkin: tyyppihän on läpimätä 
ja vastenmielinen.

Saamme olla onnellisia siitä, ettei hän ole enää valtiolai-
vamme peräsimessä. Halosesta on tullut yhtä epäsuosittu 
presidentti kuin Mauno Koivistostakin. Molemmilla oli 
ongelmia idänpolitiikassa, ja molemmat eivät uskaltaneet 
Neuvostoliiton pelosta ymmärtää, saati auttaa, Baltian maita 
rakentamaan omaa kansalaisyhteiskuntaansa ja demokrati-
aansa. Pysyisi piilossa ja olisi hiljaa vanha nainen Emme elä 
enää samassa selittelyn maailmassa kuin hän yhä edelleenkin 
elää. Luulen niin ajattelevan enemmistön suomalaisista. Aina 
kun Halonen tulee ulos julkisuuteen, hänen sanomisiaan saa 
hävetä ulkomaita myöten. 

Ajatella että meillä on joskus ollut noin tyhmä ja vasten-
mielinen presidentti ja nainen vielä. Nyt kun tiedämme, ettei 
hän ole mikään mukava muumimamma, eikä järin fiksukaan 
tai kiinnostunut edistämään muita, kuin omia ideologisesti 
kylmän sodan aikaan jämähtäneitä ajatuksiaan, alamme myös 
ymmärtää, miksi hän puhuu mitä suustaan sattuu. 

Eilen hän sanoi Ylen uutisissa pienten Baltian maiden ol-
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leen osa Neuvostoliittoa, ja niiden oli siksi muka vaikea raken-
taa uskottavaa puolustusta yksinään. Siksi hänen mukaansa 
Baltian maat liittyivät Natoon vuonna 2004, mutta Suomi 
ei. Lisäksi ne olivat hänen mukaansa muka tottuneet Neu-
vostoliiton aikana kollektiiviseen turvajärjestelmään. NEU-
VOSTOLIITON AIKANA KOLLEKTIIVISEEN TURVA-
JÄRJESTELMÄÄN! 

Harvoin kuulee mitään näin tyhmää aikoinaan maan ul-
kopolitiikasta päättäneen ja asevoimien ylipäällikön suusta. 
Itse Baltiaa tuntevana ja Virossa puoli vuotta asuneena en voi 
muuta kuin ihmetellä, minkäväristen ideologisten silmälasien 
läpi hän maailmaa katselee - ei ainakaan vasemmistolaisten. 
Ilta-Sanomien tekemän jutun mukaan Viron entinen demari-
presidentti Thomas Henrik-Ilves ja Sofi Oksanen tyrmistyivät 
syystäkin Halosen umpimielisiin lausuntoihin. 

Mutta onko hän oikeasti tuota mieltä? On. Se tässä kama-
laa onkin. Tunnen monia älykkäitä vasemmistolaisia, jotka 
olivat realisteja Neuvostoliiton suhteen, eivätkä turhia pokku-
roineet ja nöyristelleet typeryyden edessä siitä huolimatta, että 
tunsivat houkutusta tai painostusta. Mutta miksi Halonen? 
Ei hän voi niin tyhmä olla, vaikka onkin demari. Siinä on 
pakko olla muutakin. Pitävätköhän huhut paikkansa hänen 
”salarakkauksistaan”. Onko hän päässyt korkeaan asemaan-
sa tekemällä jotain epäpuhdasta? Silläkö häntä on kiristetty 
samaan aikaan, kun Putin on tuonut hänelle kaksi kehräävä 
kissaa lahjaksi? 

Halonen antaa itse aihetta oman myyttinsä murenemiseen 
vielä eläessään. Yleensä sen tekevät jälkikäteen tutkijat entis-
ten johtajien karisman kadottua heidän maallisten tomujensa 
kanssa. On hyvä, että hän puhuu suoraan ja tunteella, pal-
jastaen sen mitä todella on sisältä. Halos-tutkimus saa näin 
lisää vettä myllyynsä jo hänen elinaikanaan kysymyksellä: 
mitä kaikkea hän mahtoikaan Putinin kanssa sopia ja tehdä 
yhdessä ja miksi?
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Politiikan Pinokkio
Viime päivinä olemme saaneet seurata Ylen Areenasta 

ovelaa peittely-yritystä pelastaa naisten häirinnästä ikävästi 
kiinnijääneen Mika Lehtisen kolhiintunut maine. Asialla on 
ollut Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. 

Olympiakomitea on toistuvasti viestittänyt, myös pu-
heenjohtajan suulla, että epäasiallisen käyttäytymisen koh-
teena olleiden henkilöiden pyynnöstä prosessista tai seu-
raamuksesta ei kerrota julkisuuteen. Yle Urheilun tietojen 
mukaan tällaista salassapitosopimusta ei ole olemassa, eikä 
uhreilla ole ollut tällaista toivetta.

Tapa on taattua ja ikävää Vapaavuorta, josta olemme 
saaneet jo maistiaisia mm. Vapaavuoren suoltaessa täyttä 
puppua Fortumin sähköverkon myymisen yhteydessä toi-
miessaan vastuuministerinä, ja viimeksi nolosti päättyneessä 
pormestaripestissään, kun alaiset valittivat hänen tavastaan 
jyrätä ja kiusata eri mieltä olevia kollegoitaan. 

Eikä kiusaaminen ollut mitään pientä. Vapaavuori on 
tunnetusti erilaisten ihmisten vähättelyn ja halveksunnan 
lisäksi kiusaamisen ammattilainen. Vapaavuoren tapa pitää 
julkisia puheita on tästä esimerkki. Häntä on kutsuttu proo-
sallisesti ”salavittumaiseksi mieheksi”, jolle itse markiisi de 
Sade olisi kateellinen.

Mutta toisin, kun Vapaavuori, de Sade puhui totta. Mo-
lemmat sankarit ovat silti hyviä puhujia ja manipuloitsijoita. 
Puheella voidaan saada aikaan kolmenlaisia vaikuttamisen 
syitä: ensiksikin puhujan luonteeseen perustuvia, toiseksi 
kuulijan mielentilaan perustuvia ja kolmanneksi itse pu-
heeseen perustuvia. Meidän pitäisi herätä markiisi de Saden 
tavoin torjumaan valheellinen ajattelu ja siitä tehtävät väärät 
johtopäätökset, kun yritämme tulkita mitä meille yritetään 
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totuutena syöttää. 
Miksi Vapaavuorelle järjestettiin näkyvä pesti heti ka-

rikkoisen pormestariseikkailunsa jälkeen olympiakomitean 
puheenjohtajana? Vapaavuori ei tunnu soveltuvan julkisiin 
virkoihin, koska hän ei todistettavasti joko kykene, tai halua 
niitä hoitaessaan pysymään totuudessa. Moni kysyykin, eikö 
nyt olisi aika jo korkea aika päästä hänestä eroon? 

Tässä Olympiakomiteasotkussa taas yksi todiste. Mutta 
nyt se saattaa olla viimeinen niitti Vapaavuoren julkisuus-
arkkuun, sillä Vapaavuoren ja maanantaina eronneen huip-
pu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen puheet ovat 
ristiriidassa Yle Urheilun saamien tietojen kanssa. Hyvä Ylen 
urheilu tutkivasta urheilujournalismista! Kaikki hyvä jour-
nalismi on tutkivaa. Muu on hutkivaa ja tiedottamista. Liian 
usein annetaan auktoriteettien puhua läpi päänsä toimitta-
jan toimiessa vain mikrofonin pidikkeenä ja kusitolppana.

Toimittajien Heikki Ali-Hokan ja Ossi Saarisen ylen 
Areenaan tekemän jutun mukaan Yle Urheilu on saanut 
tietoja, joiden mukaan kohteena olleet henkilöt ovat olleet 
tekemisissä Lehtimäen kanssa puhtaasti työasioissa. Epä-
asiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana: 
Ilta-Sanomat kysyi Jan Vapaavuorelta varoituksen taustoista. 

Kysymys kuului näin: Voiko seuraamuksesta päätellä, 
että kyse ei ole ollut esimerkiksi fyysisestä kajoamisesta tai 
vastaavasta: ”Asiasta ja sen yksityiskohdista on tehty tiu-
kat salassapitosopimukset, mutta voin avata tämän verran.” 
Mistään sellaisesta ei ole ollut kyse, Vapaavuori oli valeh-
dellut Ylelle.

Mutta toimittajat eivät antaneet periksi. Vapaavuori jäi 
taas valehtelusta kiinni. On ollut helppo nähdä hänen kä-
denjälkensä operaatiossa. Mitä todennäköisemmin hän on 
Lehtimäen pomona ollut ohjaamassa tätä näyttävää medi-
asirkusta, jonka tarkoituksena on ollut Vapaavuoren tun-
nettuun tapaan kieltää, vähätellä ja hävittää itse ongelma, 
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joka on se, että vääryyttä ei yritetä korjata, vaan selitellä 
paljastuneet seuraukset itselleen parhain päin. 

Juuri sen takia Vapaavuori tunkee itsensä kokoomusman-
daatilla aina eturiviin. Hän on vanhan ajan etupiiripoliitik-
ko, jolla on vanhan kunnon puoluepampun gangsteriotteet. 
Se mikä tässä uutisessa on ikävää sekä Olympiakomitean 
että varsinkin sen puheenjohtajan kannalta, on Vapaavuoren 
jääminen kiinni selvästä valehtelusta. 

Medioista välittyvien tietojen perusteella ja Vapaavuoren 
”tapaa kopeloida todellisuutta ja tarjota siitä omiin tarkoi-
tuksiinsa muunneltua totuutta” on rikollista. Kuka puuttuisi 
tähän? Kuinka kauan hän saa jatkaa näitä valheisiin perus-
tuvia operaatioitaan yrittää peitellä totuus? Ministeriyden, 
pormestariuuden ja nyt Olympiakomitean puheenjohtajuu-
den, hän on vetänyt lokaan ja häväissyt valheillaan. 

Vieläkö meidän pitää kestää häntä kauan? Miksi? Eikä 
rikkeitä tekevät pitäisi panna vastuuseen rikoksistaan eikä 
palkita hyväpalkkaisilla kunniaviroilla? Eikö hänen tulisi 
erota tehtävistään nyt paljastuneen valehtelun takia?

Ylen jutussa kerrotaan Olympiakomitean toistuvasti vies-
tittäneen, että prosessista tai seuraamuksesta ei ole kerrottu 
eteenpäin epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleiden 
henkilöiden pyynnöstä. Juuri tässä piettelyssä näkyy Vapaa-
vuoren rikollinen, lain ja hyvien tapojen vastainen käden-
jälki. 

Se on hänen tunnettu tavaramerkkinsä. Yle Urheilun tie-
tojen mukaan tällaista pyyntöä ei ole esitetty eikä asiasta ole 
tehty salassapitosopimusta. Vapaavuori, joka vaikuttaa nyt 
julki tulleiden uusien ja paljastavien tietojen mukaan vä-
hintäänkin Pinokkiolta ja valehteluautomaatilta, oli saanut 
viikonloppuna tietoonsa kohteiden toiveet siitä, että tapa-
uksesta esitetyt virheelliset tiedot oikaistaan. 

Tekikö hän niin? Ei vaan kertoi omaa muunneltua to-
tuuttaan, kuten on tottunut koko ikänsä tekemään.
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Me kaikki olemme 
kääpiöitä

”Rakkaus on kuolevaista. Ja kuoltuaan se lahoaa ja sen muo-
dostamasta maaperästä voi versoa uusi rakkaus. Kuollut rak-
kaus elää silloin salaperäistä elämäänsä uudessa rakkaudessa, 
joten rakkaudessa ei oikeastaan olekaan kuolemaa.”

-Pär Lagerkvist - Kääpiö
Eilinen Willy Smithin ratkeaminen tekopyhyyden temp-

pelissä Oscar-gaalassa tuo mieleen Suomessa vähemmän tun-
netun ruotsalaisnobelisti Pär Lagerkvistin pienoisromaanin 
Kääpiön. Renessanssiromaani Kääpiö kertoo pienen ruhti-
naan palvelijan tarinan. ”Tarina on pelottava ja siinä on sanal-
la sanoen maailmanlopun meininki. Ihmismielen syvyyksissä 
asuu voimia, jotka voivat ryöstäytyä valloilleen, ne vain odot-
tavat oikeaa hetkeä. Usein vähäisin ihminen, jota on päähän 
potkittu, poljettu ja alistettu rakentaa pettymysten kautta 
itselleen raakalaismaisen sielun. Mielipuolten ympäröimänä 
hän kykenee ihannoimaan kaikkea luonnotonta, ja inhoa-
maan kaikkea luonnollista.” Näin kirjoittaa kirjasta MrRain-
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fold osoitteessa: https://kirja-aitta.blogspot.com/2012/09/
par-lagerkvist-barabbas-ja-kaapio.html

Ihan samalla tavalla, kuin kirjan kääpiölle, on käynyt myös 
Willy Smithille, kun hän on joutunut kaiken kestääkseen sie-
tämään ympärillään vellovaa pahaa. Jossain vaiheessa ihmisen 
mitta on täysi ja murtuu Smithin tavoin, kuin vesipato eikä 
mikään voi pidätellä häntä. Tämä oli eilisen Smithin avau-
tumisen sanoma meille katsojille. Esitys oli vaikuttava siitä 
huolimatta, että se saattaa olla hetken mielijohteesta syn-
tynyt tunnepurkaus - mitä en usko alkuunkaan, mutta en 
silti tuomitse Smithin reaktiota. Oscar-gaaloissa ihmisyyden 
puolustamisen on ollut aina kovaa huutoa, ja se on vaihdellut 
aiheiden ja ajankohdan mukaan rajustikin. Mutta jos pitää 
tuhlata paljon sanoja, periaatteella - puhuu paljon, sanoo 
vähän - vakuuttaakseen muut omista aikeistaan ja asiansa 
oikeutuksensa, on mitä todennäköisintä, että hän käyttää va-
kuuttaakseen hyväkseen.

Erityisen varoivainen pitää olla, jos kyseessä on näyttelijä, 
sillä vakuuttaminen perustuu kuulijoihin, kun he puheen joh-
dosta joutuvat tunteiden valtaan. Tänään Oscarien jälkeisenä 
päivänä maailmaa on luonnollisestikin puhututtanut eilinen 
Willy Smithin läjäytys miljardin televisiokatsojan nenän edes-
sä hänen vaimoaan Oscar-gaalassa nälväisseen juontaja Chris 
Rockia kasvoille. Olen ihan samaa mieltä Smithin kanssa. 
Asiaan vaikuttavia motiiveja kannattaa tarkastella vähintään-
kin kolmesta eri kulmasta ja punnita tarkkaan eri vaihtoehtoja 
mielessään Aristoteleen sanat: ”Jokaisella on hyvä arvostelu-
kyky niiden asioiden suhteen, jotka hän osaa”. Nyt ei ole kui-
tenkaan kysymys siitä, vaan mikä on yleinen käsitys hyvästä ja 
yleisestä moraalista; voiko tehdä oikein väärin ja väärin oikein 
ja mitä siitä seuraa.

Ensiksikin, kun katsoo videopätkän tapahtumista, ja sen 
jälkeen Willy Smithin vuolaan ja tunteikkaan puheen, pitää 
muistaa, että kyseessä saattaa olla Rockin ja Willisin keske-
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nään sopima episodi herättääkseen (yhteiselle?) asialleen suu-
ren huomion, sitä emme saa koskaan tietää, sillä silloinhan he 
paljastaisivat omat korttinsa, jos niin myöntäisivät asian ole-
van. Mikä silloin on päähuomiomme tapahtuneista, kun ottaa 
pois molempien henkilökohtaisesti ulosmittaavan suunnatto-
man mediahyödyn? Kova juttu, jos sen totta. Aika rohkeita 
mustia poikia. Toiseksi, jos kuitenkin on niin, että tapahtuma 
oli aito ja hetken mielijohteesta tehty, oliko se oikein siksi, että 
juontaja halvensi vakavasti sairasta ihmistä? Smith itse on kär-
sinyt lapsuudesta lähtien kiusaamisesta ja nöyryyttämisestä? 
Näinkö se oli laskettu? Entä oliko (teennäiselle ja tekopyhälle) 
Oscar-gaalaväelle kamalampi järkytys itse teko vai se, että se 
tehtiin suorassa lähetyksessä? Viedäänkö Smithiltä nyt Oscar, 
koska hän raivostui ja puolusti vaimonsa kunniaa Oscar-gaa-
lassa, jonka taustayhtiö ei siedä minkäänlaista toisen ihmisen 
nöyryyttämistä, solvaamista, saati sitten Smithin tätä vastaan 
käyttämää väkivaltaa? Kovin on vaikea yhtälö ratkaistavaksi.

Kolmanneksi, jos katsoo aiheesta tehty lyhyitä videoklip-
pejä maailmalta, huomaa eilisen tapahtuman nousseen 
kaikkialla maanantaiaamun ykköspuheeksi, ja myös että se 
on jakanut asiasta kommentoijia kahteen leiriin puolesta ja 
vastaan (mustat ja australialaiset kommentaattorit näyttävät 
olevan Smithin puolella). Kaikki kommentaattorit tuomitse-
vat teon. Sen jälkeen astuukin kuvioon mukaan sana ”mutta”. 
Teolla on seurauksensa, mutta niin on myös syynsä. Mutta 
puolustaa syytettyä ja antaa hyvän selityksen Smithin teoille 
ja hänelle itselleen anteeksi. Willy Smith aloitti Akatemiassa 
uuden aikakauden. Enää ei vitsin varjolla, muka hyvänä jut-
tuna, kukaan juontaja uskalla solvata toista ihmistä. Niinhän 
ei pitäisi koskaan olla missään. Smith on oikeassa niin läp-
säytyksessään, kun puheessaan jo riittää kaikenlainen riisto, 
kidutus ja nöyryyttäminen. Mutta se vasta ristiriitaista onkin. 
Hän tekee väärin oikean asian puolesta kääntämällä miekat 
itseään vastaan.
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Uusi Rautaesirippu
Tänään maailmalla odotettiin jännittyneinä Euroopan vierai-
lunsa päätteeksi Puolassa vierailleen Yhdysvaltojen presidentin 
puhetta puolalaisille. Puheen pääsanoma oli Bidenin ilmoitus 
siitä, että Yhdysvallat seisovat Ukrainan kansan puolella. 

Se saattaa merkitä sitä, että Yhdysvallat on taipumassa 
lentokiellon julistamiseen Ukrainan ylle, mikä muuttaisi so-
dan luonnetta ja laajentaisi sitä vaarallisesti. Toisaalta Venä-
jän ilmoitus ”sotilaallisen Ukrainan-operaation” tavoitteiden 
toteutumisesta ja keskittymisestä Itä-Ukrainan alueeseen on 
merkki Venäjän sotilaallisesta katastrofista. Bidenin Puolan 
puhe oli historiallinen. Se laski Euroopan ylle Yhdysvalto-
jen suojeluksessa olevan uudenlaisen Rautaesiripun, joka ei 
rakoile.

Yhdysvalloille Ukrainan sota on ollut mahdollisuus paran-
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taa yskivien kotimarkkinoidensa kysyntää. Tuntuu kuin sota 
olisi tilauksesta tehty Washingtonissa, sillä sulkemalla yksi 
pahimmista kilpailijoista, Venäjä, maailmanmarkkinoilta ja 
muuttamalla EU Yhdysvaltojen sisämarkkina-alueeksi, Yh-
dysvallat on saanut enemmän kuin olisi koskaan voinut edes 
uneksia EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäisissä kauppaneuvot-
teluissa Trumpin vastaan hangoitellen hallinnon aikaan. Nyt 
Nato on Ukrainan sodan jälkeen voimissaan ja koko läntinen 
maailma seisoo yhtenäisenä Yhdysvaltojen tiukoissa ohjaimis-
sa myös taloudellisessa mielessä. 

Ideologinen vastakkainasettelu tyyliin demokratia ja vapaus 
vastaan militarismi ja despotia sinetöi Euroopan kohtalon. 
Mutta se muistuttaa meitä myös tunkkaisesta konservatismis-
ta. Ei ollut varmasti kenelläkään yllätys, että Yhdysvaltojen 
katolinen demokraattipresidentti, Joe Biden, siteerasi Puolan 
puheensa aluksi kylmän sodan yhtä suurimmista ideologisista 
taustavaikuttajista, puolalaista paaviksi valittua jyrkän konser-
vatiivista kardinaalia, josta tuli paavi nimellä Johannes Paa-
vali II, ja jonka kerrotaan piiskanneen itseään säännöllisesti 
ruumiillisissa katumusharjoituksissa Jeesusta miellyttääkseen 
samalla kun toivoi kommunistien ja Neuvostoliiton joutuvan 
jumalan avulla suoraan helvettiin.

Bidenin puhe oli ylistyspuhe vapaudelle ja demokratialle. 
Sen lähtökohtana oli käännä vika eduksesi retoriikkaa, jota 
kutsutaan retoriikkaa opettavissa amerikkalaisyliopistoissa 
renessanssin retoriseksi kulttuuriksi, joka on antiikin ja eten-
kin renessanssin retoriikassa laajasti käytetty menettely, jolla 
voi devalvoida hyveitä ja revalvoida paheita; toisin sanoen 
osoittaa, että hyvänä pidetty ei välttämättä sitä olekaan, kun 
taas pahana pidettyäkin voi joiltakin kannoilta puolustaa sil-
loin kun ne sopivat yleisenä totuutena kuulijoille syötettyyn 
mantraan. 

Tarkka kuulija huomasi Bidenin puhuneen kotiyleisölleen 
hieman samaan tapaan, kuin Putinin televisioesiintymiset on 
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tarkoitettu etupäässä kotimaisiin tarkoituksiin. Yhdysvalloissa 
on tulossa tärkeät vaalit ja demokraatit ovat vaarassa menettää 
kongressissa enemmistön uudelleen ärhäköityneille konser-
vatiiveille.

Puheen tarkoitus oli sinetöidä Yhdysvaltojen johtorooli 
Venäjää vastaan, ja näyttää joskus unhoon jäänyt Naton var-
sinainen voima, mikä piilee Yhdysvaltojen sotateollisuuden 
massiivisessa ylivoimassa maailmanmarkkinoilla uusien ja 
laadukkaiksi tiedettyjen asejärjestelmien kehittämisessä. Pi-
tää muistaa, ettei länsi voittanut Toista maailmansotaa, vaan 
juuri Yhdysvaltojen aseteollisuus, joka kohosi II ms:n jälkeen 
valtioksi valtion sisällä pyhänä lehmänä, johon ei saanut kos-
kea, koska se työllistää miljoonia.

Biden on tekopyhä jakaessaan maailman susiin ja lampai-
siin moralisoivalla retoriikallaan, joka synnyttää kuvan kahtia 
jakautuneesta ja kamppailun vallassa olevasta maailmasta. Yh-
dysvaltojen presidentit ovat yhtä älykkäitä, hyvin koulutettuja 
ja hyviä puhujia, kuin Cicero, joka oli antiikin älykkäimpänä 
ja parhaimpana puhujana niin ylivoimainen, että eräs Titus 
Livius totesi Ciceron ylistämiseen tarvittavan Ciceroa itseään. 
Juuri niin teki Bidenkin Puolan puheessaan rivien välistä uh-
kuessaan voitonvarmuutta ja itsetyytyväisyyttä. Se sallitaan 
hänelle, koska hän on tähti ja maailman pelastaja. 

Bidenin Puolan puhe tulee jäämään historiaan uuden maa-
ilmanjärjestyksen merkkipaaluna samalla, kun Rautaesirippu 
laskeutui taas maailman ylle ja vanha etupiirijako astui vi-
rallisesti voimaan. Se ei ole välttämättä kaikkien etu. Mutta 
kuinka kauaksi aikaa tilanne jähmettyy paikoilleen Yhdysval-
tojen eduksi? Joidenkin arvioiden mukaan vuosiksi, ehkä jopa 
vuosikymmeneksi. 

Se riippuu siitä, miten maailmalta eristetty Venäjä palaa, 
tai kykenee palaamaan, haavojaan nuoltuaan, takaisin muun 
maailman menoon- vai palaako? Kyllä. Senkin aika on vie-
lä edessä. Koska? Se riippuu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu 
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Venäjällä. Hurjimmissa huhuissa Ukrainan sodan jo de facto 
hävinneessä maassa syttyy eri turvallisuusorganisaatioiden ja 
maan mahtavan armeijan välillä verinen sekä pitkä väliensel-
vittely.

Suomen kannalta tilanne saattaa olla silloin myös erilainen 
kuin tänään, jos liitymme pikavauhtia Natoon pohtimatta sen 
mahdollisesti aiheuttamia ikäviä seurauksia. Presidentti Nii-
nistö sinetöi omalta osaltaan maan ulkopolitiikan ylimpänä 
auktoriteettina, ja erityisen suosittuna presidenttinä, tänään 
Ylen Tv 1:sen Ykkösaamussa toimittaja Seija Vaaherkummun 
vieraana Suomen Nato-jäsenyyden, toteamalla Natoon liitty-
misen antavan Suomelle riittävät turvatakuut. 

Siinä se oli. Kaikki tietävät maan poliittisen johdon val-
mistelevan kiireellä liittymistä Natoon. Mutta presidentti 
myös muistutti, että meidän tulee totuttautua uudenlaisen 
naapuritilanteen aiheuttamiin ikäviin seurauksiin, kuten 
selkkauksiin ja eriasteisiin, jopa rajuihin ja poikkeuksellisiin 
häirintöihin. Bidenin Puolan puhe vahvisti Niinistön, ja Nii-
nistön Ykkösaamun vierailu Bidenin Puolan puheen, sanomaa 
yhtenäisestä uudesta Rautaesiripusta, joka ei rakoile.
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Sähköverkkohäs-
säkkä

Frontline (Yhdysvallat 2021) ohjelma Yhdysvaltojen keskus-
pankista Fedistä vie katsojat takaisin hetkeksi dramaattiseen 
vuoteen 2008, kun sijoittajat ja pankkiirit olivat tuhota ah-
neudellaan ja typeryydellään koko maailman talousjärjestel-
män. Ohjelma on ravisuttavaa katseltavaa ja hyvä muistutus 
siitä, että sotia käydään monenlaisia kulissien takana rahasta 
ja vaikutusvallasta, ja että näissä sodissa ne todella isot kihot 
pysyttelevät nimettöminä ehkä jotain Elon Muskia lukuun ot-
tamatta, joka kurssinousujen myötä rikastui yhdessä hetkessä 
ohjelman mukaan yli 10 miljardia U.S. dollaria.

Maailma ei tunnu - kun ei halua - ottaneen oppia New 
Yorkin kuuluisasta pörssiromahduksesta, mikä pisti koko 
maailman sekaisin ja johti maailman maailmansotaan. Miksi 
ottaisikaan, kun se on rahantekijöille yhtä tärkeä instrumentti 
kuin aikoinaan suomalaisille vientiyhtiöille devalvaatiot, millä 
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maksatettiin tavallisilla kansalaisilla sen ajan talouseliitin ko-
vat palkankorotukset ja yhtiöiden jättivoitot.

Elvyttäminen ei ole välttämättä ”demokraattista” eikä koh-
dennu sinne, minne sen pitäisi. Se voi olla tapa kiertää taka-
kautta valvojia, kuten ohjelmaa katsoessamme ymmärrämme 
Wall Streetin roistojen tekevän. Kuka hyötyy pankkikriiseistä? 
Tietenkin pankit ja sijoittavat ohjelmassa kerrotaan. maksaji-
na ovat tavallinen keskiluokka ja köyhät. Tuttu resepti kaik-
kialla maailmassa. Ohjelmassa kerrotaan, miten koronapan-
demian iskiessä Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti massiiviset 
tukitoimet. Se käynnisti setelipainot ja pumppasi miljardeja 
dollareita pitääkseen maan talouden pyörimässä. Yllättäen 
suurimmat hyötyjät olivatkin ennestään rikkaat sijoittajat ja 
yritykset - pörssikurssien jatkaessa nousuaan.

Ohjelmaa kannattaa katsoa tarkkaan, sillä samaa tehdään 
pienemmässä mittakaavassa myös Suomessa ja Euroopassa. 
Kun rikkaat rikastuvat, köyhät aina köyhtyvät. Jostainhan 
ne voitot on saatava, kuten kotimainen kokoomuksen ko-
koon keittämä ”sähkömarkkinahässäkkä” kertoo omaa julmaa 
kieltään poliittisesta huijauksesta. Kokoomuksessa on ollut 
äänensävyjä, jotka ovat samoja kuin Yhdysvalloissa, missä ih-
miset ovat ottaneet hyväntekijän roolin, sillä valtio ei siihen 
kykene, vaikka verrattuna Suomeen molempien maiden julki-
set sektorit ovat yhtä isot suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Samalla rahalla suomalaiset saavat ilmaisen koulutuksen, 
terveydenhuollon ja voivat viedä lapsensa päiväkotiin, kun 
USA käyttää triljoonansa (tuhat miljardia) sotimiseen ja va-
rustelumenoihin, vaikka samanaikaisesti yli 50 miljoonaa 
ihmistä elää vailla minkäänlaista mahdollisuutta päästä sai-
rastuessaan hoitoon. Vaikka hyväntekeväisyydessä liikkuvat 
summat ovatkin Yhdysvalloissa miljardeja, ne eivät voi mil-
lään korvata valtion jättämiä aukkoja.

Suomessa ja muualla Euroopassa on käyty sosialidemo-
kraattien syöksykierteen alettua keskustaoikeistolaisten puo-
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lueiden, kuten kokoomuksen piirissä koko 2000-luku keskus-
telua ”Suuren yhteiskunnan mahdollisuudesta”, jossa valtio 
ajettaisiin alas ja ihmiset ottaisivat sen tehtävät harteilleen. 
Tämä kuulostaa vain toiselta tavalta sanoa, että tulevaisuudes-
sa valtiolla ja kunnilla ei ole varaa huolehtia hyvinvointipalve-
luista, joten yksilöiden on otettava vastuuta itse.

Kokoomus pelaa usein tarkoitustensa todellisen luonteen 
häivyttääkseen kaksilla korteilla, kuten myydessään Fortumin 
sähköverkon. Toiset on tehty selittelyksi ja sen tosiasian unoh-
tamiseksi, että kokoomus ottaa toisella kädellä kuin antaa 
eikä halua muiden tietävän, kuinka paljon siinä välissä pistää 
omaan taskuunsa eli hyvinvoivan kansanosan edustajana hei-
dän puolestaan. Tästä esimerkkinä on oululaisen kansanedus-
taja Matias Marttisen 22.02.2022 pitämä puhe eduskunnassa 
otsikolla ”On hallitukselta tietoinen valinta ylläpitää korkeaa 
kokonaisveroastetta”, on lajissaan niin härski kaksinaamaisuu-
den huipennu ja äänestäjien tietoinen sumuttaminen, että se 
kannattaa pilkkoa tässä palasiksi ja katsoa mitä se sisältää, 
sillä se sisältää juuri sen tavan, millä kokoomus politiikkaansa 
tekee vaikuttaakseen äänestäjiin:

”Arvoisa puhemies, Energian hinnat ovat nousseet rajusti 
tänä talvena. Suomalaiset ympäri maan ovat huomanneet tä-
män sähkö- ja kaukolämpölaskuissaan sekä bensapumpuilla. 
Myös yritysten kuljetuskustannukset ovat nousseet. Monessa 
perheessä on pohdittu, miten kasvaneet sähkö- ja lämmitys-
laskut saadaan maksettua. Pitkää työmatkaa ajavat ovat laske-
neet, onko töihin ajaminen enää edes kannattavaa nousevien 
kustannusten vuoksi. Tilanne on karu muistutus siitä, miten 
monen suomalaisen talous ei kestä äkillisiä arjen kustannus-
ten nousua. Omasta palkasta tai eläkkeestä ei yksinkertaisesti 
jää rahaa säästöön. Siksi ostovoiman vahvistamiselle on nyt 
suuri tarve. Hallituksen esittämän uuden tukihimmelin sijas-
ta verotuksen keventäminen on varsin nopea ja suora keino 
lisätä ihmisten käteen jääviä tuloja. On hallitukselta tietoinen 
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valinta ylläpitää korkeaa kokonaisveroastetta ja kireää työn 
verotusta. Vasemmistohallituksen kaudella ihmisten verotusta 
on edelleen kiristetty yhteensä yli 500 miljoonalla eurolla. 
Tämän suomalaiset tuntevat nahoissaan. Onko maamme va-
semmistohallitus viimein valmis myöntämään, että ihmisten 
verotaakkaa on välttämätöntä keventää?”

Marttinen puhuu tahallisesti kokoomuksen tarkoin suun-
nittelemaa muunneltua totuutta.

”Arvoisa puhemies, Kokoomus ei ole puolue, joka vain 
etsii ongelmia. Me haluamme esittää ratkaisuja. Siksi julkai-
simme viime viikolla seitsemänkohtaisen listan, jolla voidaan 
parantaa suomalaisten mahdollisuuksia selviytyä kasvavista 
sähkölaskuista ja polttoainekustannuksista. Kokoomus keven-
täisi palkansaajien, yrittäjien ja eläkeläisten verotusta 800 mil-
joonalla eurolla. Kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkeven-
nykset ovat suora keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä 
selvitä arjen kustannuksista. Rahoituksen tälle olemme esittä-
neet vaihtoehtobudjetissamme. Myös työmatkavähennyksen 
laajentaminen on perusteltua pitkien etäisyyksien Suomessa. 
Liikkumisen kustannukset eivät saa muodostua kenellekään 
työssäkäynnin esteeksi. Polttoaineiden hinnannousun hillit-
semiseksi esitämme jakeluvelvoitteen 30 prosentin aikataulun 
siirtämistä vuoteen 2035 saakka. Kuljetuskustannusten laske-
miseksi raskaalle liikenteelle on otettava käyttöön ammattidi-
esel monen muun Euroopan maan tavoin. Hyvä, että hallitus 
on viemässä asiaa eteenpäin.”

Kokoomus pelaa siis kaksilla korteilla tapansa mukaan. 
Ensin kokoomusministerit myivät verkon ja valehtelivat, 
ettei se aiheuta hinnanmuutoksia. Sitten saman puolueen 
kansanedustajat puhuvat toista ja vaativat sitä sun tätä vain 
keppihevosenaan hämätäkseen ja sekoittaakseen äänestäjiä. 
Kokoomus esitti Marttisen suulla myös, että sähkön hinta-
piikkejä tasoitetaan alentamalla kotitalouksien sähköveroa 
väliaikaisesti talvikuukausiksi.
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MIKÄ OLI VAIN HALPA TEMPPU ja täyttä PROPA-
GANDAA - ei muuta Sähköveron pudottaminen minimiin 
kahdeksi kuukaudeksi säästäisi kokoomuksen laskelmien mu-
kaan sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölaskusta yhteen-
sä lähes 200 euroa, eli ei käytännössä juuri mitään nyt, kun 
Ukrainan sodan takia sähkön hinta nousee todennäköisesti 
lähikuukausina uusiin huippuihin.

Kokoomus siis tarjoaa kuluttajille eioota ja nostaa kätensä 
pystyyn vastuustaan myydä Fortumin kannattava sähköverk-
ko pilkkahinnalla omille intressipiireilleen eli sijoittajille. Ko-
koomus puolustautuu sähköveron alentamista talvikuukau-
siksi sillä, että vastaavia mekanismeja käytettiin kylmimpinä 
kausina esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Mutta ei kerro sen 
tarkemmin, miten kävi, kuka hyötyi ja kuka maksoi laskun 
naapurimaissamme? Kokoomus haluaa parantaa Marttisen 
mukaan Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja jatkaa 
sähkön siirtohintojen leikkaamista, mutta ei kerro taaskaan 
sitä, kuka laskun lopulta maksaa ja kuka taas hyötyy?

”Nopeiden toimenpiteiden lisäksi meidän on katsottava 
hintapiikkien taakse ja vähennettävä Suomen riippuvuutta 
tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista. Tarvitsemme 
lisää kotimaisia fossiilivapaan energian, kuten ydinvoiman, 
investointeja. Tämä on välttämätöntä, jotta yllättäviltä hin-
nannousuilta vältytään jatkossa. Suomen on oltava edelläkä-
vijä pienydinvoiman käyttöönotossa.”

Hehe! Pukki kaalimaan vartijana. Seuraavaksi myynnis-
sä ovat varmasti sekä VR että Finnair ja perusteetkin samat. 
Maa ei muka tarvitse omaa lentoyhtiötä eikä rautateitä. Ja 
hinnat pysyvät muka samoina. Nyt kun strategisten omistus-
ten tärkeys on valjennut kaikille Ukrainan sodan myötä, olisi 
kysyttävä, voisiko Fortumin kaupan vielä peruuttaa? Vielä tär-
keämpi olisi tietää ketkä kaikki ulkomaalaiset yhtiöt omistavat 
Fortumin entistä sähköverkkoa eli käytännössä koko Suomen? 
Mutta sehän ei kokoomusta kiinnosta.
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Jännitystä Tang-
dynastian ajoilta

”Han-yuan oli vanha pikkukaupunki vain kahdeksankym-
mentä kilometriä pääkaupungista koilliseen; mutta koska se 
oli piilossa korkeiden vuorien keskellä, se oli säilynyt eristynee-
nä ja vain jokunen ulkopuolinen oli asettunut asumaan sinne. 
Se sijaitsi Han-yuanin salaperäisen vuoristojärven rannalla, 
josta kansa oli jo ammoin kertonut outoja tarinoita. Järveen 
hukkuneiden ihmisten ruumiita ei löydetty koskaan, mutta 
kerrottiin että heidän haamujensa oli nähty liikuskelevan elä-
vien joukossa. Toisaalta järvi oli samaan aikaan kuuluisa myös 
kukkaslaivoistaan, uivista ilotaloista, joissa vieraat saattoivat 
juhlia kauniiden kurtisaanien kanssa ja yöpyä vesillä.”

Kiinalaiset järvimurhat (Robert van Gulik; WSOY 1973) 
jatkaa kuuluisan rikostutkijan, tuomari Deen rikostutkimuk-
sia, joista ei jännitystä, menoa ja yllättäviä juonenkäänteitä 
puutu. Mutta mikä parasta: tuomari Deen tarinoissa ei suosita 
halpahintaista kikkailua, tekoälyllisyyttä tai mässäillä väkival-
lalla. Tuomari Dee on salapoliisiromaanien parhaimmistoa la-
jissaan. Eräänlainen vanhan keisarillisen Kiinan oma Sherlock 
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Holmesin ja James Bondin yhdistelmä aikakautena, joka oli 
vaarallista sekä tavallisille ihmisille että erityisesti ylemmille 
virkamiehille, jotka toimivat keisarin palveluksessa. Kirjassa 
tutkitaan hukkuneen kurtisaanin tapausta, mutta samalla 
myös kahta muuta samaan aikaan ilmestyvää mysteeriota, 
kuten kadonneen morsiamen ja tuhlaavaisen neuvosmiehen 
arvoitusta.

Se mikä tekee Tuomari Deen tarinoista kuolemattomia, 
kuten tässäkin kirjassa, on se jännitys mikä tutkittavien ta-
pahtumien läpi paistaa taustalla vaikuttavina poliittisina veh-
keilyinä ja valtakunnan turvallisuuteen liittyvinä välittöminä 
uhkina. Tuomari Deen seikkailuiden innostamana historiasta 
ja tavoista kiinnostunut lukija pääsee kurkistamaan länsimais-
sa myös Tang-dynastian aikaiseen valtapolitiikkaan aikakaute-
na, joka on salaperäisyydessään vähemmän tunnettu lännessä. 
Tuomari Dee, joka sopisi nykyaikaisen mielenlaatunsa ja ta-
pojensa takia myös nykyhetken salapolisiiksi, seikkailut ovat 
kuin John Grishamin oikeussalidraamat käännettynä muuta-
malla vuosituhannella taaksepäin vanhaan kiinalaiseen aikaan, 
sillä niissä on aina kyseessä vallan väärinkäyttö, salaliitot ja 
niitä muiden päämenoksi suunnittelevat älykkäät, mutta sa-
malla myös tunteettomat ja häikäilemättömät rikolliset.

”Tässä oudossa kaupungissa tuomari Dee joutuu kasvok-
kain raa án murhan kanssa. Juuri kun tämän murhan tut-
kimukset ovat käynnistymässä, hän törmää kahteen uuteen 
käsittämättömään arvoitukseen ja löytää pian itsensä sot-
keutuneena poliittisten vehkeilyjen, inhottavan ahneuden 
ja synkän, kielletyn intohimon sokkeloihin.” Van Gulikin 
luoma tuomari Dee on hahmona kiinalaisen demokraatti-
sen mielenlaadun symboli ja oiva esimerkki ennen ajanlas-
kuamme kirjoitetun kiinalaisen Lu-shing-asiakirjan henges-
tä. Tuomarien piti toimia yleisen mielipiteen hyväksymällä 
tavalla. Yleinen mielipide oli maan itsevaltiudesta huolimatta 
tuomarin vallankäytön, ja erityisesti mielivallan, vakuuttavin 
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este. Kiinalaiset osasivat toimia sekä salaa että julkisesti yh-
dessä inhoamiaan vallankäyttäjiä kohtaan. Kiinalaiset olivat 
van Gulikin mukaan hyvin järjestäytyneitä ja osasivat saada 
äänensä kuuluville: 

”Perheiden ja suvun lisäksi oli laajempia ammattikuntien, 
liikeyhtymien ja uskonnollisten veljeskuntien organisaatioita. 
Jos väestö päätti sabotoida jonkun julman tai mielivaltaisen 
tuomarin hallintoa, ei veroja maksettu ajallaan, rekisteröinti 
sekaantui toivottomasti ja julkiset tytöt jäivät hoitamatta. Ja 
pian ilmestyikin näyttämölle keisarillinen sensori järjestä-
mään tutkimuksia. Nämä pelätyt sensorit matkustivat tun-
temattomina ympäri valtakuntaa, heillä oli rajaton valta ja 
tilivelvollisuus vain keisarille. Heillä oli valtuudet pidättää 
kuka tahansa viranomainen ja lähettää hänet pääkaupunkiin 
tuomittavaksi.”

Robert van Gulik kirjoittaa kirjansa esipuheessa tuomari 
Deen ratkaisevan kolme kiperää tapausta hiukan sen jälkeen, 
kun hänet oli nimetty Han-yuanin uudeksi piirituomariksi. 
Kiinalaiset järvimurhat sijoittuvat Tang-dynastian Kiinaan, 
vuoteen 666. Han-yanin arvohenkilöt ovat järjestäneet tuo-
marin kunniaksi ylelliset juhlat kukkaslaivalla. Han-yan 
on tuomari Deen toinen sijoituspaikka, eli olemme hänen 
seikkailunsa alkuvaiheessa tuomarin itsensä ollessa vasta kol-
mekymmentäkuusivuotias voimiensa tunnossa oleva tunnus-
tettu, älykäs ja rehelliseksi kehuttu oikeudenpalvelija, joka 
ratkoo älynsä ja vaistonsa, mutta myös viileän järkensä, avulla 
vaarallisia rikoksia.

”Uskon ettei kukaan pidä huonona saavutuksena sitä, että 
palvelee loistavaa Ming-keisariamme kaksikymmentä vuotta. 
Edesmennyt isäni, totta kyllä, palveli viisikymmentä vuotta, ja 
kun hän kuoli valtioneuvoksena, hän oli juuri juhlinut seitse-
mättäkymmenettä syntymäpäiväänsä. Minä täyttäisin kolmen 
päivän päästä neljäkymmentä - mutta suokoon taivas, etten 
enää silloin ole elossa...” 
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Keisarin onneksi hänellä on tuomari Deen kaltaisia oikeu-
denpalvelijoita. Deellä on van Gulikin mukaan esikuvansa 
historiassa, Ti Jen-chiech, joka eli vuosina 630-700 e.aa. 
Jälkikirjoituksessa Kiinan historiaan perehtynyt van Gulik 
selittää tarkkaan juurta jaksaen monimutkaisen hallintosys-
teemin. Dee on piirituomari, koska niin oli tapana vanhoissa 
kiinalaisissa salapoliisitarinoissa muinaisista ajoista lähtien 
aina vuoteen 1912 saakka, jolloin keisarius lakkautettiin. 

Piirikunta oli Kiinan monimutkaisen hallintojärjestelmän 
perusyksikkö. Piirituomari oli alueensa korkein virkamies. 
Hän hoiti samaan aikaan sekä alueen hallinnon, oikeuden, 
veronkannon, syntymien, kuolemien ja avioliittojen rekiste-
röinnin ja yleisen järjestyksen. Piirituomarit olivat hallinnon 
tukipilareita ja kuin vanhempia alaisilleen ja tavalliselle kan-
salle. Heidän yläpuolellaan olivat vain mahtavien maakuntien 
yhtä mahtavat kuvernöörit.

”Neljä vuotta sitten minut ylennettiin korkeimman oikeu-
den tutkijaviranomaiseksi, melkoinen kunnia vain kolme-
kymmentäviisivuotiaalle virkamiehelle. Minulle ennustettiin 
loistavaa tulevaisuutta...” Van Gulik muistuttaa, että piiri-
tuomarin tehtäviin kuului toimia salapoliisina. Kiinalaisessa 
rikoskirjallisuudessa ei milloinkaan kutsuta monimutkaisia 
rikoksia ratkaisevaa neroa salapoliisiksi vaan aina tuomariksi: 

”Kuten muissakin tuomari Dee-kertomuksissa olen tässä-
kin koettanut antaa kuvan siitä, kuinka moninaiset tuomarin 
velvollisuudet olivat. Rikoksista ilmoitettiin suoraan hänelle, 
odotettiin, että hän kokoaa ja käy läpi kaikki todisteet, löytää 
rikollisen, pidättää hänet ja panee tunnustamaan rikoksen, 
esittää häntä vastaan syytteen ja langettaa vielä rangaistuk-
senkin rikoksesta.”

Kiinalainen piirituomari ei ollut mielivaltainen. Hänen 
vallankäyttöänsä valvottiin tarkasti, sillä hän oli vain pieni 
osa mahtavassa keisarillisessa hallintokoneistossa van Gulikin 
mukaan: 



136

”Hänen oli ilmoitettava kaikista toimistaan lähimmille 
esimiehilleen ja liitettävä selostukseensa kaikki asiankuuluvat 
alkuperäiset asiakirjat. Koska jokainen viranomainen, oli hän 
korkea tai alhainen, oli täysin vastuussa alempiensa toimista, 
nämä asiakirjat tarkistettiin monessa hallintoportaassa, ja jos 
havaittiin jotain epäilyttävää, järjestettiin uusi oikeudenkäyn-
ti. Jos havaittiin väärinkäytös, siitä seurasi vastuussa olevan 
piirituomarin ankara rankaiseminen. Tuomarin lähes täydel-
liset valtuudet ja hänen ylemmyytensä tuomarin pöydän eteen 
tuotuihin ihmisiin verrattuna olivat vain lainaloistoa, joka ei 
perustunut hänen henkilökohtaiseen arvoonsa vaan johtui 
pelkästään sen järjestelmän arvovallasta, jota hän tilapäisesti 
sattui edustamaan.” 

Tuomarit saattoivat siis yhtä hyvin joutua itse tuomituksi, 
jos joko sattuivat itse tekemään virheitä tai heidän alaisensa 
tekivät sellaisia, tai mikä pahinta: hänen alaisensa hänen tie-
tämättään myi piirituomarin arvovaltaa, tai otti lahjuksia ja 
väärensi todisteita. Laki oli koskematon van Gulikin mukaan, 
mutta ei sitä käyttävä tuomari: ”Kukaan oikeudenmukainen 
viranomainen ei milloinkaan olisi vaatinut itselleen koske-
mattomuutta tai jotain muuta etuoikeutta virkansa perusteel-
la. Heti kun joku korkeampi viranomainen epäili tuomarin 
tehneen virheen, tuomarilta riistettiin kaikki valta ja hänen 
alennettiin vangin surkeaan asemaan tuomarinpöydän eteen, 
polvilleen paljaalle lattialle poliisien piiskattavaksi - kunnes 
hän oli osoittanut toimintansa oikeutetuksi.” 

Järjestelmä ei toiminut odotetulla tavalla, kirjoittaa van 
Gulik, koska tuomarit olivat ylityöllistettyjä ja joutui siksi lii-
kaa luottamaan apulaistensa arvioista ja toimista, mutta kuten 
van Gulik kirjoittaa: ”Tämä pikkutärkeä joukko oli kovin altis 
käyttämään valtaansa väärin”. Mutta on toisiakin mielipitei-
tä. Piirituomarin tärkeä virka olikin usein tärkeä askel kohti 
ylempiä virkoja. Sir George Stauntonin mukaan järjestelmä 
toimi hyvin: ”On hyviä syitä uskoa, etteivät räikeät ja tois-
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tuvat vääryydet itseasiassa useinkaan, tapahtuivat ne missä 
vaiheessa tai asemassa hyvänsä, jää lopulta rankaisematta.” 

Kirjan lopussa huokaa helpotuksesta, sillä kaikelle omi-
tuiselle löytyy järkevä selitys, kunhan asioita katsoo monelta 
eri kantilta - vai onkohan lopulta niin, kuten tuomari Dee 
ajattelee. Silti hänestä tuntuu, ettei tapaus ole vielä lopussa. 
Tällä hän tarkoittaa pahuutta, joka meissä kaikissa velloo, ja 
on valmiina ryöpsähtelemään milloin missäkin muodossa, 
sillä siitä tässä kirjassakin on kysymys: pahuuden mystisestä 
voimasta ja sen taltuttavasta vastavoimasta, joka ei ole itses-
sään varsinaisesti hyvää, vaan jotain, ehkä enemmin tarpeel-
lista hyvän ja pahan välille mahtuvaa, joka jää jäljelle, toistuu 
aika ajoin, ja on aina sekä uutta että samalla vanhaa tuttua 
meitä itseämme tai pahimmassa tapauksessa, kuten tuomari 
Dee lopussa sanoo: 

”On olemassa niin kiihkeitä, niin epäinhimillisen väkival-
taisia tunteita, että ne jäävät eloon kuoleman jälkeenkin ja 
säilyttävät vahingoittavat voimansa vielä pitkään sen jälkeen, 
kun niiden haltija on kuollut. Sanotaan jopa, että tuollaiset 
pimeät vallat voivat joskus asettua kuolleen ruumiiseen ja 
käyttää sitä omiin outoihin tarkoituksiinsa.”

Tuomari Dee puhuu vahingossa ohi suunsa tarkoittamatta 
manata esille pahan houkutusta. Hän tietää sisällään, miten 
paljon karmaisevampi totuus pahasta on, ja siksi hän korjaa 
lipsahduksensa huomatessaan neljän seuralaisensa kauhistu-
neet ilmeet: ”Mutta vaikka nuo henkivallat ovatkin voimak-
kaita, ne voivat vahingoittaa vain ihmistä, joka itse kutsuu 
esiin ne pimeillä teoillaan.” Tuomari Dee kumartuu veneen 
reunan yli ja katsoo veteen:” Näkikö hän uudelleen syvällä 
alhaalla noiden hiljaisten kasvojen tuijottavan häntä mitään 
näkemättömin silmin niin kuin tuona kohtalokkaana iltana 
kukkaislaivalla? Häntä värisytti. Katsoen ylös hän sanoi puo-
liksi itsekseen: Luulenpa ettei sielunsa pirulle myyneen mie-
hen ole hyvä kuljeskella öisin yksin tämän järven rantamilla.”
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Onko Putinilla 
huumorintajua?

Ukrainan nykyinen presidentti näytteli vuonna 2015 tehdyssä 
Kansan palvelija -farssissa tavallista historianopettajaa, josta 
tuli yhden suorasukaisen, koulussa salaa kuvatun purkauk-
sen jälkeen huippusuosittu presidentti. Televisiosarja oli niin 
suosittu vuosisataisten höyryjen päästäjänä naurun keinoin, 
että sen pääosanesittäjä voitti leikiten istuvan presidentin lä-
hes murskalukemin. Mutta Kansan palvelijan komediallisuus 
on suoraviivaista toiminnallista säheltämistä rasittavuuteen ja 
lapsellisuuteen asti läpi uhittelevan kollektiivisen vainohar-
han. 

Alussa sarja naurattaa ja sitä jaksaa katsoa hymy huulil-
la. Mutta sitten jo muutaman jakson jälkeen hymy hyytyy 
ja perse puutuu. Henkilöt on vedetty muutaman sata met-
riä yli alkuperäisistä tarkoituksella, sillä sarjan idea on olla 
ymmärrettävä alleviivaamalla niin vauvasta vaariin pahan 
naurettavuuden ja sillä vahingoniloisen ilakoimisen. Mikä 
sarjassa viehättää on se, että kaikki irvailut korruptiosta ja 
vallan laajamittaisesta väärinkäytöksestä ovat täyttä totta. Ja 
juuri siinä piilee televisiosarjan vaarallisuus vallanpitäjille sekä 
sen suuri, yli maanrajojen yltävä kansansuosio. Televisiosarja 
on kuin tehty poliittiseksi kostoksi venäläisille vuosi Krimin 
miehittämisen jälkeen.
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Onko Putinilla huumorintajua lainkaan? On ja ei, mut-
ta hänen oletettu huumorintajunsa tai sen puuttuminen, on 
osa hänestä rakennettua myyttiä kansalle palvelemaan vallan 
tarpeita. Muutoin Putin on yhä edelleenkin kansalaisille tar-
koituksellisesti mies vailla ominaisuuksia eli arvoitus ja muille 
pelottava paha. Arto Mustajoki on kirjoittanut osoitteessa: 
https://journal.fi/idantutkimus/issue/view/5626, Idäntutki-
mus-lehdessä jo vuonna 2006 Putinin huumorista. Kovempaa 
kamaa löytyy osoitteessa https://www.vladimirvladimirovich.
com/photojoke.php?offset=408. 

Mutta se, miten slaavien italialaisiksi tunteellisuutensa ta-
kia kutsutut ukrainalaiset pistävät surutta sarjassa alta lipan 
entisiä miehittäjiään venäläisiä, pistää kysymään ärsyttivät-
kö ukrainalaiset liikaa nukkuvaa karhua? Kun sarjaa katsoo 
tänään tarkemmin, huomaa siinä vakavan poliittisen viestin 
Putinille. Putin on sarjan iso näkymätön isovenäläinen paha, 
joka vaanii kaikkialla korruption ja vallan väärinkäytön mer-
keissä, samoin itse entiset vallanpitäjät venäläiset ja venäjämie-
liset. Putin on ISO PAHA!

Se on myös ikävänä koko ajan ihmisten mielissä pelotteena 
jopa niin, että aina kun tilanteet kärjistyvät ja ihmiset ovat 
toistensa niskassa, presidentin ei tarvitse kuin huutaa ”Putin 
on syrjäytetty” ja ihmiset äkillisesti vaikenevat järkyttyneinä. 
Kirjoitin digivallila.comiin 27.6.2020 otsikolla Holodomor 
ukrainalaisten edellisestä kriisistä venäläisten kanssa soitteessa 
-https://www.digivallila.com/l/holodomor/

”Tällä viikolla Finnkinon elokuvateattereihin tuli ensi-il-
taan omalaatuinen elokuva Mr. Jones, Holodomorista eli Uk-
rainan nälänhädästä, joka todistaa traagisella tavalla oikeaksi 
monen geologin väittämän elämästä hyvin järjestettynä hiilen 
kemiana. Se todistaa myös ikävällä tavalla valheen voimas-
ta ja merkityksestä ihmisen maailmaa ohjatessa. Mr. Jones 
on kauhuseikkailu läpi vaietun kansanmurhan yhden aidon 
todistajan silmin kuvattuna, ja siksi todentuntuisuudessaan 
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myös karmaisevan koskettava.”
Elokuvan, ja nyt esillä olevan komediallisen televisiosar-

jan, yhteinen sanoma on se, että julkisuus on aina kuviteltua, 
vaikka niin ei aina uskottaisi tai haluttaisi uskoa, sillä julki-
suuden määrittely riippuu paljolti siitä, mihin kiinnitämme 
huomiomme ja mitkä miellämme julkisuuden instituutioiksi. 
Julkisuus ja julkinen elämä ovat täynnä mielikuvia, symbolei-
ta, tarinoita ja teorioita, jotka kertovat keitä me olemme, mis-
tä olemme tulleet, minne olemme matkalla, mikä meitä uhkaa 
sekä mikä meille on ja ei ole mahdollista. Taistelu mielistä 
julkisuudessa koveni heti I ms:n päättymisen jälkeen moder-
nismin alettua viimeistään vuonna 1923: mediat ärhäköityvät 
ja niitä luetaan kuin piru raamattua. 

Lenin tajusi kaukonäköisesti elokuvan vuosisadan propa-
gandavälineeksi. Goebbels kehitti propagandan sairaaseen 
hypnoottiseen loistoonsa palvelemaan johtajaa ja unelmaa 
tuhatvuotisesta yli-ihmisten germaanivaltakunnasta. Mr. 
Jones kertoo juuri tästä aikakaudesta ja sen manipuloidusta 
ja häilyvästä totuuskäsityksestä, eräänlaisesta kilpajuoksusta 
luulojen ja juorujen ajasta kohti tarkistettuja faktoja. Matka 
on pitkä mutta kannattava kuten tänään tiedämme. Samasta 
kollektiivisesta vainoharhasta kertoo myös Hercule Poirotin 
televisiojännäri Neljä suurta. Mr. Jones oli ajankuvana osuva 
ja tarkka, vaikka sitä häiritsikin tietynlaisten ideologisten sil-
mälasien läpi vilkuilu. 

Sen jatko-osaksi voisi kutsua Kansan palvelijaa, joka avaa 
televisiokomedian keinoin yleistä ongelmaa toisesta näkö-
kulmasta uudella ja vaikuttavalla tavalla, kuin avoimena 
poliittisena offensiivina naurun keinoin näkymätöntä mutta 
mahtavaa vihollista vastaan, joka vaanii kaikkialla, koska on 
kansalaisten verenkierrossa odottamassa vain sopivaa tilai-
suutta itse hyötyä ja onnistua nousemaan toisten olkapäille 
määräilemään ja elämään muiden kustannuksella.

Kulkiessaan maan läpi Mr. Jones kohtaa maata riivaavan 
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nälänhädän kauhut. Kaikkialla on kuolleita ihmisiä sekä 
Neuvostoliiton salaisen palvelun miehiä, jotka väkivalloin 
estävät kansaa saamasta tietoa vallitsevasta katastrofista. Uk-
rainan nälänhätä kuuluu samaan lajiin murhaajien vaikene-
mia tai kiistämiä kansamurhia, kuin turkkilaisten valloittajien 
1900-luvun alussa suorittama Armeijan kansanmurha, sillä 
erotuksella, että Mr. Jones paljasti sen ja teki samalla paljas-
tuksissaan suuren palveluksen ihmiskunnalle, herättäen sen 
harhakuvitelmistaan ihmisen onnesta ja hyvyydestä. 

Elokuvassa eletään aikaa, jolloin Neuvostoliitto on kuin ih-
meenkaupalla selvinnyt lokakuun vallankumouksesta vuodes-
ta 1918 30-luvulle itseään nipistäen ylipäätään epäuskoisena 
siitä, että on selvinnyt kuin selvinnytkin jotenkuten hengissä 
sisällissodasta ja lännen boikoteista, vaikkei kukaan tuntunut 
enää 20-luvun kovimpien taistelujen vuosina siihen uskovan. 
Ukrainan kansa ei ole tätä vieläkään unohtanut. Sen voima 
on sama kuin 1860-luvun Suomen nälkävuosien voima syn-
nyttäessään oikeudenmukaisuuteen uskoneita poliittisia radi-
kaaliliikkeitä ja ajatuksia kostosta. 

Kun kansan palvelija kiertää kansan keskuudessa, hän huo-
maa kaiken valheeksi ja asiat toisenlaiseksi kuin ne todelli-
suudessa ovat. Koko maa on sekä henkisesti että moraalisesti 
rappiolla ihan samalla tavalla kuin, mitä se oli ollessaan Neu-
vostoliiton alusmaa. Matkalla unelmasta on muodostunut 
tappava painajainen ja työläisten paratiisiksi mainostetusta 
maasta yksi iso vankileiri, jossa kommunistit toimivat polii-
seina ja heidän salainen poliisinsa. 

Kansan palvelija onnistuu, jos ei muuta, tekemään itsen-
sä tunnetuksi ja politiikan naurunalaiseksi, mutta ei kerro 
mitään todellista vallankäytön väärinkäytöstä, sellaista jota 
emme jo tietäisi, sillä todella isot kalat eivät ostele luksusjah-
teja ja esittele julkisesti omaisuuttaan. Todella isot kalat uivat 
syvällä ja syövät suihinsa kokonaisia maita ja kansoja heidän 
siitä itsekään tietämättä.
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Vaikka Ukraina itsenäistyikin 1990-luvulla, sen itseensä 
imemä vallanpitäjien pahuus ja häikäilemättömyys ei ole pois-
tunut mihinkään. Siksi Kansan palvelija toimii uuden politii-
kan keinoin. Komedian tarkoitus on herättää ja ärsyttää. Mut-
ta kun televisiosarjaa katsoo hieman pidemmälle, alkaa sen 
tyhmät vitsit, irvokas meno ja alleviivaa uhittelu venäläisille 
kyllästyttää sen lisäksi, että alkaa kysellä hieman käsikirjoitta-
jien aika ohuen poliittisen kuvan perään, miksi he tarjoavat 
tällaista valmiiksi naurettua typeryyttä, kun olisi mahdollisuus 
todella kurkistaa vallan likaisten temppujen osastoon hieman 
aihetta tarkemmin tutkimalla?

Kaikki on kuitenkin varmistettu ja laskelmallista. Kansan 
sisäisen vastarannankiiskin ja totuudentorven herääminen ei 
paljoa muuta vaadi. Vitsit ovat tuttuja ja turvallisia vailla sisäl-
töä tai uusia oivalluksia. Niiden on tarkoitus ollakin, koska ne 
toimivat alaviitteinä matkalla kohti ihmisen sisäistä herätystä, 
samalla tavalla kuin Maksim Krongauz pitää suurta Putin-kir-
jojen lukumäärää ja vähän uutta sisältöä tarjoavaa kohdetta 
tavoittamattomana, ja siksi hyödyllisenä itse kohteelleen ja 
kohteen piilottamalle totuudelle sekä todellisille aikeilleen.

Televisiosarja on tehty venäjäksi, ja sitä on katsottu varmas-
ti yhtä kiinnostuneina niin Venäjällä kuin venäjänkielisten 
keskuudessa entisen Neuvostoliiton Venäjää ympäröinneis-
sä maissa. Mitähän tunnetusti ylpeydestään ja kunniastaan 
tarkat venäläiset ovat pitäneet siitä, että heidän naamoilleen 
syljetään koko itäisen maailman paha? 

Pelkäänpä pahoin, että myös Putin on joko kuullut tai pa-
himmassa tapauksessa nähnyt sarjan, ja siksi voi hyvällä syyllä 
kysyä: aiheuttiko nokkela farssi lopulta (oliko se viimeinen 
niitti ja naksahdus Putinin päässä) Kansan palvelija sitten Uk-
rainan sodan eskaloitumisen?

Sarja on hyvin tehty ja kiinnostava myös siksi, että se 
kammottavalla tavalla kävi toteen. Se, minkä ei pitänyt olla 
mahdollista, toteutui ja koko maa on siksi kohta raunioina.
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Norja 
Nato-intoilun

 kotimaana
Kun Norjan puolustusvoimien ylipäälliköltä, vara-amiraali 
F.H. Johannesseniltä kyselivät toimittajat vuonna 1964 seli-
tystä siihen, että Norja ja Tanska olivat hankkineet itselleen 
erityisaseman Pohjois-Atlantin liiton eli NATOn piirissä kiel-
täytymällä rauhan aikana päästämästä liittolaistensa joukkoja 
tukikohtiinsa, tai sallimasta ydinaseita sijoitettavan alueelleen, 
Johannessen perusteli maansa turvallisuuspolitiikkaa vetoa-
malla pohjoismaiseen tasapainoon: 

”Jos Norja ja Tanska päästäisivät rauhan aikana vieraita 
sotavoimia tai ydinaseita alueelleen, Neuvostoliitto saattaisi 



144

vastapainoksi siirtää joukkoja ja laitteita Suomeen. Tämä va-
hingoittaisi Suomen itsenäisyyttä ja heikentäisi Ruotsin puo-
lustusmahdollisuuksia, mikä voisi tehdä tyhjäksi sen edun, 
jonka Norja ja Tanska voisivat saavuttaa päästämällä maahan 
liittoutuneita voimia. Jos taas Neuvostoliitto yrittäisi muut-
taa jollakin toimenpiteellä Pohjolassa vallitsevaa tilannetta; 
Norja voisi vasta siihen uhkaamalla muuttaa tukikohta- ja 
ydinasepolitiikkaansa. Tietoisuus siitä, että jokainen tällainen 
toimenpide aiheuttaa ketjureaktion, panee varmasti Neuvos-
toliiton ajattelemaan kahdesti, ennen kuin se ryhtyy mihin-
kään Pohjolan alueella.” 

Tuolloin elettiin keskellä kiihkeintä kylmän sodan aikaa 
ja Johannessenin sanat olivat tietenkin tarkoitettu tulkitta-
vaksi avoimeksi uhkaukseksi suomalaisten toisinajattelijoiden 
puolesta Suomesta otettaan kiristäneeseen ja Suomen puo-
lueettomuuden kiistänyttä Neuvostoliittoa vastaan, joka yrit-
ti saada presidentti Kekkosen avulla tavoiteltua suomalaiset 
sosialidemokraatit taivuttelemaan Ruotsin sosialidemokraatit 
hyväksymään KGB:n Kekkoselle syöttämä idea ”Ydinaseetto-
masta Pohjolasta” vastaiskuksi amerikkalaisten Norjan kautta 
harjoittamalla aggressiiviselle Nato-politiikalle läntisen maa-
ilman etuvartiostona etenkin Norjan pohjoisosissa, joista oli 
tullut koko Naton tärkein tiedusteluasema Varsovan liiton 
sotavoimia vastaan. 

Norja kielsi puolueettomuuteensa vedoten ehdottomasti 
kaiken omien rajojensa kautta tapahtuvan avustustoiminnan. 
Talvisota ei vahvistanut suomalaisten uskoa pohjoismaisuu-
teen - vaan päinvastoin - yhtenä tulevaisuuden turvallisuus-
poliittisena ratkaisuna. Tanner ivailikin sodan jälkeen muiden 
Pohjoismaiden vetäytyneen puolueettomuutensa taakse suo-
jaan. Tätä taustaa vasten voi ajatella Johannessenin vastauk-
sessaan toimittajille ”pohjoismainen tasapaino”, olevan hyvit-
telyä huonoista muistoista yhteisessä menneessä ja koodinimi 
sille konkreettiselle tunteelle, ettei Suomen pakolla alisteisesta 
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asemasta huolimatta Neuvostoliitolle anneta periksi tuumaa-
kaan sen laajentumispyrkimyksissä kuin retoriikassakaan, oli 
myös aitoa huolestuneisuutta omista nurkistaan ja hyvästä.

Ukrainan sota on muuttanut paljon asenteita myös Norjas-
sa ja erityisesti nousussa olevan äärivasemmiston keskuudessa. 
Norjan äärivasemmiston RÖDT-puolueen kannattajista 72 
prosenttia kannattaa tuoreessa gallupissa Norjan suurimman 
päivälehden Aftenpostenin mukaan Nato-jäsenyyttä. Mistä 
tässä ilmiössä on kysymys? Kysymys saattaa olla pelosta, jonka 
skeptisen humanismin kärkinimi Michel de Montaigne kir-
joitti olevan se liikkeellepaneva voima, joka saa meissä aikaan 
tunteen sekä merkillisen intohimon, josta lääkäritkin sanovat, 
ettei ole toista tunnetilaa, joka yhtä tehokkaasti suistaisi rai-
teiltaan arvostelukykymme. 

Norjan sosiaalidemokraatit valitsivat yksin tien Natoon 
ja muuttivat Norjan historiallisen aseman aikaisemmasta 
skandinaavisesta puolueettomuussuunnasta lännen sotilas- 
ja turvallisuuspolitiikan niin oleelliseksi osaksi, että Natoon 
liittymisestä 1949 Norjan historiassa voi puhua uuden so-
danjälkeisen kuningaskunnan aikana itsenäisyyden joutuessa 
koetukselle Amerikan vahvojen atlanttisten puolustusintres-
sien kanssa. 1920-luvulla maailman vasemmistolaisin läntisin 
sosiaalidemokraattinen työväenpuolue muuttui yhdessä yössä 
maailman oikeistolaisimmaksi Norjan liittyessä NATO:on. 

Gerhardsen oli epäilevä aluksi toivoen Norjan jäävän puo-
lueettomaksi kahden suuren maailmanvallan väliin kylmän 
sodan kovimpina pakkasöinä, mutta Tsekkoslovakiassa tapah-
tunut kommunistien vallankaappaus järkytti häntä suuresti 
muuttaen lopullisesti hänen mielensä. Gerhardsen alkoi pelätä 
sitä mihin suuntaan Stalinin johtamat kommunistit halusi-
vat Norjan viedä. Norja oli jo aiemmin valinnut puolensa 
Yhdysvaltojen rinnalla Neuvostoliittoa vastaan ja yritti saada 
Suomea ja Ruotsia mukaan skandinaaviseen yhteisrintamaan 
Tanskan kanssa. SDP:n vuoden 1946 puoluekokouksen 
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yhteydessä Norjan sosiaalidemokraattien edustaja, Hjalmar 
Dyrendahl, kävi vankilassa tapaamassa Tanneria ja viemässä 
hänelle norjalaistovereiden lämpimät terveisensä ja jaksamisen 
toivottelut, pitiväthän tannerilaiset itseään länsimaisten arvo-
jen ja pohjoismaisen kansanvallan esitaistelijoina. 

Työväenpuolueen hallituksien pitkäaikainen (1946-1965) 
ulkoministeri Halvard M. Lange, joka oli muuttunut idealis-
tisesta haihattelijasta kyyniseksi reaalipoliitikoksi kantapään 
kautta sodan aikana, ja erityisen vankaksi antikommunisti-
seksi Nato-jäsenyyden kannattajaksi, lähetti Norjan Helsingin 
lähetystöön sosiaaliattasean peiteviran suojissa salaisia suhtei-
ta ja rahavirtoja järjestelleen Joachim Hellenin Gerhardsenin 
pyynnöstä pehmentämään suomalaisia Nato-jäsenyyden kan-
nalle tuloksetta. Pääministeri Einar Gerhadsenin aktiivinen 
rooli edistää lännen intressejä laajassa työväenpuolueen kan-
sainvälisessä kentässä ei jäänyt Neuvostoliitolta, eikä varsin-
kaan silloin nousussa olleelta maalaisliittolaiselta, Urho Kek-
koselta, huomaamatta. Einar Gerhardsenia voisi hyvin kutsua 
Norjan ensimmäiseksi Nato ja CIA-mieliseksi pääministeriksi 
ja Suomea hyvin hankalaksi maaksi käännyttää sen pelon ta-
kia, mitä sodan hävinnyt kansa tunsi Neuvostoliittoa kohtaan. 

Ennen sotia Pohjoismaiset sosiaalidemokraatit olivat juuri 
nousseet valtaan joko yksin tai koalitioissa harjoittelemaan 
valtiolaivan kipparointia. Sotia edeltänyt työväenliike oli pa-
sifistisena puolueettomuuden kannalla uskoen sinisilmäisesti 
pohjoismaiseen yhteistyöhön myös puolustuksessa. Skandi-
navismi ei ollutkaan johtanut pohjoismaisen suuntauksen 
kannattajien harmiksi 1800-luvulla Pohjoismaita yhteen 
isommiksi valtioiksi Saksan ja Italian tapaan. Tanskalle ja 
Ruotsille pohjoismaisuus oli tärkeä asia, Suomelle ja Norjalle 
taas vähemmän tärkeä. 

1900-luvun kansainväliset kriisit ja sodanuhkat toivat 
1930-luvulla Pohjoismaat yhteisten neuvottelupöytien ääreen. 
Läheinen suhde Britteihin ja Britannian vuoden 1945 sotien 
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jälkeen sekä ensimmäiset vaalit voittaneeseen Labouriin ajoi 
Pohjoismaita mukaan aktiivisiksi osapuoliksi Neuvostoliiton 
pelon takia kylmään sotaan, mikä oli puhtaasti vain Stali-
nin syytä John Lewis Gaddis mukaan, joka kehotti ainoana 
lääkkeenä tätä tautia vastaan olevan kovan paneminen kovaa 
vastaan. Siitä tulikin yksi NATO:n keskeisimmistä tehtävistä.

Gaddis myös ymmärsi marxilais-leninismin nimeen van-
noneiden tyrannien olevan enemminkin brutaaleja romantik-
koja kuin kovapintaisia realisteja, ja siksi myös loppupeleissä 
helppoja maalitauluja hegemoniataistelussa maailman her-
ruudesta, kunhan vain jaksettiin laitaa se kova kovaa vastaan, 
minkä Reagan vei omalta osaltaan onnistuneesti loppuun 
niin, että koko kommunistinen järjestelmä romahti omaan 
mahdottomuuteensa ja valheisiinsa. Jako itään ja länteen 
on ollut de facto olemassa koko ajan, mutta Rautaesiripun 
laskeuduttua ja kylmän sodan alettua, se muuttui kulissien 
takaiseksi taisteluksi. 

Esimerkiksi Neuvostoliitolle oli karvas tappio, kun Labour 
voitti Britannian vaalit, sillä suurvaltasuhteisiin tuli tämän 
jälkeen ideologinen elementti, mikä vaikutti kommunismin 
tappioon länsimaissa, vaikka kommunistit yrittivät sopuilla 
heti sodan jälkeen pyrkimällä sosiaalidemokraattien kanssa 
hallitsemaan kansanrintamataktiikalla. Kommunistit saivat 
kauhukseen huomata hyvin pian Labourin kiertävän aktii-
visesti ympäri eurooppalaisia veljespuolueitaan puhumassa 
Naton piikkiin ja kritisoimassa kovin sanoin kommunistien 
valtapyrkimyksiä sekä Neuvostoliiton vallanhimoisesta röyh-
keydestä. Ruotsalaisten sosiaalidemokraattien johdolla käyn-
nistettiin pohjoismaisten sosiaalidemokraattien yhteistyö ja 
ideologinen elementti. 

Mutta mikä oli tämä ideologinen elementti, joka lähestyi 
mentaliteetin huomioon ottamista määritellen pitkälle maa-
ilman kylmän sodan loppumiseen saakka? Se oli vanhan ja-
kaantuneen työväenliikkeen perintönä ja sodan aikana tauolle 
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jäänyt taistelu työläissieluista siitä kenen evankeliumi ihmis-
elämän paremmuudesta oli menestyksekkäin. Silloin sanojen 
asemesta taisteluun tuli mukaan myös raha ja elintaso Ruotsin 
sosialidemokraattinen hyvinvointiyhteiskunta etunenässä. 

Siitä lähtien läntisillä sosiaalidemokratioilla oli merkittävä 
rooli läntisen demokratian puolustamisessa sekä kapitalistisis-
sa yhteiskunnissa, että myös juuri muodostetussa NATO:ssa. 
SDP:n puoluesihteeri Unto Varjonen sanoi vuonna 1946 
suomalaisen sosialidemokratian olevan rengas kansainvälisessä 
ketjussa, joka kestää. Juuri tässä kamppailussa eturiviin nousee 
Pohjolassa työväenliikkeen sodanaikaisiin sankareihin lukeu-
tuva Gerhardsen, kun itä ja länsi alkoivat lujittaa leirejään 
kilpaa vuonna 1947. 

Norjassa tiedettiin, että pohjoismainen yhteistyö ja erityi-
sesti lämpimäksi muodostuneet puoluesuhteet sosiaalidemo-
kraattien välillä olivat myrkkyä Neuvostoliitolle. Ehkä siksi 
myös suomalaiset valoivat öljyä laineille antaessaan panok-
sensa myyttiin nimeltä Einar Gerhardsen. Työväen Joulual-
bumissa vuodelta 1945 silloisen Suomen Sosiaalidemokraatin 
päätoimittaja ja kansanedustaja Eino Kilpi esitti kirjoitukses-
saan Gerhardsenin kanonisoidun tarinan juuri sellaisena, kun 
sitä on levitetty ”imelästi (piiloneuvostovastaisesti)” sosialide-
mokraattisen yhteispohjoismaisen liikkeen toimesta ympäri 
Pohjoismaita. 

Norja valitsi Naton ajatuksella saada myöhemmin koko 
muun Pohjolan siihen mukaan. Nyt Norjan yli 70-vuotta te-
kemä työ alkaa vihdoinkin kantaa hedelmää. Sosiaalidemo-
kraatit ovat Norjassa ja Tanskassa aktiivisia Nato-politiikan 
takuumiehiä. Norjan demarit ovat tehneet hartiavoimin töitä 
käännyttääkseen sekä Suomen että Ruotsin demarit Nato-jä-
senyyden kannalle. Nyt sekin näyttää onnistuneen. Mutta 
se, että sekä Suomen vasemmistoliitto että Norjan Rödtien 
kannattajien enemmistö ovat muuttuneet natomielisiksi, on 
jo lajissaan hyvin harvinainen historiallinen ilmiö.
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Kepukorruptio
Tänään olemme saaneet medioista kuulla, että kepun vasten-
mielistä valtion kuppaamislinjaa Kauko Juhantalon ja Arvo 
Korsimon hengessä jatkanut korruptoitunut ministeri Lep-
pä tajusi vihdoin - ilmeisesti pakotettuna - lopettaa poliitti-
sen uransa. Miksi vasta nyt? Kirjoitin asiasta digivallilaan jo 
19.1.2021. Miten on mahdollista, että ministeri Lepän mök-
kitie-junailuista ei syntynyt sen suurempaa julkista porua ja 
likapyykinpesua? 

Määrärahat eivät ole aikoihin riittäneet tärkeämpienkään 
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teiden kunnostamiseen. Tämä raha on pois näistä teistä, 
Ely-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen joh-
taja Tommi Huttunen totesi. Jari Leppä ei kritiikistä välittänyt 
vaan vastasi sanoo Talouselämälle olevansa tyytyväinen puo-
luetoverinsa ehdottamaan eduskunnan päätökseen: ”Edus-
kunta on perinteisesti budjettimietintönsä osana jakanut 
varoja eri puolille maata eri kokoisiin tiehankkeisiin. Tästä 
osuudesta nyt sitten Koirakivenraitti sai kunnostusrahat ja 
hyvä niin, Leppä sanoo.”

Onneksi toimittaja Riikka Pennanen teki asiasta jutun 
Ylen Areenan tekstisivuille, otsikolla Ministerin kotitie sai 
rahaa jo toistamiseen - ELY-keskus: ”Meillä on yli 200 kilo-
metriä Koirakivenraittia vilkkaampia sorateitä”. Mutta miksi 
tutkivaan journalismiin kuuluva juttu ei saanut juuri lainkaan 
huomiota valtamedioissa eikä johtanut tarvittaviin toimenpi-
teisiin - vähintään poliisitutkintaan ja ministerin virasta pi-
dättämiseen? Siitä yksinkertaisesta syystä, että korruptio on 
niin syvälle juurtunut suomalaiseen yhteiskuntaan, ettei sitä 
edes nähdä vääränä ainakaan niiden keskuudessa, jotka sitä 
ammattimaisesti tekevät ja siitä hyötyvät.

Kepulle korruptio on arka asia, koska se on elimellinen 
osa puolueen valtaa. Puolue käyttää sitä ruuhka-Suomen 
ulkopuolella olevissa pienissä kunnissa. Se on luonteeltaan 
pelotteluvaltaa ja perustuu isännän oikeuteen ja isoon ääneen 
ja on sama asia, josta tulemme lukemaan ikäviä uutisia vielä 
pitkään nyt kun aluevaltuustot aloittavat toimintansa, sillä 
juuri siksi ne luotiinkin. Alueen vahvat poliittiset puolueet 
pääsevät määräämään keneltä ostetaan ja mitä, ja suosimaan 
oman puolueen jäseninä, tuttavia ja sukulaisia valtavan hal-
lintohimmelin virkamiehiä valittaessa.

Vaalit ovat tulossa ja Leppä on näkyvä maalitaulu nyt, kun 
korruptionvastainen mieliala alkaa levitä Suomessa Unkarin 
esimerkin ja erityisesti Kansan palvelija -komedian innosta-
mana. Talousrikokset, tuo Suomessa unohdettu tärkeä osa 
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korruptiota ja hämärämiesten hommia, on nousemassa yhä 
enemmän esille. Yle ansaitsee kiitosta laatujournalismistaan, 
joka on aina tutkivaa. Ehkä Lepän annettiin ymmärtää, ettei 
olisi enää hyvä jatkaa, kun on ikävästi jäänyt housut kintuissa 
kiinni pahanteosta.

Ylen jutussa muutaman vuoden takaa kerrottiin suoraan 
ja mitään peittelemättä, miten Ministeri Jari Lepän (kesk.) 
kotitilan ohi kulkevan soratien kunnostukseen myönnettiin 
eduskunnan joululahjarahaa jo toista kertaa peräkkäin. Ky-
seessä oli lisäykset, joita valtiovarainvaliokunta teki hallituk-
sen budjettiesitykseen mietinnössään joulukuussa 2020. Noin 
40 miljoonan euron lisäykset kohdistuivat muun muassa lii-
kenneväylien parantamiseen kansanedustajien toiveiden pe-
rusteella. Vaikka rahat ehdottavat kansanedustajat, niitä ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi suosimaan politiikkoja tavallisten ih-
misten kustannuksella verorahoilla rahoitetuissa projekteissa. 
Kyseessä on selkeä korruptio ja hieman samanlainen tapaus, 
kun pääministeri Kalevi Sorsan (sdp) mökkitien päällystämi-
nen 1980-luvulla. Mutta miksi Lepän tapaukseen ei puututtu? 
Koska se tapahtui demokratian nimissä.

Korruptiosta vapaita maita ei ole. Tämä pätee myös Suo-
meen, vaikka Suomea pidetään yhtenä vähiten korruptoi-
tuneista maista maailmassa. Suomalaiset harvoin törmäävät 
korruptioon arjessaan, sillä katutason korruptiota esiintyy 
maassamme vain vähän. Katutason korruptio liittyy ihmis-
ten perustarpeisiin: se voi tarkoittaa esimerkiksi lahjusta, jolla 
pyritään varmistamaan potilaalle kunnollinen sairaalahoito. 
Silti myös Suomessa korruptiota tavataan kaikilla yhteiskun-
nan tasoilla ja monilla eri aloilla. Tutkimusten mukaan kor-
ruptiota ja sen riskejä esiintyy erityisesti elinkeinoelämän ja 
viranomaisten välisessä toiminnassa.

Korruptiolle alttiita riskialueita:
    • julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut
    • yhdyskuntasuunnittelu
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    • poliittinen rahoitus ja päätöksenteko
    • ulkomaankauppa ja sen edistäminen
    • kehitysyhteistyö
    • urheilu.
Korruptiolla on monia muotoja
Korruptiosta puhuttaessa monelle tulee ensin mieleen jul-

kisen sektorin lahjontatapaukset. Lahjonta on kuitenkin vain 
yksi korruption muoto, ja valtaosa Suomen korruptiosta ilme-
nee muulla tavalla. Korruption tavallisia ilmenemismuotoja:

    • eturistiriidat
    • suosiminen
    • epäeettinen päätösten valmistelu salassa tai sisäpiirin 

kesken
    • lahjusten antaminen tai vastaanottaminen.
Korruption monimuotoisuus vaikeuttaa sen tunnistamista 

ja ilmituloa. Suomessa esiintyvälle korruptiolle on ominais-
ta se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan mutta silti 
epäeettisesti. Vaikka kaikki korruptio ei ole rikollista, se on 
kuitenkin aina vahingollista ja epäoikeudenmukaista. Korrup-
tiolla hyödyt pyritään ohjaamaan väärille tahoille, kun taas 
jokin toinen taho väistämättä aina kärsii. Siksi korruptiota ei 
pidä hyväksyä eikä katsoa läpi sormien.

Toimintaympäristö vaikuttaa korruption ilmenemiseen
Korruption eri muodot eivät ole juurikaan muuttuneet 

vuosien saatossa. Sen sijaan toimintaympäristön muutokset 
ovat vaikuttaneet siihen, missä tilanteissa ja yhteyksissä kor-
ruptiota ilmenee Suomessa. Julkisen sektorin yhtiöittäminen 
on tuonut suuria muutoksia toimintaan, jota rahoitetaan 
yhteiskunnan varoin. Korruptiontorjunnan kannalta riskejä 
liittyy varsinkin päätöksenteon avoimuuteen silloin, kun teh-
dään esimerkiksi julkisia hankintoja. Julkisuuslain mukaiset 
selonteot taloudellisesta toiminnasta ja päätöksenteon perus-
teista eivät yhtiöittämisen myötä ole avoimesti esillä kunta-
laisille, valtuutetuille tai median edustajille.
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SDP:n presidentti-
ehdokkaasta

Suositun ja kansaa yhdistäneen kokoomustaustaisen presi-
dentti Sauli Niinistön toinen kausi alkaa olla lopuillaan sa-
maan aikaan, kun kulissien takana käydään kovaa peliä Nii-
nistön seuraajasta. Kokoomuksella ei ole yhtä valovoimaista 
ehdokasta presidenttikilpaan, kuin mitä Niinistö on, joten 
presidenttiyden vuoro saattaa palata pitkän tauon jälkeen seu-
raavaksi takaisin demareille. Mutta kuka se olisi? Millainen 
hänen pitäisi olla lyödäkseen toiselle kierrokselle valmistautu-
van porvarien yhteisehdokkaaksi kaavailluin Suomen pankin 
pääjohtajan, valtiotieteiden tohtori ja entisen EU-komissaari 
Olli Rehnin?

Demareilla on kaksi ehdokasta, joilla saattaisi olla hyvät 
mahdollisuudet presidentinvaalien toiselle kierrokselle, nyt 
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kun vihreät ja sen entinen tähti, ulkoministeri Pekka Haa-
visto, ovat menettäneet suosiotaan ja moni aiemmin vihreitä 
äänestänyt demaritaustainen äänestäjä alkaa palata takaisin 
demareiden äänestäjäksi tai ainakin miettiä sitä yhtenä var-
teenotettavana mahdollisuutena vihreiden johtaja- ja uskot-
tavuuskriisin vuoksi; vihreät eivät vaikuta enää vakuuttavalta 
yleispuolueelta, joka kulkisi keskitietä liberaalina uudistajana, 
vaan vauhkona ja liian tiukkapipoisena yhden asian liikkeenä, 
millaisena se aikoinaan aloittikin poliittisen taipaleensa. 

Ensimmäinen mutta ehkä myös epätodennäköisempi 
SDP:n mahdollinen presidenttiehdokas on vanhan kaartin 
sorsalaisena puoluejyränä tunnettu meppi Eero Heinäluoma. 
Toinen ja todennäköisempi on taas suuren yleisön lemmikki 
ja uutena kasvona valtakunnan politiikassa hurmaava turku-
lainen lääkärikansanedustaja sekä ministeri Aki Linden.

Eero Heinäluoman koneiston kerrotaan tekevän hartiavoi-
min töitä kulisseissa oman ehdokkuutensa puolesta, vaikka 
muut eivät ole yhtä innoissaan hänen mahdollisesta ehdok-
kuudestaan. Esimerkiksi itse emopuolue karsastaa häntä jär-
jestögangsteri-imagonsa ja riitaisan puoluehistoriansa takia. 
SDP:llä on edelleenkin trauma puolueen lähes konkurssiin 
ajaneesta ”heinäluomalaisuudesta”, ja Heinäluoman julkisen 
imagon lähes pakkasen puolelle ajaneesta tiedotusapulaisesta, 
toimittaja Jukka Halosesta, SDP:n puoluelehden entisestä ko-
vaonnisesta päätoimittajasta. Heinäluoma on kuitenkin val-
lanhimoinen taktikko ja ovela peluri, jota on vaikea sivuuttaa 
pitkän kokemuksensa ja hyvien puhelahjojensa takia. Ja tähän 
rakoon hän on kampanjansa laskenut. Heinäluoma on SDP:n 
ainoa toivo, jos Lindeniä ei jostain syystä saada houkuteltua 
ehdokkaaksi.

Yksi mikä puhuu myös Heinäluoman puolesta, on hänen 
osaamisensa, mikä tunnustetaan yli puoluerajojen. Mutta 
onko aika jo ajanut hänestä ohi ja poliittisen kulttuurin mur-
ros tehnyt hänestä tehtävään sopimattoman? Heinäluomassa 
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on paljon ominaisuuksia, jotka eivät sovi presidentille. Hänes-
sä on jotain suurta yleisö karmivaa, mikä ei istu enää tämän 
päivän maailmaan, eikä hän siksi ole SDP:tä johtavan nuoren 
sukupolven mieleen: Heinäluoma on itsevaltias johtaja, joka 
haluaa tehdä, oivaltaa ja esittää kaikki ratkaisut joko itse tai 
lähinnä ammattikoululaistaustaisista ay-jyristä koostuvassa 
lähipiirissään vanhan epädemokraattisen kabinettipolitiikan 
hengessä.

On hänessä muutakin mikä ei sovi presidentille. Ei koulu-
tusta, sillä nuorisopolitiikan imemänä jo keskikoulusta lähtien 
Heinäluomakaan ole malttanut opiskella juuri mitään. Hän 
on vain tavallinen ylioppilas, joka nousi korkeisiin asemiinsa 
SAK:n rappusia ylös kävellessään ilman että olisi joutunut 
kovasti kamppailemaan asemastaan kilpailijoiden puutteen 
takia. Koulutuksen ja yleissivistyksen sekä kielitaidon puu-
te eivät ole plussaa nykyisessä maailmassa. Siksi katse onkin 
kääntynyt SDP:ssä muihin mahdollisiin ehdokkaisiin. Sanna 
Marinin onnistuminen pääministerin tehtävien hoidossa on 
yllättänyt myönteisesti kaikki, myös demarit itsensä. Marin, 
joka oli puolueen vasemmistosiiven, nuorison ja Antti Rin-
teen ehdokas Heinäluoman uskollisena tukijana tiedettyä 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmania vastaan, 
ei ole lähdössä vielä kisaamaan presidenttiydestä, sillä hänellä 
saattaa olla mahdollisuus kovenevassa kisassa löydä ensi ke-
vään eduskuntavaaleissa nykyinen gallupsuosikki kokoomus, 
ja pitää pääministerin pestinsä. 

Marin kasvaa terhakkaana pääministerinä korkoa tule-
vaisuuden yhtenä mahdollisena presidenttinä joskus vasta 
2030-luvulla. Siksi SDP:ssä päät ovat kääntyneet Krista Kiu-
rua tuuraavaan turkualaiskansanedustaja Aki Lindeniin, jonka 
etuja ovat lupsakkaan luonteen lisäksi lääkäritausta ja näytöt 
mm. maan suurimman sairaanhoitopiirin HUSin entisenä 
johtajana puhuvat puolestaan. Demareilla menee nyt hyvin. 
Tuntuu kuin politiikan suunta olisi kääntymässä Norjan ta-
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paan piirun verran vasemmalle, ja demarit yleispuolueena 
saaneet vahvistusta kansan silmissä vakuuttavana vaihtoehto-
na turvata reformipolitiikan jatkaminen pitkän porvarillisen 
vyönkiristämispolitiikan jälkeen. 

Ensin korona ja nyt Venäjän hyökkäys Ukrainan kimp-
puun, on saanut suomalaiset kääntämään päänsä demareihin. 
SDP on ollut sekä uskottava että kokoava voima historian saa-
tossa, silloin kun kansakunnan kohtalo on ollut vaakalaudalla. 
Vielä suurempi kääntyminen on ollut uuden tilanteen myötä 
kansan ymmärrys porvareiden uhka- ja pelottelukuvien hol-
tittomasta velanotosta olevan vain ovelasti mainostoimistojen 
synnyttämä cityurbanlegenda.

SDP onnistui ”vappusatasellaan” kääntämään viime vaa-
leissa tappioputkensa torjuntavoitoksi köyhien eläkeläisten 
äänillä. Mitä jos se jatkaa samaa linjaa ja vaatii alle 1600 
kuukaudessa tienaaville verovapautta, ja yli 8000 tienaaville 
vastaavasti veroprogression kiristämistä? Se olisi vasemmisto-
populismia eikä sitä ole kieltänyt kukaan käyttämästä. Se saat-
taisi olla myös äänestäjien sydämet avaava ja ratkaiseva niitti 
kokoomuksen lyömiseksi. SDP:llä on historiallinen mahdol-
lisuus asettua taas vasemmiston ja muutosvoimien veturiksi ja 
vastavoimaksi kokoomukselle, sillä Suomi on huomaamattaan 
muuttunut kokoomuslaiseksi. Se on ollutkin kokoomuksen 
yksi tärkeä tavoite. Mikään poliittinen voima ei ole kyennyt 
sitä aiemmin vastustamaan.

Maailma on globaalissa kriisissä ja valitettavasti sille ei ole 
loppua näkyvissä. Kyse on viime kädessä yksityisomistuksen 
kriisissä, sillä talousrikoksissa ja poliittisen eliitin sille anta-
massa suojelussa on menty liian pitkälle. Ahneus ja rohmua-
minen ovat vieneet sen takaisin mielivallan aikaan, jolloin rik-
kailla ja voimakkailla ei ollut mitään rajaa tehdä mitä halusivat 
varastaessaan muiden omaisuuksia ja hallitessaan tuotantoa ja 
kauppaa. Rahanpesu on siitä hyvä esimerkki. Kauniista pu-
heista huolimatta länsimaat eivät juurikaan tee mitään sen 
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kitkemiseksi, koska se on tärkeä osa maiden todellisen eliitin 
eli superrikkaiden maailmanlaajuista suojelemista siitä huoli-
matta, että valtiot menettävät rikollisille satoja miljardeja vuo-
dessa myös Suomessa, rahoja joilla saataisiin sote toimimaan, 
koulutusta parannetuksi ja köyhyysongelma poistetuksi.

Tässä ohessa lista kirjoista, joista ilmenee miten syvä kriisi 
talousrikokset ovat valtion menojen ja tulojen näkökulmasta, 
ja miten tärkeä olisi puuttua näihin väärinkäytöksiin tehokei-
noin viimeistään seuraavalla hallituskaudella: ”Talousrikokset 
/ Raimo Lahti, Pekka Koponen (toim.), Panaman paperit : 
miten rikkaiden veronkierto paljastui / Bastian Obermayer 
& Frederik Obermaier; suomentanut Kirsimarja Tielinen, 
Rahaeliitin salainen maailma: miten miljoonaomaisuudet 
luodaan ja piilotetaan / Jake Bernstein; englannin kielestä 
kääntänyt Petri Ukskoski, Keskustan valtakunta/ Jyri Hänni-
nen & Jarno Liski, Mistä Suomi vaikenee? / Esko Seppänen, 
Aarresaari - miehet jotka ryöstivät maailman / Nicholas Sha-
xson ; suomentanut Henri Purje / J.K. Tamminen, Miten mil-
joonia huijataan: suurpetkuttajien värikäs historia / Kari Nars, 
Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen / Juha-Matti 
Laurio, Harmaa talous ja talousrikollisuus: ilmenemismuodot 
ja torjunta / Markku Hirvonen, Kalle Määttä.”

SDP ei ole aiemmin ollut erityisen innokas jahtaamaan ta-
lousrikollisia, kitkemään poliittista korruptiota tai suitsemaan 
rikkaiden mielivaltaa, mutta nyt ajat ovat muuttuneet peruut-
tamattomasti niin maailmalla, kuin Suomessakin ja yhteinen 
etu on noussut hyväksyttäväksi termiksi toteuttaa tasapuolista 
politiikkaa entisen yksityisen edun sijasta. SDP:n kannattaisi 
harrastaa vanhavennamolaista poliittista retoriikkaa, lupaa-
malla laittaa kansan parhaaksi moraalin kohottamiseksi ensin 
rötösherrat kuriin ja sen jälkeen parantamalla näillä rahoilla 
heikompiosaisten asemaa. 

Ukrainan esimerkki voimakastahtoiseksi presidentiksi 
nousseesta entisestä näyttelijästä pitäisi innostaa myös dema-
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reita, varsinkin kun porvarit vaativat tyhmyyttään vanhoja 
huonoksi kaikkien muiden kuin rikkaiden kannalta todet-
tuja lääkkeitä vanhoihin ikuisuusongelmiin, kuten rajuja 
menoleikkauksia budjettivajeen supistamiseksi Iiro Viinasen 
tyyliin, kuten kokoomuksen syksyn 2021 varjobudjetista käy 
selville.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin loppusumma on 62,84 
miljardia euroa. Se on 2,1 miljardia euroa vähemmän kuin 
mitä Sanna Marinin (sd) hallituksen budjettiesitys oli. Huo-
mionarvoista kokoomuksen budjetissa on se, että se maksat-
taisi tulevaisuuden hyvinvoinnin lähes yksinomaan tavallisilla 
ja köyhillä ihmisillä. Hyvinvoiville budjetti ei sisällä muuta 
kuin verorahojen säästöä juuri niissä verorahoilla toteutetuis-
sa palveluissa, joita he eivät itse käytä. Kokoomus vähentäi-
si valtion menoja 2,63 miljardia euroa ja lisäisi menoja 550 
miljoonaa euroa, jolloin menotaso laskisi yhteensä noin 2,1 
miljardia euroa. Sanna Marinin hallitus on omaksi yllätyk-
seenkin, ja koronasta huolimatta, onnistunut kasvattamaan 
työllisten määrän väestöstä yli tavoitellun, ja on asiantunti-
joiden mukaan oikealla tiellä. 

Nyt kyseessä on koronan aiheuttaman laman jälkihoito ja 
sen estäminen taloudellisen tasa-arvon nimissä, etteivät köy-
hät yksin maksa koronan jälkihoitoa. Marinin hallituksen 
budjettiesityksessä lisävelan tarve oli 7 miljardia euroa. Ko-
koomuksen vaihtoehtokin perustuu lisävelanottoon. Mutta 
kokoomus ottaisi vaihtoehtobudjetissaan lisävelkaa vain 4,5 
miljardia euroa. Kokoomus on syyllistänyt julkisuudessa 
Marinin hallitusta holtittomasta velanotosta keskellä nousu-
kautta. Kokoomus on ovela. Se yrittää koko ajan ylläpitää 
oikeistolaisen amerikkalaisen retoriikan hengessä äänestäjien 
mielikuvissa valtiota isona pahana, jota pitää kurittaa, karsia, 
ja joka tekee asiat huonosti, oli kyse sitten vaikka koulutuk-
sesta tai työllisyyden hoidosta.

Kokoomuksen sanoma on: kun valtio ottaa velkaa, se on 
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aina pahasta, koska velan joudumme maksamaan me. Kokoo-
mus yrittää saada täyden hyödyn hyvinvoivien kansalaisten 
huolesta maan talouden huonosta kilpailukyvystä samaan 
mielikuvakikkailutapaan, mitä kokoomuksen puheenjohtaja 
Ilkka Suominen vuoden 1987 eduskuntaavaalien alla sanai-
lussaan 100.000 julkista työpaikkaa vastaan. Silloinen dema-
reiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Ahde vaati 
valtiolle kaukonäköisesti käsiä ja jalkoja kokoomuksen vas-
tustaessa ajatusta. Päästyään halitukseen, kokoomus synnytti 
ensimmäisen budjetin menoista ison, hallitusta melkoisesti 
julkisuudessa tärisyttäneen, rähinän demareiden kanssa.

Kokoomuksen leikkauslista on tuttua tekstiä. Suurin on 
työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen vaikutus 
julkiseen talouteen (- 400 milj. euroa). Asumistuen kokonai-
suudistus toisi 350 miljoonan euron säästöt. Ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan porrastus toisi 199 miljoonan säästöt. 
Kokoomus lyhentäisi ansiosidonnaisen kestoa 100 päivällä 
ja palauttaisi omavastuupäivien määrän seitsemään päivään. 
Poistamalla ansiosidonnaisen lisäpäivät 169 miljoonan euron 
säästöt. Ansiosidonnaisen työssäoloehdon nostaminen kuu-
desta kuukaudesta 12 kuukauteen toisi 97 miljoonan euron 
säästöt.

Kokoomus palauttaisi työttömyysturvan tason vuoden 
2019 tasolle eli alentaisi sitä. Siitä tulisi puolueen mukaan 66 
miljoonan euron säästö. Kokoomus esittäisi tulojen lisäyksiä 
yhteensä 874 miljoonan euron edestä. Tulojen vähentämis-
tä puolue esittää yhteensä noin 1,4 miljardin euron edestä. 
Kokoomus keventäisi ansiotuloverotusta korottamalla työ-
tulovähennyksen 2 026 euroon (- 794 milj. euroa), paran-
tamalla kotitalousvähennystä pysyvästi (327 milj. euroa) ja 
toteuttamalla yritysten laajan ja pysyvän tki-verovähennyksen 
(100 milj. euroa). Kokoomus nostaisi kotitalousvähennyksen 
enimmäismäärän 5 000 euroon ja korvausprosentin 60 pro-
senttiin. 100 euron omavastuun se poistaisi kokonaan.



160

All You Need!
Olimme syksyllä 2021 professori Timo Airaksisen kanssa Tu-
run kirjamessuilla haastattelemassa toisiamme kirjoistamme, 
jotka kuuluivat vuoden alussa päättyneeseen suomalaiset ar-
vot kriisissä kirja- ja tutkimusprojektiin, jossa 9 kirjan verran 
tutkimme muutaman vuoden lisäksi (myös digivallila.comin 
suorasukainen tapa tarttua härkää, eikä vasta itse pihviin, sar-
vista kiinni, kuuluu tähän samaan sarjaan). 

Kävimme illalla tapaamassa turkulaisen Sammakko-kus-
tantamon Seppo Lahtista Sammakon kirjakaupassa, jossa oli 
meneillään toimittaja Maria Pettersonin pitkä ja uuvuttava 
itsensäkehumisessio tekosyynä jokin tietokirja, johon hän oli 
googlettamalla hakenut täytteensä. Juuri kun olimme astu-
massa sisään, Petterson veti puheripulinsa keskellä henkeä ja 
salissa oli kaikkien riemuksi tyhjä hetki antaa omien ajatusten 
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vapaasti kulkea ilman Pettersonin vaativaa kielenruoskintaa 
korvia kuumottavasti.

Käännyin takanani tulleen professori Airaksisen suuntaan 
ja sanoin kommenttina Pettersonin, joka rakastaa enemmän 
omaa kovaa ääntää kuin antaisi muiden sanoa eriävän mieli-
piteensä: ”Ajatella, että joku homo oli valittanut Ylelle, kun 
jossain ohjelmassa homoseksuaalisuutta oli kutsuttu poik-
keavaksi.” Petterson mulkoili vihaisennäköisesti turpean naa-
mansa peittävien kissalasien takaa. Vasta silloin tajusin, että 
olin astunut juuri sen naarasleijonan luolan eteiskammariin, 
jossa nykypäivän pahat keitokset ja pakkovaatteet eri ismien 
nimissä kokoon kyhätään, eli niiden toksiinista feminismiä 
edustavien vihaisten vihreiden feministien luolaan. 

Nykyisin HEGEMONIaTAISTELUT (Anton Cramscin 
kehittelemä termi) käydään julkisuudessa niiden toimesta, 
joilla on kovin ääni ja terävimmät kyynärpäät. Näin on myös 
HLBTQ-kentällä. Tavallista homoa teoretisointi, seminaarit, 
mediajutut tai räyhääminen jonkun ismin puolesta tai sitä 
vastaan ei kiinnosta. Ei ole koskaan kiinnostanutkaan. Siinä 
mielessä tavallinen homo on kuin tavallinen hetero, eli mel-
kein normaali ihminen. 

Mutta jossain vaiheessa marginaalissa olevilla ihmisillä on 
luontainen tarve pyrkiä päästä aurinkoon kuopistaan, var-
sinkin jo siellä kyyköttää vaikutusvaltaisia ja vallanhaluisia 
tärkeyshenkilöiden lapsia yksi yliopistollinen. Oman asian 
edistäminen ja ääneen kuuluville saaminen valtakoneistossa 
saattaa muodostua silloin itsetarkoitukselliseksi pakkomiel-
teeksi mantran NORMAALI hokemisella.

Normaaliuden pakkokaavan vastustaminen on ollut se 
pakotie ja avain vapauteen, joka on aikaisemmin yhdistänyt 
homoja vallankumoukselliseen ja maailmojen pikkuporvaril-
lisia tylsyyslatteuksia, kuten avioliittoa, asuntolainaa ja kirk-
koon kuulumista, kyseenalaistavaan boheemiradikalistiseen 
elämäntapaan. 
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Ei enää. Näin oli siis ennen 2000-luvun sateenkaariliikettä, 
joka yhdisti keskiluokkaiset yliopistohomot ja -lesbot laajasti 
suurissa kaupungeissa marssimaan ja bilettämään avioliit-
to-oikeuden puolesta, ja sai aikaan sen, ettei enää homouden 
yhteydessä saa/sallita puhua poikkeavuudesta, sillä sateen-
kaarilgbtq-ideologian sadun kertomuksen mukaisesti entiset 
seksuaalisiksi vähemmistöiksi kutsutut ryhmät ovat nykyisin 
tasavertaisia heteroiden kanssa, eivätkä siis enää kuulu margi-
naaliin poikkeavuutena. Siitä johtuu myös sukupuolettomien 
ja seksittömien homojen vastainen propaganda.

Sukupuolet ja seksi eivät ole kadonneet mihinkään muu-
taman vihaisen vastustuksesta huolimatta, eivätkä sukupuo-
listen vähemmistöjen vähemmistöasema ja ongelmat. Näin 
ei tietenkään ole kuin paperilla - asia on kaikkea muuta kuin 
kirkossa selväksi kuulutettu. 

Normaaliuuden pakkokaava on se, mitä homot eniten pel-
käävät, kuten Ylen Areenassa tulevassa uudessa saksalaisessa 
homodraamassa ALL YOU NEED! eräs neitimäinen homo 
sanoo halutessaan järjestää tupaantuliaiset muuttaessaan uu-
den poikaystävänsä luokse, jotta hänen vanhempansa näkisi-
vät, että hänen homoystävänsä ovat normaaleja, paitsi silloin 
kun ovat huoraamassa ja sekoilemassa mulkkujaan levitellen 
ympäri irstasta Berliiniä. Sarjan käsikirjoitus on tasapaksu ja 
ärsyttävän keskinkertainen.

Sarjan ansiot ovat muualla. All You Need on astetta muita 
homosarjoja yhteiskunnallisempi ja purevampi pohtiessaan 
pikkuporvarillisuuden hiipimistä homoyhteisöön keskiluok-
kaistuneissa homoissa, joista osa haluaa saada heteroiden sil-
missä hinnalla millä hyvänsä hyväksyntää ja osa edelleenkin 
sitä aitoon camp-henkeen vastustaa tyyliin ”PYLLISTÄ MI-
NULLE - ÄLÄ YMPÄRISTÖLLE!” Tässä on All You Needin 
merkitys. Aika hauska juttu. Saksalaiset osaavat olla astetta 
suorasukaisempia kuin monet muut. Mutta eivät tarpeeksi. 

Koko sarja on liian selkeä ja asetelmallinen ollakseen eri-
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koisen kiinnostava. Nämä jutut ja käydyt keskustelut on näh-
ty aikoja sitten, mutta ilmeisesti käydään koko ajan - paitsi 
valitettavasti Suomessa, missä keskustelua sensuroidaan nii-
den toimesta, jotka istuvat yliopistoissa, säätiöissä, medioissa 
ja homojärjestöt vallanneissa, mutta mikä ikävintä: eri ryhmät 
vihoittelevat keskenään putinmaisesti vaikuttaen siihen, ettei 
kukaan halua olla enää mukana eikä mitään yhteistä rinta-
maa yhteisen hyväksi muodostu, vaan jokainen vihaa nurkassa 
nyhjää tyhjästä pakertaen.

ALL YOU NEED yrittää avata Gordionin solmuja haas-
taen. Teemana ovat yksinäisyys, vaihtuvat suhteet, oma si-
säinen ja ulkoinen homofobisuus, kasvatuksen aiheuttamat 
lukot, vaihtuvat ja vaihdettavat identiteetit ja jännite muun 
maailman sekä homomaailman välillä, sekä tietenkin se ihana 
ikuisuuskysymys: kaikki panevat toisiaan eivätkä muusta vä-
litä. Tämä koskee vain homoja, ei siis lesboja eikä varsinkaan 
sukupuolettomia ja seksittömiä, joiden agenda on jotain ihan 
muuta. 

Neliosainen saksalaissarja All You Need kertoo homomie-
histä ja on tarpeellinen siitä huolimatta, että se on kevyttä 
puppua saksalaisten poliisidraamojen Kettu ja Kahden keikka 
tapaan, jopa rasittavuuteen asti ja aiheuttaa pääkipuja tylsään 
televisiodraaman yksioikoiseen ja köyhään kuvamaailmaan 
kyllästyneille, eikä edes tarjoa muuta kuin homokulttuuria 
tuntemattomalle uteliaalle hauskan kurkistusluukun homojen 
salatun maailman ytimeen eli siihen, miten temppu tehdään 
ja kuinka usein.

Mutta siinä ehkä sen oikeutus ja viehätys piileekin. Sarja 
on siksi katsomisen arvoinen välipala, sillä sen asetelma on 
herKULLINEN. Homon maailma on ruohonjuuritasolla 
ärsyttävän hedonistinen, eikä sillä ole mitään tekemistä yh-
teiskuntasopeutujalesbojen, ja nykyisin myös itsensä homojen 
nurkkaan väärinä kuninkaina ja troijanhevosina maalannei-
den sukupuolettomien ja seksittömien, opettajamaisen sor-
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mella osoittavan tekopyhyyden kanssa, vaan on juuri sitä mitä 
on, yrittämättä edes teeskennellä olla mahtipontinen, uljas, 
ylevä ja kunniakas - sitä mitä ei ole, muuta kuin teeskenneltyi-
nä ilmeinä ja keinotekoisina sanoina sitä kuvaamassa ilmaan 
heitettyinä fraaseina.

Sarja on jatkoa jo 1990-luvulla Englannin Manchesteris-
sa, jossa itsekin vierailin 1990, alkaneelle homosarjaboomille, 
mikä valitettavasti saavuttaessaan Hollywoodin sokeroitui, ve-
sittyi ja muuttui pikkukivaksi söpöilyksi esitettäväksi koulusta 
kotiin tulleille homoteinipojille sopivasti Mars-patukkamai-
nosten väliin. All You Need on kliseinen, mutta samalla myös 
hyvin todentuntuinen kuvaus toisiaan etsivien ja tarvitsevien 
homomiesten ristiriitaisesta, vaikeuksien ja valheiden täyttä-
mästä maailmasta sekä luuloista ja kuvitelmista, jotka ohjaa-
vat meitä ojasta allikkoon tietynlaisen pragmaattisen järjen 
anemiana. 

Silti homous on aitona edelleenkin demokraattisempaa ja 
salaliittolaisempaa kuin mikään muu. Himo ei kysy ikää, ase-
maa tai varallisuutta. Intohimoinen rakkaus on totta, vaikka 
se olisikin lyhyttä, kipunoivaa ja tekisi kipeää.

Yksi suuri ongelma homomaailmassa on aina, ja tulee 
olemaan, erilaiset roolipelit ja se, etteivät homot itse asiassa 
tunne toisiaan tai ole kiinnostunut emotionaalisesti toisistaan. 
EVK- ei voisi vähemmän kiinnostaa osasto jyllää niin yhteis-
kunnallisten ongelmien kuin aidon ystävyyden ja kaveruuden 
kiinnostamattomuutena. 

Se näkyy myös tässä sarjassa riipaisevasti. Homo ja homous 
ovat kullin ja hyvän ulkomuodon sekä nuoruuden ympäril-
tä elämän eliksiirin imevää vampyrismia, sanoivat äänestys-
päätöksen jälkeen, vaikka SETA:n sukupuoleton ja seksitön 
enemmistö kokoushuoneissaan mitä tahansa järeää oikean 
mieshomouden kiroamiseksi.

Mutta jos asiaa katsotaan luonnon kannalta, millaisia ih-
miset ovat seksuaalisesti, silloin kun he toteuttavat omaa va-
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paata seksuaalista himoaan ja tapaansa olla ja etsiä elämästä 
mielekkyyttä, sarjan esittämillä homoilla ja tarinalla ei pitäisi 
olla mitään valittamista, koska sarjassa pohditaan myös ho-
mouden toista puolta, ystävyyttä, petturuutta, ihastumista, 
seksiä ja seurustelutapoja, ja on myös siksi kiinnostavaa kat-
seltavaa muillekin kuin homoille. Musta lääkäripoika ihastuu 
nuoreen lähiöiden rikolliseen luuseripoikaan kysymättä taus-
toja ja vaatimatta selvityksiä. 

Homous ei siis ole, se oikea, muuta kuin rehellisyyttä omil-
le tunteilleen ja itselleen sekä oman eroottisen hedonismin es-
totonta toteuttamista. Musta lääkäripoika muistuttaa rikollis-
poikaystäväänsä elokuvan Nottinghillin sanoin olevansa vain 
poika, joka etsii ja tarvitsee toisen rakkautta.

All You Need! kertaa myös homouden pimäet puolet, yk-
sinäisyyden, masennuksen, jatkuvan varuillaanolon aiheutta-
man neuroottisuuden, syyllisyyden tunteen omien vanhem-
pien edessä, sekä valheellisuuden ja jatkuvan selittelyn, ja 
anteeksipyytämisen, mutta myös kylmäkiskoisuuden. Sarjassa 
ulkopuolisuutta ja väheksymistä käydään läpi sekä homon että 
mustan ja erityisesti mustan homon nöyryyttävien kokemus-
ten kautta. 

Kun homokapakoissa kiertää aikansa kyllästyäkseen, huo-
maa siellä vallitsevat vaarallisen cocktailin ja sekalaisen seu-
rakunnan homostereotypiat; hupsu hörhö, ylimakea pank-
kineiti, vähäpuheinen maalaistollo, turhantärkeä (itsestään) 
pikkupomo tiukassa solmiossa, komeat slummiamispojat 
ilmaisviinan ja vanhempien homojen rullaamista ja kuset-
tamista odottavat sekakäyttäjät, ja entiset kauniit pojat, ne 
nykyisin rumat ja naama happyhour-oluista pöhettyneet, saa-
vat satunnaisen homokävijän yhtymään erään amerikkalaisen 
homodokumentin vanhan homon sanoihin: ”Pelkäsin kuol-
lakseni, että joudun käymään niissä lopun elämäni. Onneksi 
ei tarvitse, kun löysin oman miehen:”

Nuorille sarja käy opetuselokuvasta, vanhempia homomie-
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hiä se kiihottaa ja palauttaa muistot mieleen siitä, miten iha-
naa homoseksi on aina ulkomailla varsinkin Suomessa, joka 
on viime vuosina taantunut tällä rintamalla Albanian tasolle. 
Ruohohan on aina vihreämpää aidan toisella puolella, mutta 
sitä se on aivan erityisesti Berliinissä - tuossa dekadenssin ja 
homouden maailman pääkaupungissa. 

Homous kuuluu maailmankulttuureissa suurkaupunkei-
hin kuin niiden puistikkojen ruoho. Maailman suurkaupun-
geissa, Lontoossa, New Yorkissa ja Berliinissä sekä Pariisissa, 
on aina ollut ja sinne tullut aktiivisesti toimivia homoja mil-
joonia sekä runsas määrä homojen alakulttuureja ja komei-
ta homohuoria, yksistään jo Berliinissä oli vuonna 1929 yli 
20.000 homohuoraa, jotka kaikki eivät itse olleet homoja, 
vaan rahanpuutteesta kärsineitä maalta suureen kaupunkiin 
muuttaneita nuorukaisia. 

Suomessa varsinainen homoboomi jäi 1990-luvulle. Mut-
ta itse homous voi paremmin kuin aikoihin. Se ei ole enää 
pelkästään tapaamisia tunkkaisissa baareissa kovassa kännissä, 
vaan paljon muuta, jopa joskus inhimillistä ja lämmintä, jos-
kus jopa kokonainen elämä ymmärtävän ja rakkaan ihmisen 
vierellä. Homot eivät ole enää lain suojaamana yhteiskunnan 
rupusakkia: asenteet ovat muuttuneet homoystävällisimmiksi. 

Hyvä että tällaisia sarjoja tehdään ja näytetään - kiitos taas 
Ylen Areenan, sillä niissä on aina jotain syvältä riipaisevan 
omakohtaista itse kullekin erilaiselle, mutta silti tavallaan 
samanlaiseen homosäätyyn kuuluvalle homolle, olkoot hän 
sitten Suomen tapaan piilohomo hiljaisena nettinimimerk-
kinä bittiavaruudessa saalistamassa yöhönsä salaista lohtua, 
tai suuren maailman tapaan homo avoimena ja kipuilevana 
kulli estoitta pystyssä, siitä puhuen ja unia nähden, kuten All 
You Need-sarjan viehättävät ja komeat homot kaiken muun 
keskellä ovat.

On yksi asia, mitä sarjassa jää kaipaamaan ja se on rehelli-
syys sekä aitous kysymyksellä: milloin päästään nykyhomoelo-
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kuvissa ns. bottom ja top-luokituksesta eroon? Ne kuuluvat 
toki homomaailmaan mutta eivät ole niin ratkaisevia kahden 
homon rakkaussuhteessa, kuin on annettu kaupallisessa ho-
momaailmassa tahallisesti väärin ymmärtää. 

Niitä tapaa paljon sen sijaan homoelokuvissa ja netissä ho-
moja leikkivien kännisten perheenisien yöfantasioissa - yllät-
tävän paljon enemmän kuin mitä arkipäivän homotodellisuu-
dessa - mikä ei ole kaikesta huolimatta tarua ihmeellisempää; 
homot toki panevat keskenään kuin pupuset ja mahdolli-
simman monia ja niin paljon kuin mahdollista, mutta itse 
homous ei ole yhden ilmeen, asennon tai värin tylsä toisinto, 
vaan paljon mukavampaa ja rennompaa mielikuvituksellista 
yhdessäoloa, kuin mitä suurelle yleisölle markkinoidun kau-
pallisen seksin raiskaama nykyhomoseksi näyttää olevan. 

Juuri tämä on myös All You Needin lähtökohtana perus-
tavanlaatuinen ongelma. Siksi sarja tylsistyttää jo turruttaa 
ensimetreillä katsojansa lähes lauritörhös/aleksibardymaiselle 
ja kiusaanuttavalle mtv-tasolle.
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Norjan
 mahdollisuus

Avain eurooppalaiseen rauhaan on ollut vuosisatoja Saksan 
ja Venäjän suhteet. Ne ovat olleet kuin kuumemittari ja siksi 
niiden kehittymistä on seurattu maailmalla tarkkaan. Toisen 
maailmansodan jälkeen kiistakysymykseksi osoittautui Neu-
vostoliiton itselleen puskuriksi ja taloudelliseksi varastomaaksi 
rakentama nukkevaltio DDR, jonka pahasta lumosta päästiin 
irti vasta entisen jaetun Berliinin pormestarin ja II ms:n san-
karillisen vastarintaliikeveteraanin, Willy Brandtin, noustua 
liittokansleriksi ja aloitettua lähentyminen niin DDR:n, kuin 
sen isännän eli Neuvostoliiton kanssa lyhyeksi jääneellä lien-
nytyskaudella ennen kuin vakoojaskandaali pakotti Brandtin 
eroamaan ja hänen tilalleen istutettiin kovan linjan haukkana 
tunnettu Amerikan ystävä Helmut Scmidt.

Hyvin harva enää edes muistaa kuinka kamalia ja hen-
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genvaarallisia nuo kovat Rautaesiripun ja kahden eri maa-
ilmanleirin jokaiseen maankolkkaan ulottuneet ajat olivat. 
Propaganda puolin ja toisin oli yhtä villiä kuin mitä olemme 
saaneet Putinin suustaan suoltamina valheina Ukrainan natsi-
hallinnosta tai Putinin sodan oikeuttavan kirkollisen tukimie-
hen, Moskovan patriarkka Kirillin sodan oikeuttavasta tais-
telusta lännen pakolla itään tuputtamaa sateenkaarimaailmaa 
vastaan. Nyt kun länsi ja itä ovat jälleen eronneet toisistaan 
vaarallisen kauas ja Ukrainan sodan loppunäytöksiä käydään 
eristämällä Venäjä samoihin kivikautisiin asetelmiin kuin Le-
ninin julistettua heti valtaantulonsa jälkeen, ettei Neuvosto-
maa maksa keisarillisen Venäjän ulkomaanvelkoja.

FIIA Briefing Paper 335 ulkopoliittisen instituutin tut-
kija András Rácz arvioi tilannetta tutkijan näkökulmasta. 
FIIA Briefing Paper on tiivis teksti, joka tarjoaa katsauksen 
ajankohtaiseen aiheeseen. Se on suunnattu laajalle lukija-
kunnalle. András Ráczin mukaan Saksa ryhtyi arvioimaan 
uudelleen suhdettaan Venäjään jo vuonna 2014, kun Venäjä 
liitti Krimin niemimaan itseensä. Muutoksia suhteessa ovat 
kirittäneet Moskovan useat hyökkäävät toimenpiteet, kuten 
Saksan parlamenttiin kohdistuneet hakkerointi-iskut, disin-
formaatiokampanjat sekä oppositiopoliitikko Aleksei Naval-
nyin murhayritys: ”Syyskuussa 2021 järjestettyjen vaalien 
jälkeen muodostettu Saksan uusi hallitus poikkeaa edeltäjis-
tään olennaisesti Venäjä-politiikassa. Kansleri, hallituskoali-
tio sekä parlamentti ovat kaikki vaihtuneet. Muutokset ovat 
johtaneet siihen, että Saksa harkitsee uudelleen perinteistä 
Ostpolitik-linjaansa, jossa molempia osapuolia hyödyttävää 
taloudellista yhteistyötä Moskovan kanssa on pidetty Euroo-
pan vakauden ja ennakoitavuuden takeena.”

András Rácz in mukaan Venäjän 24. helmikuuta aloittama 
täysimittainen sota Ukrainaa vastaan on peruuttamaton kään-
nekohta, joka sai Berliinin ylittämään monta tärkeää punaista 
linjaa Saksan ulkopolitiikassa. Näihin lukeutuu muun muas-
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sa suostuminen mittaviin pakotteisiin Venäjää vastaan, Nord 
Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttäminen sekä asevienti 
Ukrainaan. Tämä tarkoittaa loppua Ostpolitikille. Se mistä 
tutkija ei kirjoita, on se mikä korvaa Saksan ja Keski-Euroo-
pan valtavan energiatarpeen, jota on jo yli vuosisata tyydytetty 
idästä. Onko se Norja? Norjassa on ilmastopolitiikan ongel-
mien ja uuden vasemmiston nousemisen myötä alettu kysellä 
norjalaisen kaasu- ja öljypolitiikan perään. Mitä tehdä maan 
rikkauksien takana oleville fossiilisille polttoaineille? Jatkaako 
niiden hyödyntämistä vai alkaa ajaa niitä ilmastopolitiikan 
nimissä alas?

Norjalla olisi mahdollista rakentaa oma kaasuputki Eu-
rooppaan tai tuoda kaasua pakattuna valtavilla siihen tarkoi-
tukseen valmistettaville tankkereilla. Onko Norjan kaasu ja 
öljy yksi mahdollinen Venäjän energian korvaaja? Ainakin 
se olisi poliittisesti turvallinen ja sopisi EU:n uuden yhdes-
sä Naton kanssa toteutettavan riskittömän energiansaannin 
takeeksi.
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Pinja Aaltosen
 käsitys sanan-

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

-Poliittisen historian professori L.A. Puntila vuonna 1961
Me tiedämme, mitä on sanavapaus, vaikka emme osaa 

tarkemmin määritellä mitä se ei ole. Tänään se on yhä ajan-
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kohtaisempi juuri siksi, että sen puute on Venäjällä johtanut 
mielettömään sotaan Ukrainaa vastaan. Sananvapaus on sama 
asia kuin valinnanvapaus. Ja jos tarjolla on vain yksi vaihto-
ehto, se ei ole sanavapautta; se ei ole lainkaan vapautta vaan 
sanavapausvalheeseen käärittyä orjuutta, käskyjä, asenteita 
ja vallan väärinkäyttöä. Juuri tästä on kysymys pinnan alla 
kytevästä taistelusta siitä, kenellä on oikeus tulevaisuudessa 
omistaa totuus ja vapaus puhua siitä. Sanavapautta eivät yritä 
rajoittaa vain Putinin tapaiset hirmuhallitsijat. Sitä harrastavat 
myös surutta yksityishenkilö uhkaillen, kuten tapaus Pinja 
Aaltonen osoittaa.

The Post-elokuvan muistuttaa meitä historiallisesta sanava-
paus- ja lähdetaistelukeskustelusta, sillä sananvapaustaistelua 
käydään koko ajan kaikkialla maailmalla. Viime aikoina se 
on myös tullut erityisen pelottavan lähelle Suomessa, jossa on 
totutusti ollut yksi maailman parhaista lähdesuojista (uutisten 
mukaan vaikuttaa, että kulissien takana on jatkuvasti käyn-
nissä ”kissa hiiri”-leikki toimittajien ja viranomaisten kanssa 
suuren maailman tyyliin). Olen ollut toimittajana, yhtä kym-
menen vuoden ajanjaksoa lukuun ottamatta täyspäiväisenä 
kulttuuri- ja koulutusyrittäjänä, yhteenlaskettuna yli kolme-
kymmentä vuotta, josta tuottajana ja kirjallisena agenttina 
sekä kirjailijana lisäksi vielä reilusti yli kymmenen vuotta laa-
jasti sekä media- että kustannuskenttää tuntien. 

Somen ja amerikkalaisten poliisisarjojen myötä (tein Ylelle 
1990-luvun alussa rikosuhri-sarjaa, silloin poliisi kertoi rikol-
listen yleensä kiinni jäädessä vaatineen amerikkalaiseen tapaan 
yhtä soittoa asianajalleen oikeutenaan; Suomessa ei ole kui-
tenkaan sellaista tapaa, olivat katsoneet liikaa amerikkalaisia 
poliisisarjoja) viimeisten vuosien aikana monet yksityishenki-
löt, usein rikolliset, ja paljon pahaa joko tahallisella osaamat-
tomuudellaan, tai tahattomalla aikaansaaneet, ovat yrittäneet 
uhkailujen avulla saada muunnelluksi journalistista sisältöä 
omia tarkoitusperiään palvelemaan.
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Kari Karppinen käsittelee Kenen media? (VASTAPAINO 
2015) -kirjassa luvussa Kiistellyt käsitteet sananvapautta, leh-
distön vapautta, median vapautta ja verkon vapautta, joita pi-
detään 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.”

Kun kirjoitin JOKESIn (Journalistisen kulttuurin edistä-
missäätiö) apurahalla Querelle-skandaalista kirjaa, yksi rysän 
päältä kiinni jääneistä hämärämiehistä yritti valheisiin vedo-
ten estää kirjan julkaisun, myymisen ja levittämisen ja lähetti 
uhkailuja, kunnes Journalistiliiton lakimies puuttui asiaan ja 
selitti hänelle, ettei kirjassa ollut mitään sellaista, jonka takia 
hän voisi meuhkata ympäri kylillä valheitaan levittäen. Kun 
kirjoitin kirjasta qx.fi:hin, Querelle-festivaalin taustafirmojen 
kolme pääkonnaa marssivat yhtä jalkaa Turun poliisiasemalle 
tekemään aiheettoman rikosilmoituksen. 

Kun tein IISALMEN SANOMAT JA MUITA MEDIA-
ESSEITÄ-kirjaa (2018), sain nimettömiä uhkaussähköpos-
teja, mutta en välittänyt niistäkään. Koirat haukkuvat mutta 
karavaani se vain kulkee. Ja onhan niitä uhkauksia tullut vuo-
sien mittaan muillekin. 
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Ajankohtainen 
Spotlight

The Post - elokuvaa katsellessa 2.2. 2018 ensi -illassa Lahden 
Finnkinon Kinopalatsin kuutossalissa tunsi pistoksen sydä-
messään siitä, meneekö puolitoista tuntinen harakoille Lud-
wig Wittgensteinin Ajatusliikkeitä (niin&näin 2011) -kirjan 
sanoin, kun hän kirjoitti päiväkirjoihinsa 11.1.1932 kuului-
san toteamuksensa: 

”Filosofinen työni näyttäytyy nyt minulle vaihteluksi vai-
keasta, huvitukseksi, ilonpidoksi, jolle en omistaudu täysin 
hyvällä omallatunnolla. On kuin menisin elokuviin sen sijaan 
että jään hoivaamaan sairasta.” 

Miksi ajattelin näin? Koska lukiessani elokuvasta kirjoitet-
tuja päivälehtien kritiikkejä, en tunnistanut niistä elokuvaa 
enkä niitä ajatuksia, joita se minussa silloin herätti. Mutta 
myös siksi, että ihmettelen aina arvioita, joista näkee, ettei 
arvioitsija - tai mikä nyt kulloinkin sattuu olemaan ja itseään 
kutsuu - ole päässyt lähellekään elokuvan salaisen ytimen ar-
voitusta.
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The Post kuvaa psykologisena prosessina mielen sopukoissa 
tuota kipeää heräämistä valheellisista kuvitelmista keskellä ar-
jen realiteetteja; ongelmana ovat vain pienen elokuvan suuret 
tähdet, joiden varaan elokuva rakentuu, ja joiden henkilökoh-
taisten tunteiden ja tuskankokemusten annetaan viedä suurta 
tarinaa alleviivaten eteenpäin, niin että hitainkin ymmärtää 
Meryl Streepin ja Tom Hanksin tähdittämän kamppailun sa-
nanvapaudesta olevan samalla kysymys kuolemasta ja elämäs-
tä, niin kuin se loppupeleissä onkin. 

Hieman yllättäen Hesarin televisio- ja elokuvakriitikko 
Leena Virtasen mielestä kyseessä on vain puhtaasti elokuval-
linen ratkaisu, sillä hän kirjoittaa molempiin päähenkilöihin 
kirjoitetun uskottavasti useita tasoja, mikä on varsin lattea 
ilmaus älykkäiden ihmisten kokemasta ristiriidasta ja houku-
tuksesta vallan rappusilla juuri siinä kohtaa, mistä historian 
havinana myöhemmät sukupolvet saavat lukea.

Ja lisää latteuksia ja pinnallista sarjakuva-analyysiä pahim-
millaan: Saska Saarikosken jutussa sankariksi nousee vaikean 
päätöksen tehneen kustantajan lisäksi vuodon aiheuttaja, puo-
lustusministeriössä puolustusministeri Robert S. McNamaran 
alaisena työskennellyt Daniel Elisberg, joka oli aluksi yrittänyt 
tarjota yhdessä ystäviensä kanssa lähes viikon kestäneissä sa-
laisissa kopiointitouhuissaan käsiinsä saamiaan huippusalaisia 
asiakirjoja ”kyyhkyille”, eli sotaa vastustaneille senaattoreille, 
mutta tuloksetta. 

The Post-elokuvassa McNamaran ja kustantaja Katherine 
Grahamin keskusteluissa paljastuu McNamaran tilanneen 
seikkaperäisen yli 7000 sivun tutkimuksen poliitikkojen ja 
sodanjohdon virheistä, eli ”inhimillisistä syistä”, vaikka tutki-
mus pian sen valmistuttua ymmärrettävästi haudattiin mappi 
Ö:hön arkistojen kätköön. 

Kun paperit lopulta tulivat julkisuuteen Nixonin hallitus ja 
presidentti itse olivat hätää kärsimässä, sillä Nixonin ylimieli-
syys (loanheitto presidentinvaaleissa alkoi Nixonin toisen va-
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rapresidenttiehdokkuuden myötä 1956 - vaaleissa), ja kansaa 
tahallisesti kahtia jakanut tapa hallita, kohtasi voimakkaan 
vastuksen radikalisoituvassa nuorisossa. Eräs aikakausi, jota 
jotkut muutkin kuin minä ovat kutsuneet ”eisenhowerilaisek-
si 50-lukulaiseksi valkoisen miehen heterofasismiksi”, päättyi 
kansalaisyhteiskunnan ja liberalismin voittoon korkeimman 
oikeuden tuomari Hugo Blackin sanojen naulaamana: 

”Lehdistön tehtävä on palvella vallan alaisia, ei vallan pitä-
jiä. Hallituksen valta sensuroida lehdistöä lakkautettiin, jotta 
lehdistö voisi olla ikuisesti vapaa arvostelemaan hallitusta. 
Lehdistöä suojeltiin, jotta se voisi paljastaa hallituksen salai-
suudet ja informoida kansaa.”

Historia osoittaa aina jälkikäteen ikävästi sormella syyt-
tävästi, että hyvin lyhyessä ajassa voi tapahtua paljon täysin 
käsittämättömiä asioista, joita hallitseva eliitti ja valtakoneisto 
pyrkii keinolla millä hyvänsä pitämään poissa tavallisten ih-
misten tietoisuudesta. The Post-elokuvan merkitys oli suuri 
mutta silti se ei tunnut aidolta ja itsenäiseltä saavutukselta. 
Elokuvassa on jotain kyseenalaistavaa pinnanalaista tahmeut-
ta, joka voisi ihan yhtä hyvin kuvata totuutta toisinpäin, val-
lanpitäjien näkökulmasta. 

MUTTA SEHÄN TEKEEKIN JUURI NIIN antaen syn-
ninpäästön ja sankaruuden kaiken oikeuttavan kehän OMIS-
TAJILLE, JOHTAJILLE ja muulle turhalle luokalle, jotka 
myyvät sanavapauden aina itselleen edullisimpaan hintaan 
istuen olkapäillämme ruoska kädessä valvomassa meitä, että 
uskomme joka sanan, mitä he suustaan itsestään päästävät. 
Tätä ei Leena Peltonen tunnu käsittävän lainkaan. Eikä paljoa 
muutakaan piilossa olevaa, kun hän kirjoittaa vuonna 2015 
ilmestyneen Spotlight- elokuvan varjosta, jonka sisään The 
Post-elokuva muka jäi.

Spotlight on tärkeä ja vaikuttava totuustutkielma siksi, 
että se jatkaa Presidentin miehistä (1976) alkanutta fasisti-
sen Yhdysvaltojen vallan kieroutuneiden mekanismien tut-
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kimista, ikään kuin antaen muutaman lisäselvityksen Oliver 
Stonen vainoharhan ja korruptoituneen maan demokratian 
alennustilaa häijyntarkasti alistettujen ja oletettujen homo-
murhamiesten sivullisesta, mutta yhtä piinallisesta näkövink-
kelistä, kuvaavalle JFK:lle (1992), joka sisarelokuvansa Nixon 
(1995) kanssa luotaa viiltävän tarkasti mätää pursuavana val-
heen psykologista petturi-ihmiskuvaa suurvallan poliittisissa 
kulisseissa; se mikä kaikkia näitä elokuvia yhdistää on valheen 
voimakas mahti, kuten myös sen kirouksen lähes mahdoton 
purkaminen. 

Edellä mainitut elokuvat putkeen katsottuaan voi hyvin 
alkaa puhua amerikkalaisen unelman kääntöpuolella toimivan 
pahan paljastamista kuvaavaksi totuustrilogian jatko-osiksi ja 
päivitetyiksi kommenteiksi siitä rakenteellisesta valheesta ja 
petoksesta, jolla Yhdysvaltoja yhä, ja ilmeisesti myös aina, 
hallitaan.

The Post on hyvin tehty, koskettava ja tulee juuri sopi-
vaan aikaan taas kun totuus ja epätotuus ottavat toisistaan 
mittaa maailman suurimassa demokratiassa niin, että koko 
vapauden unelma tuntuu seisovan savijaloilla jättiläisen seläs-
sä Trump-paholaisen, Fox -televisiokanavan tuella, yrittäessä 
muuttaa kaiken ympärillään heidän tarpeisiinsa paremmin 
soveltuviksi vaihtoehtoisiksi faktoiksi, se herättää kysymyk-
sen: miksi vasta nyt, miksei 70-luvulla jolloin asia paljastui 
ja se olisi ollut ajankohtaisempi tai miksei kukaan ole teh-
nyt elokuvaa kirjailija Upton Sinclairin (joka mainittiin Pe-
ter Greenwayn surkeassa Sergei Eisenstein -elokuvassa Ylen 
Teemalla) vuonna 1935 kirjoittamasta kirjasta Candidate For 
Governor And Wow I Got Licked (Uusi uljas maailma-kir-
jassaan vuodelta 1932, ihmisiä kontrolloitiin pitämällä heidät 
onnellisina soma-huumeella).

Sinclairin kohtalo on Yhdysvaltojen poliittisessa historiassa 
omassa sarjassaan ennakkotapaus, minkä jälkeen vaalit kuin 
vaalit on hoideltu saman kaavan mukaan. Vuonna 1934 Suu-
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ren laman aikaan Kalifornian kuvernöörivaaleissa sosialistien 
ehdokas Upton Sinclairia vastaan aloitetusta loanheittokam-
panjasta alkoi maassa lähes rikollinen yleisen mielipiteen ma-
nipuloiminen suurella rahalla valtamedioiden avulla. Sinclair 
oli vaalien ehdoton ennakkosuosikki, mutta hänet tiputettiin 
taitavalla ja ammattimaisesti masinoidulla mustamaalaamis-
kampanjalla alas pilvilinnoistaan, joista hän kertoo kirjassaan. 

Ikävän kampanjan hoitivat kulissien takana valtamedioi-
den ja poliitikkojen yhdessä muodostama ”likaisten temppu-
jen osasto”, jossa hyvistä tavoista tai ylipäätään mistään hy-
västä, saati sitten vallitsevista laeista, ei välitetty tippaakaan. 
Sinclairista tuli näiden vaalien jälkeen näkymätön hyljeksitty 
ja vihattu, mutta samalla myös tuleville presidenteiksi miele-
ville radikaaleille tuiki tarpeellinen muistutus amerikkalaisesta 
korruptoituneesta vaalijärjestelmästä ja valtamedioiden mer-
kityksestä sen ylläpitämisessä.

Lisää tällaisia totuutta avaavia yhteiskunnallisia elokuvia 
kiitos! Spotlight on paljon merkittävämpi elokuva - siitä 
huolimatta että se on mitättömämpi, pienmuotoisempi ja 
draamallinen mediaelokuva toimittajien perustyöstä yrittää 
paljastaa epäkohtia ympärillään - kuin tähtien juhlistama ase-
telmallinen ja hieman pömpöösi The Post, sillä se paljastaa 
taustalla hämärähommien vaikuttavan ”tilauksen” samalla 
tapaa, kuin JFK Kennedyn murhan todennäköisimmän ti-
laajan osoitteen - maan aseteollisuuden, turvallisuus- ja ar-
meijakoneistoon pesiytyneiden äärioikeiston ”haukkojen” ja 
liberaaleja vihaavan ökyrikkaiden vaikutusvaltaisen joukon; 
se on myös samaa kuin demokraattien, liberaalivaltamedioi-
den sekä Hollywoodin viime vuosina kokemat nöyryytykset 
ja altavastaajanrooli, mitä yhteiskunnalliseen aloitekykyyn ja 
keskusteluun tulee amerikkalaisen hallitsemattoman äärioike-
iston esiinmarssin myötä. 

Juuri siksi Spotlight on edelleenkin yhtä ajankohtainen 
kuin aikoinaan ilmestyessäänkin.
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Patriarkka Kirillin 
mielestä…

Nietzschen, joka muuten inhosi suuresti venäläisiä, mukaan 
kristinusko antoi Erokselle myrkkyä juotavaksi - se ei tosin sii-
tä kuollut, mutta huonontui lajissaan ja tuli paheeksi. Tänään 
se tuli taas todistetuksi; maailmaa on kuohuttanut Venäjän 
ortodoksikirkon päämiehen mielettömyydessään kovat pu-
heet länsimaista liberaalia arvomaailmaa- ja ihmisiä vastaan. 

Merkityksellisessä kärsimyksessä Nietzsche ajatteli ihmi-
sen tietoisesti asettaman päämäärän tuottavan merkityksen 
ja näin ollen lievittävän älyllisessä mielessä ihmisen kokemaa 
kärsimystä. Mielettömyydessä tätä merkityksellisyyttä ei ole 
ja siksi ihmiset kokevat tällaisen kärsimyksen niin sietämät-
tömäksi, että alkavat kehitellä sitä tukevia ajatuksia tai sitä 
helpottavia tarinoita. 

Esimerkiksi Nietzsche otti jumalan, sielun ja ikuisen elä-
män perisynnin. Ne ovat hänen mukaansa ihmisen turhia 
yrityksiä yrittää tuottaa merkityksellisyyttä muuten mielet-
tömälle kärsimykselleen vauvasta vaariin, mikä vain jatkuu 
kuolemaan saakka.

Venäjän ortodoksien päämies, patriarkka Kirill, on tun-
netusti yksi uskollisimmista Putinin sylikoirista, joka kiertää 
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innoissaan ja ahkerasti ympäri maata puhumassa Putinin puo-
lesta ”Paholaisen” halvaannuttamaa länttä vastaan, joka on hä-
nen mukaansa uhka sekä Venäjälle, että ”oikeille uskovaisille”.

Kirill tukee Putinia kuin köysi hirtettyä tietäen, että Uk-
rainan sodan jälkeen myös hänen asemansa on vaarassa, ellei 
peräti hän itse sotaoikeudessa hirvittävät ihmisrikokset Uk-
rainaa vastaan siunanneena, tarjotessaan meille todellisuuden 
vaikutelman, jota emme kokeneet ehdollisena, vaan jonka hy-
väksyimme todellisuutena, koska se viihdytti meitä ja olimme 
sen lumoissa. Mutta ketä ovat hänen ”oikeiksi uskovaisiksi” 
kutsumansa ihmiset? Vastaus on selvä: Putin ja putinistit, hän 
mukaan lukien. 

Juuri siksi patavanhoillisen ortodoksikirkon halvaannut-
tama ihmisvihamielinen takapajula nimeltään Venäjä näkee 
muun maailman kulkevan ”Paholaisena” homoissa. Se on 
helppo yksinkertaistuksien ja propagandistisen mielenlaadun 
maassa, sillä heille kirkon traditio on samalla totuuden tradi-
tiota ilman vastaväitteitä tai kysymyksiä, ja nykyajan ihmisten 
vapaus kauhistuttavaa rappiota sallivuuden ja vapaamielisyy-
den vaarallisten polkujen keskellä. 

Mutta mikä tai kuka on itse se varsinainen ”Paholainen” 
venäläisille ortodoksikristityille? Yleensä toinen ihminen tai 
erilainen mielipide. Ksenokrateen mukaan henkiolennoille oli 
mielenliikkeitä (pathe) ja siksi ne saattoivat periaatteessa olla 
myös pahoja olentoja. Näin oli raivattu tie kehitykselle, jossa 
myönteisestä sanasta ”daimon” tuli myöhemmin antiikin de-
moni ja myöhemmin meidän aikojen paholainen. 

Ortodoksit nyt, sellaisena kuin kirkko eliitteineen, johtoi-
neen ja jäsenineen näyttäytyy, on pettänyt oman olemukselli-
suutensa vaatimukset. Kirkko ei ole sellainen kuin se voisi olla 
ja mitä sen pitäisi olla. Kirkko on pettänyt omat ihanteensa ja 
luopunut niistä arvoista, jotka annettu on. Venäjän ortodok-
sit ovat astetta vanhoillisempia muita ortodokseja tukiessaan 
nykyistä Putinin kleptokratiaksi kutsuttua fasistista Venäjää. 
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Patavanhoillisuus ja muista piittaamaton ”lain ankaran 
hengen tulkinta” tulee siitä, ettei kaanonia noudattaen orto-
doksikirkko ole koskaan riippuvainen eri aikakausien aatteel-
lisista tai moraalisista haasteista muuttuakseen. Kun ortodok-
sisuutta tutkii hieman tarkemmin, huomaa käytännössä sen 
ettei se ole oppijärjestelmä, sillä oppi ei ole ortodoksisuuden 
tärkein elementti. Mikä se sitten on? Virallisesti kirkko sa-
noo ortodoksisen kristinuskon ytimen - Kristuksen ristin ja 
ylösnousemuksen salaisuuden - pysyvän muuttumattomana 
ajasta toiseen. 

Ortodoksikristityt perustavat usein väitteensä omaan us-
koonsa siihen, ettei tiede ole pystynyt vastaamaan kysymyk-
seen, ovatko kirjoitukset Jeesuksen jumaluudesta tosia, järki 
vastaan uskomukset - eivät tietenkään vaan enemmänkin 
sille ajalle tyypillisiä ihmesatuja. Ortodoksiuskon mieliimme 
piirtämät kuvat ovat Bertrand de Jouevenelin Futuuribelien 
tapaan tulevaisuuksia, jotka tapahtuvat, kunhan vain uskom-
me niihin, ja teemme sen eteen niin kovasti töitä kuin meitä 
siihen käsketään. 

Ortodoksit puhuvat uskonnon puolesta lähtien siitä, että 
oleellista uskonnossa ei ole jumalan olemassaolo, vaan rituaa-
lit eli ihmisten hartauden toiminnot. Jumala tulee vasta ri-
tuaalien jälkeen, perusteluksi. Ortodoksit uskovat raamatun, 
mikä on heidän mielestään ”syntynyt Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta” - ei siis ihmisten, ohjeisiin ja erehtymättömyyteen, 
ihmisen pelastusta koskevissa asioissa. 

Raamattu ja pyhä perimätieto ovat kirkon opin lähteitä. 
Kirkko opettaa, että sille on annettu Pyhä Henki, joka ohjaa 
raamatun opettamisessa. Sen lisäksi kirkon suurilla opettajilla 
eli ns. vanhoilla kirkkoisillä on suuri merkitys jumalan sanaa 
tulkittaessa. Kirkolliskokouksissa vanhat miehet juopotteli-
vat, tappelivat ja ostivat ääniä kuukausikaupalla jatkuneissa 
kokouksissaan saadakseen omituisille päähänpinttymilleen 
enemmistön edustajien keskuudessa. 
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Tällaisia olivat mm. oppi neitseellisestä syntymästä ja oppi 
pyhästä kolminaisuudesta, jonka perustelut eivät kestä jär-
kevää käsittelyä ilman pientä hymynkaretta huulilla tyyliin. 
Varsinaisesti homofobista Paavalia, joka oli teologi erotukseksi 
Jeesus Kristuksesta, joka oli moralisti, pidetään kristinuskon 
omana ”putinistina ja paholaisena”, joka huomasi ”iljettä-
vien homoseksuaalisten tapojen” olevan yleistä niiden kanso-
jen keskuudessa, jotka olivat ”vaihtaneet Jumalan totuuden 
valheeseen ja kunnioittivat sekä palvoivat luontokappaleita 
enemmän kuin Jumalaa”. 

Ortodokseille tärkeälle kirkkoisälle, Tertullianukselle, ho-
mot olivat karkotettu, ei vain kirkon kynnykseltä vaan koko 
sen suojasta, koska homous ei ollut synti vaan luonnotto-
muus. 

Edvard Westermark muistuttaa kirjassaan Kristinusko ja 
moraali, että itäisessä kirkossa sukupuolinen asketismi ku-
koisti syntymäpaikallaan. Itä säilytti varhaisempien aikojen 
perinteet sellaisina, kun ne on esitetty apostolisissa säännöissä 
ja kaanoneissa. Avioliiton todisteltiin estävän ihmistä palve-
lemasta jumalaa täydellisesti, koska se saattoi hänet askarte-
lemaan liiaksi maallisten asioiden parissa. Idässä ei ollut pa-
kollista selibaattia, mutta Eusebius esitti, että ne, jotka olivat 
antautuneet jumalanpalvelijoiksi, tulisi pidättyä vaimosta 
vapautuakseen perhehuolista ja -vaikeuksista.

Pitää muistaa, että klassisen maailman ja sen seuraajan 
seksuaalisuus poikkesi nykyisistä näkemyksistämme rajusti. 
Homous oli yleistä ja hyväksyttyä yhteiskunnan kaikilla ker-
roksilla. Esimerkiksi Aristoteleen Politiikka-teoksessa (II.9.6-
7) kerrotaan korintholaisesta Philolaoksesta, joka tunnettiin 
Theban lainsäätäjänä. Hänen rakastajansa oli kuuluisa olym-
piavoittaja Diokles. 

Miksi Kirill puhuu kuin puhuu olemalla itse se ”Paho-
lainen”, miksi länttä syyttää? Ortodoksien virallinen opetus 
on hyvin konservatiivista. Tunnetun suomalaisen raamatun-
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tutkija Heikki Räisäsen mukaan pahaksi onneksi perisynnin 
keksinyt Augustinus kietoi siihen mukaan ihmisen seksuaa-
lisuuden, johon hänellä oli patologinen viha-rakkaussuhde, 
ja tuli näin aiheuttaneeksi tuleville sukupolville suunnatonta 
vahinkoa. 

Räisänen muistuttaa myös tärkeästä asiasta, joka on jäänyt 
usealta unohduksiin, ettei augustinolais-protestanttinen nä-
kemys ole raamatun näkemys, vaikka niin usein tietyt uskon-
nolliset piirit antavat puheissaan ja kirjoituksissaan harhaut-
tamismielessä suuren yleisön ymmärtää, tietäen koulutettuina 
teologeina puhuvansa itse julistamansa jumalan sanaa vastaan 
samalla hävyttömästi totuudenvastaisesti valehdellen.

Entä sitten millainen on ortodoksinen näkemys ihmisten 
sukupuolisuudesta, mikä pohjautuu raamattuun? Itä-Suomen 
yliopiston itäisen teologian käytännöllisen teologian apulais-
professori TT Pekka Metso on käsitellyt aihetta Historian 
tietoteema -lehdessä 1/2018 otsikolla Keskustelu samaa su-
kupuolta olevien parisuhteessa kirkossa vuodesta 1990 nyky-
hetkeen - kirjoituksessaan ja todennut, että milloin Suomen 
ortodoksisen kirkon virallisen kannan ja yleisen suomalaisen 
homoseksuaalisuuteen asennoitumisen välillä nähtävää risti-
riitaa on käsitelty iltapäivälehdissä, arkkipiispa Leo on esiin-
tynyt virallisen opetuksen puolustajana:

”Tämä on antanut lehdille aiheen kuvailla ortodoksista 
kirkkoa muun muassa ”patavanhoilliseksi”. Lehtijutuissa 
arkkipiispa on korostanut kirkollisen ja yhteiskunnallisen 
katsantokannan erilaisuutta ja todennut, että uusi avioliitto-
laki ei ”liity millään lailla ortodokseihin” eivätkä eduskunnan 
päätökset ulotu tässä asiassa Suomen Ortodoksikirkon käy-
tänteisiin. Vaikka Suomen Ortodoksisen Kirkon virallinen 
opetus näyttäytyy arkkipiispan linjauksissa selkeänä, muut-
tumattomana ja - katsantokannasta riippuen - jyrkkänä, kir-
kon sisällä eletyn elämän todellisuudessa hän on edustanut 
keskustelevampaa ja suvaitsevaisempaa linjaa.”
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Talouspolitiikkako 
moraalinen tiede?

”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 
tapahtuu jotain hyvää tai pahaa, niin juuri tällainen valtio 
ilmoittaa pitävänsä asianomaista osanaan ja iloitsee tai kärsii 
kokonaisuudessaan yhdessä hänen kanssaan.”

-Platon Valtiossa
Sixten Korkmanin kirjat ovat hauskoja ja viihdyttäviä ta-

loustieteen popularisointeja, paljon parempi ja iskevämpiä 
kuin melkein yhtä suositun talouspoliittisen ajattelijan, nykyi-
sin Helsingin pormestarina aikaansa kuluttavan Juhana Varti-
aisen vastaavat. Molemmat ovat kiinnostavia tietokirjailijoita 



185

ja heitä kannattaa lukea johdantona Elina Lepomäen (nykyi-
nen Valtonen) kirjaa Vapauden voitto (Otava 2018) lukiessa. 
Niin teen itsekin parhaillaan. Mutta palataanpas Korkmaniin, 
joka jaksaa selostaa talouspolitiikan professorimaisen tarkkaan 
kaiken alusta eli Platonista lähtien.

Platon etsi ihmisten välille yhdyssidettä, joka olisi pitänyt 
heidät samassa veneessä ja ymmärryksellä vapauden olevan 
kaikille yhteistä. Vapaudesta ja sen puutteesta maailmassa on 
taas kova huuto. Mutta millaisesta vapaudesta? Länsimaissa 
vapaus liittyy käsitteenä oleellisesti talouteen. Klassisella ta-
loustieteellä on lähtökohtansa luonnonoikeuden teoriassa. 
Markkinatalous nähtiin yksilön vapauden yhtenä ehtona. Va-
paus on myös tärkeä itseisarvo ja olennainen osa tehokuuden 
kannalta Sixten Korkmanin mukaan. 

Korkman kirjoittaa kirjassaan Väärää talouspolitiikkaa 
(Otava 2015) vapauden sisällön voivan olla käytännössä kovin 
rajallinen, jos se tarkoittaa vain negatiivista vapautta; ”Vapaus 
on arvokkaampaa, jos valintajoukko pitää sisällään yksilön 
korkealle arvostamia vaihtoehtoja. Siksi monet tutkijat ja 
ajattelijat ovat historian saatossa korostaneet vapauden posi-
tiivista puolta tai substantiaalista ja todellista sisältöä – heidän 
joukossaan Aristoteles, Adam Smith, Karl Marx ja Franklin 
Roosevelt.” 

Korkman kysyy kirjansa aluksi perustavaa laatua olevat ta-
louspoliittisesti tärkeät kysymykset, miksi olemme eri mieltä 
talouspolitiikasta ja miksi jotkut vaativat finanssipoliittista 
elvytystä työttömyyden torjumiseksi, toiset menoleikkauksia 
budjettivajeen supistamiseksi, tai jotkut suosivat veroastei-
den alentamista, toiset (hyvätuloisten) verotuksen kiristämis-
tä? Vastauksia on yhtä monta kuin on kysyjää. Korkmanin 
huomio taloustieteestä tehtävänään erottaa jyvät akanoista ja 
määrittää yksiselitteinen totuus on vaikea saavuttaa, koska to-
tuus on vaikeasti vangittavissa ja ”väärien profeettojen valheet 
vaikeasti paljastettavissa”. 
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Korkman muistuttaa makrotaloustieteen isän, John 
Maynard Keynesin, sanoin taloustieteen olevan olennaises-
ti moraalinen tiede, vaikka se tuntuukin unohtuneen niil-
tä talouspolitiikan vääriltä profeetoilta, jotka käyttävät sitä 
härskisti yksinomaan omien etujensa ja vallassa olevien etu-
oikeutettujen ryhmiensä aseman parantamiseksi muiden 
kustannuksella, välittämättä sen seurauksista yhteiskuntaa 
jakavana ja eriarvoistavana instrumenttina, kuten kerromme 
tässä kirjassa kokoomuksen tekevän, vaikka puolue väittää-
kin ovelasti suurta yleisö ”putinmaisesti” hämäten tekevänsä 
muuta. Samalla tavalla toimivat Marxin mukaan keskiajan 
ritarit, jotka pitivät itseään heikkojen ja kristinuskon puo-
lustajina, vaikka asia oli toisin ja paljon ”putinmaisempaa”. 

Talouspolitiikka on vaikeaa ja pienen piirin harrastamaa 
tiedettä ja sitä harvoin ymmärtää tavallinen mattimeikäläinen. 
Se mikä jää meiltä Korkamanin mukaan usein huomaamatta, 
on A History if Economic (1954) kirjan kirjoittaneen Joseph 
Schumpeterin käsitys taloustieteestä joukkona menetelmiä ja 
teorioita, eräänlaisena työkalupakkina: 

”Näin ymmärrettynä taloustiede on vain osa taloudellista 
ajattelua, joka kattaa kaiken yhteiskunnassa esiintyvän talo-
utta koskevan pohdiskelun”. 

Kaikki ei siis ole talouspolitiikkaa – ei voi olla - eikä sen 
nimissä kaikkea voida pyhittää elämän alttarille numeroiden 
alistaessa valtaansa kaiken inhimillisen. 

Tehtävä on vaikea. Siksi myös väärien profeettojen valheet 
ovat vaikeasti paljastettavissa mutta ei mahdoton tehtävä, kun 
siihen liittää mukaan aristoteeliset moraaliset pohdinnat hy-
västä elämästä ja onnellisuudesta, kuten Korkmanin tekee siitä 
huolimatta, että jo myöhäisantiikissa Platonin Valtio syrjäytti 
lähes kokonaan aristoteelisen poliittisen ajattelun. 

Keynesin mukaan taloustiede on tärkeää juuri talouspo-
liittisten suositustensa takia. Niitä tehtäessä ei voi välttää 
ottamasta kantaa arvioihin sekä talouden tarkoitusperiin ja 
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talouspolitiikan tavoitteisiin. Ruotsalainen Gunnar Myrdal 
piti arvovapaata taloustiedettä mahdottomuutena, koska jo 
tapamme hahmottaa tutkimuksen kysymysajatteluja oli hä-
nestä arvosidonnainen.

Talouspolitiikka on sidoksissa arvoihin ja ideologioihin ja 
siksi myös helposti todennettavissa kenen etua sillä ajetaan. 
Kiinnitetään Korkmanin kirjassa huomio stoalaiseen käsi-
tykseen ”luonnonoikeus”, minkä mukaan määrätyt lait olivat 
elimellinen osa maailman järjestystä, ja lain mukaiset oikeudet 
myös siksi luonnollisia, kuten näkemys ihmisten tasa-arvosta 
ja yhtäläisestä arvokuudesta. 

Sellainen yhteiskunta, jossa niitä ei ilmene, ei ole ihmis-
ten edun mukainen yhteiskunta kaikkien elää ja olla vapaasti, 
vaan väkinäinen, jonkun pienen ja voimakkaan tyhmän des-
poottisesti hallitsema yhteiskunta, jossa ei ole vapautta vaikut-
taa omaan elämään eikä myöskään viime kädessä ajatteluun ja 
ajatuksiinsa. Luonnonlakeja ja yhteiskuntasopimusta alettiin 
pohtia uudelleen 1600-luvulla esimerkiksi Hugo Grotiuksen, 
Thomas Hobbesin ja Samuel Pufendorfin sekä John Locken 
toimesta. 

Locken mukaan perusoikeudet olivat luovuttamattomia ja 
valtion tehtävänä oli niiden kunnioittaminen ja suojeleminen. 
Locke puhui ensimmäisten joukossa yksityisen omistusoikeu-
den turvaamisen puolesta aristoteelisesti, sillä Aristoteles kat-
soi yksityisomistuksen, Platonista poiketen, edistävän yhteistä 
hyvää. Aristoteles on kiinnostava myös toisella tapaa. Hän 
osasi tehdä eroa hyödykkeen käyttöarvon ja vaihtoarvon välil-
lä ymmärtäen vaihdon toteutumisen edellyttävän molempien 
osapuolien hyötymistä. Aristoteles myös pohti ideaa oikeu-
denmukaisesta hinnasta, ymmärsi rahan merkityksen arvon 
mittana ja vaihdon välineenä sekä vastusti monopoleja. Miksi 
Korkmania kannattaa lukea iltalukemiseksi? Siksi, että ym-
märtää talousopin olevan sidoksissa eettisiin periaatteisiin, 
toisin kuin taloudellinen teoria.
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Hiljaisuus
”En tiedä, millaisilla aseilla kolmas maailmansota käydään, 
mutta neljännessä maailmansodassa taistellaan kepeillä ja ki-
villä.”

-Albert Einstein

Näin alkaa Don DeLillon uutuusromaani Hiljaisuus (Tammi 
2022) joka on kirjoitettu kaksi vuotta sitten 2022, mutta so-
pii erityisen hyvin kuvaamaan tätä aikaa, kun hallitsijat ovat 
tulleet hulluiksi ja maailmasta uhkaa sammua sekä järjen että 
inhimillisyyden valo, ellemme sitä ennen huku tulviin ja hei-
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näsirkkoihin, kuten maailmanlopusta on raamatussa hihhu-
leita ja muita hurlumpäitä kautta aikojen varoiteltu. 

Luin tänään ensimmäistä kertaa Putinin hulluuden yhdes-
tä mahdollisesta syystä norjalaisesta verkkojulkaisu: netavisen.
no:sta. Norjalaismedioissa on kerrottu tiedustelulähteisiin 
nojaten Putinin olevan kuolemansairas ja sairastavan paran-
tumatonta suolistosyöpää jo vuodesta 2022 lähtien. Hän saa 
kuulemma sytostaattihoitoa syöpäänsä, joka on kivulias. Siitä 
hänen kasvoilleen kivettynyt ilme ja ettei hän entiseen tapaan-
sa enää hymyile.

Voisiko se olla hänen uhkarohkeutensa syy? Kyllä yksi 
mahdollinen: kosto kaikille elämän turhuudesta ja ajan vähyy-
destä sitten kun sen aika kunkin kohdalla aina yhtä yllättäen 
tulee milloin minäkin sairautena ja lopun alkua odotellessa. 
Don DeLillon kirjaa lukiessa ei enää mieti Putinin kaikkien 
ihmisten kanssa jakamaa surullista kohtaloa, vaan sitä millais-
ta se on, kun ei mitään ole? 

Ihan kuin tälläkin hetkellä Ukrainan taivaan alla kuolemaa 
kylvävien ohjusten kiitäessä siviilikohteisiin Putinin koston 
nimissä, kuten tänään on kerrottu medioissa mm. lastensai-
raaloihin ja terveyskeskuksiin niin, että kreikkalaisten koston-
jumala NEMESIKSEN nimissä Putin on totisesti kivuliaan 
kuolemansa ansainnut. 

Kirjassa pariskunta Jim ja Tessa ovat palaamassa matkoilta 
vain huomatakseen, etteivät palaa enää entiseen toimivaan 
menneisyyteensä. Edessä on hiljaisuus ja kysymys: onko 
täydellinen hiljaisuus loppu vai alku jollekin uudelle, mistä 
emme tiedä vielä mitään? Onko hiljaisuus sitä, kun äänet ja 
tunnistettavat hahmot katoavat ympäriltämme emmekä saa 
enää yhteyttä itseemme toisten kautta? Jimin nimi oli Jim 
Kripps. Mutta lentomatkan ajan hänen nimensä oli paikan-
numero: ”Se oli hänen oma syvään juurtunut käytäntönsä, 
nimi tuli boarding passiin leimatusta numerosta.”

Ensimmäisessä osassa ”Sanoja, lauseita, etäisyys kohtee-
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seen” Jim painaa nappulaa, ja selkänoja kallistuu taaksepäin. 
Hän huomaa katsovansa lähintä niistä pienistä ruuduista, 
jotka olivat juuri matkatavaralokeroiden alapuolella, sanat 
ja numerot vaihtuivat lennon edetessä. Ensimmäisen luvun 
alussa Don DeLillo lyö madonluvut tyhjyydelle: ”Hän alkoi 
luetella sanoja ja numeroita ääneen, koska niillä ei ollut mer-
kitystä, ei minkäänlaista vaikutusta, jos hän vain rekisteröi 
muuttuvat yksityiskohdat, ja ne katosivat saman tien mielen 
ja lentokoneen kaksoisurinaan.”

Don DeLillo näyttää meille ajan ja ajatuksen yhteenso-
vittamisen mahdottomuuden. Alussa kaiken katoaminen 
lennonnopeudella on mukavaa ja täsmällistä, mutta ei enää 
ajan kanssa. Mihin kaikki katoaa ja miksi se ei ilmesty enää 
näkyviin? Aika New Yorkissa on kaksitoista viisikymmentä-
viisi. Ei sanota päivällä tai yöllä, he pohtivat: ”Vaikka eihän 
sitä meille tarvitse sanoa.” Kyllä tarvitsee, sillä he ovat kohta 
menettämässä kaiken sen liiman, mikä pitää heidät tiedoissa 
olemisesta kiinni muuttaen kaikki numerot, sähköisen lunt-
taamisen ja viisastelun kammottavaksi hiljaisuudeksi.

Don DeLillo ei ole ensimmäistä kertaa typistämässä hil-
jaisuutta ja kauhua muutamaan eleeseen, aikeeseen ja sanaan 
pienoisromaanissaan tyhjyydestä ja hiljaisuudesta. Näin hän 
tehnyt aiemmin myös Esittäjässä (Tammi 2001), Putoavassa 
miehessä (Tammi 2008) ja Omegapisteessä (Tammi 2011). 

Nyt vaikutus on vielä vavisuttavampi, jos mahdollista ”Vai-
kutelma on ylimaallisen hieno”- ainakin Chicago Tribunen 
mukaan. Ja todentotta! Don Delillo yltää sanojen yli tavan-
maisten merkitysten tuolle puolen luoden merkityksiä, joiden 
olemassaolo – ihan kuten kirjan tyhjyyden ja hiljaisuuden-
kin- riippuu kaikesta muusta kuin olevaisesta järkevästä ja 
mitatusta tärkeydestä.

”Tiedät kyllä, miten nämä asiat menevät”, nainen vastaa 
ärtyneenä, kun jää kiinni Celsiuksen etymologisesta vakoilus-
ta ja nuuskimisesta kännykällään: ”Nousevat pintaan muistin 
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syvyyksistä. ja sitten kun saat mieleesi miehen etunimen, mi-
nulle alkaa tulla paineita”, mies vastaa. Don DeLillon mukaan 
ilmassa pariskunnan vuoropuhelu tuntuu olevan suurelta osin 
jonkin automatisoidun prosessin tulosta, ja sanat määrää itse 
matkan luonne: ”Ei lainkaan sellaisia syrjähtelyjä kuin ihmi-
sillä sisätiloissa, ravintoloissa, joissa painovoima estää rajut 
liikkeet ja puhe leijuu vapaasti.”

Jossain kohti kirjaa lukiessa huomaa Don DeLillolla olevan 
paljonkin yhteisiä kauhuelementtejä Stephen Kingsin kirjojen 
hiljaisuuden kanssa, kun Don DeLillon kirja kysyy missä ovat 
henkilöautot ja rekat, liikenteen melu? Supersunday. Ovatko 
kaikki kotona vai pimenneissä baareissa ja klubeissa odotta-
massa ottelun alkua: ”Ajattele, miljoonia pimeitä ruutuja. Yri-
tä kuvitella mykistyneet puhelimet. Mitä tapahtuukaan niille, 
jotka elävät puhelimissaan?”

Samanlainen tunnelma on Jose Saramagon kirjassa Sokeat 
(Tammi 1997) tai italialaisen elokuvaohjaaja Pier-Paolo Pa-
solinin elokuvassa Teorema (1971). Näitä kaikkia yhdistää 
vastauksen antaminen Albert Camusin nykymaailmamääritel-
mään eli sisäisen viihtymättömyyden ja onttouden teemaan, 
siinä, jossa me elämme, herätti hänestä eniten huomiota en-
sinnäkin se, että suurin osa ihmisistä (lukuun ottamatta kaik-
kiin kategorioihin kuuluvia uskovaisia) oli vailla tulevaisuutta: 

”Elämä ei ole ihmisen arvoista, jollei sitä voida projisoida 
tulevaisuuteen, jollei se anna lupausta kypsymisestä ja edisty-
misestä. Seinää vasten painettuna eläminen on koiran elämää. 
Toden totta! Oman sukupolveni ihmiset ja sen sukupolven 
ihmiset, jotka nyt astuvat työpajoihin ja tiedekuntiin, ovat 
eläneet ja elävät entistäkin enemmän kuin koirat.”

The Guardian pitää Don DeLilloa someajan Samuel Be-
ckettinä: ”DeLillo on paranoian ja turmion airut, kirjailija, 
joka ymmärtää ajan hengen. Hiljaisuus on puhdasverinen ka-
tastrofiromaani, joka muistuttaa meitä siitä, että joskus elämä 
voi muuttua niin kiinnostavaksi, että unohdamme pelätä.” 
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Kaikki tapahtuu äkkiä ja arvaamatta - äkkiarvaamatta, kuten 
oikeassa elämässäkin, eihän vahinko tule kello kaulassa. 

Kirjan päähenkilöt menettävät otteensa siihen, mitä kutsu-
taan nykymaailmassa todellisuudeksi, vaikkei se sitä de facto 
ole, vaan enemmänkin todellisuutta kehittelevää ja tukevaa 
keinotodellisuutta, mikä elää omaa tarinaansa ja aikaansa kän-
nyköissämme ja somessa olematta silti konkreettisesti olemas-
sa. Tessalla se ilmenee pakonomaisena tarpeena muista nimiä, 
kuten Fahrenheitin etunimi. 

Heillä ei ole tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu, Vain 
eksyksissä olevia ihmisiä vailla yhteyttä toisiinsa, kaikki sam-
muneena ympärillään. Tarina on kiehtovan jännittävä tyh-
jennys arkipäivän turhista rasittavuuksista olemassaolomme 
sille toiselle puolelle kurkistaen, jonka näemme vasta kun 
kuolemme, jos näemme lainkaan.

”Tämä ei tietenkään ole ensimmäinen kerta, jolloin ihmi-
siltä on käytännössä kaikki tulevaisuuden tiet tukittu. Mutta 
ennen vanhaan on tällaisessa tilanteessa auttanut sanan voima 
ja avun huuto. Ihmiset vetosivat toisenlaisiin arvoihin, joi-
hin he panivat toivonsa. Nykyään kukaan ei puhu (lukuun 
ottamatta niitä, jotka vain toistavat itseään), koska maail-
maa näyttävät johtavan sokeat ja kuurot voimat, jotka eivät 
suostu kuulemaan varoitushuutoja, ei neuvoja, ei rukouksia. 
Näkymä, jonka viimeksi koetut vuodet ovat meille tarjon-
neet, on tuhonnut meistä jotakin. Tämä jokin on ihmisen 
ikuinen luottamus, joka on aina saanut hänet uskomaan, että 
puhumalla ihmisille ihmisten kieltä heidät saa myöskin rea-
goimaan inhimillisesti. Me olemme nähneet valehdeltavan, 
paneteltavan, tapettavan, karkoitettavan, kidutettavan, mutta 
kertaakaan emme ole saaneet niitä uskomaan, jotka sen te-
kivät, ettei niin olisi pitänyt tehdä, sillä nämä ihmiset olivat 
varmoja itsestään ja on mahdotonta saada abstraktiota, toisin 
sanoen jonkin ideologian edustajaa muuttamaan mieltään.”

-Albert Camus
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Vapaudesta
 irlantilaisesti

 laulaen
Mitä Suomessa ymmärretään elämäksi ja taiteeksi, on jotain 
ihan muuta muun maailman hyväksi, mihin yhtyy myös auto-
maattisesti radikaali näkökulma ihmisestä vapaana oman elä-
mänsä herrana orjuuttavista kytkennöistä. Juuri näitä asioita 
on kuvannut Lontoo, Uusi Babylonia (2012) televisiodoku-
mentillaan maailman valloittanut Julien Temple, jonka uusin 
dokumenttielokuva kertoo valloittavan ja aidon tarinan irlan-
tilaisen musiikin legendan, The Pogues -yhtyeen keulakuvasta 
Shane MacGowanin (s. 1957) (Crock of Gold: A Few Rounds 
with Shane MacGowan, Britannia 2020). Tempe on osaava ja 
Uusi Babolyn oman aikansa yksi parhaimmista televisiodoku-
menteista, mikä onnistui vangitsemaan ikimuistoisella tavalla 
Lontoon kapinahengen.

 Uusi dokumentti jatkaa samaa linjaa. Se ei ole mitään 
lässytyskamaa pikkuporvareille. Yksi mielenkiintoinen piirre, 
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joka pistää silmään heti alussa; irlantilaiset ovat kansanomai-
sen rähinöintiin herroja vastaan äidinmaidosta imenyttä ja 
sisukasta porukkaa, jotka ovat tottuneet vahvemman anturan 
alla taistelemaan kovaakin vastusta vastaan ja silti säilyttämään 
itsessään alkuperäisen metsäluonteensa ja luonnonlapsien har-
vinaisen herkkyyden vaalia unelmaa vapaudesta. 

Muinaiskelttiläinen yhteiskunta muodostui laajennetuista 
perheyhteisöistä eli klaaneista. Heillä ei koskaan ollut yhteistä 
kuningasta tai valtiota. Klaanit olivat elämän perusta. Vapaus-
sota oli ainoa hyväksyttävä sota, jos nyt sodasta voi niin sanoa. 
Irlantilaisten vapaudenkaipuu- ja haaveet ovat irlantilaisuu-
den peruskauraa. Jo Aristoteles ymmärsi tunteiden olevan 
intentionaalisuuden muotoja ja niillä olevan aina suuntaava 
kohde: tunteet liittyivät aina oleellisesti uskomuksiin. Jaottelu 
vapauksista on peräisin filosofi Isaiah Berliniltä (negatiivisella 
vapaudella tarkoitetaan ulkoisten rajoitusten puuttumista eli 
vapautta jostakin, positiivisella taas vapautta johonkin, eli sitä, 
millaisia tosiasiallisia mahdollisuuksia ihmisillä on vapauk-
siensa käyttämiseen, itsensä toteuttamiseen osallistumista ja 
sitoutumista). 

Kannattaa nähdä hieman vaivaa ja kaivaa esiin samanai-
kaisesti katsottavaksi Unelma vapaudesta - Irish Revolution 
(2020) dokumenttisarjassa, joka esitettiin Ylen Areenassa pari 
vuotta sitten, on outoa imua, sillä se näyttää poikkeuksellisen 
tarinan siitä, kuinka vain idealismilla ja rohkeudella varustet-
tu pieni ryhmä kapinallisia pakotti Ison-Britannian, maail-
man tehokkaimman kansakunnan, vetäytymään vuosisatojen 
valloitusten ja väärinkäytösten jälkeen karulta saarelta nöy-
ryytettynä. Miksi se on tärkeä? Tv-dokkarisarjasta käy ilmi, 
miten Pandoran lippaasta lensi taivaalle se hulluus, joka pisti 
irlantilaiset uhkarohkeiksi välittämättä ympäristönsä kovasta 
painostuksesta ja vuosikymmeniä jatkuvasta ”maakuopissa 
verisenä makaamisista”. 

Uuden radikaalin irlantilaissukupolven ajatukset veljelli-
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syydestä olivat lähellä utopistisia ja ajan hengen mukaisesti 
sosialistisia ajatuksia. Tasa-arvoista yhteiskuntaa vuoden 1916 
julistuksen tekijät eivät kuvitelleet täydelliseksi, vaan yhteis-
kunnaksi, josta paistoi läpinäkyvän ihmisyyden periaate, ja 
jonka ihmisyys tuottaisi herdeliläisesti ajateltuna humanismin 
hengessä ihmisestä ihmiselle. Kun irlantilaisuus oli aiemmin 
ollut klaanien muodostamaa hajanaista, alkoi se nyt saada 
yhteneväisiä kansallisia ja poliittisia piirteitä, jotka ratkaisivat 
yhteisön modernin kohtalon. Irlannin moderni kohtalo oli 
taistella vaikeassa tilanteessa, jossa hyvä ei ollut jotain yleistä, 
jota vastasi yksi idea. 

Miten se oli mahdollista? Georges Bataille asetti kysymyk-
sen näin: Miksi yhteisö? Siksi että jokaisen taustalla oli riittä-
mättömyyden tunne ja epätäydellisyyden periaate. Aivan ku-
ten ajatukset, joita voidaan ajatella vain yhdessä, ahtautuisivat 
eteiseen koska niiden paljous estää kulun sen läpi. Jokaisen 
olevan eksistenssi kutsuu toista tai toisten moninaisuutta. 

Sitä oli Irlannin vapaushaaveetkin: ketjureaktio, joka ker-
ran alettuaan ei voinut pysähtyä. Antiikin Kreikan tragedioissa 
hulluus kulminoitui kolmeen kohtaan: pimeyteen, vaelteluun 
ja turmioon - näimme niissä myös valojen ja varjojen väliset, 
muuten arjessa tavallisilta silmissä piilossa olleet taistelut kuin 
järjen ja järjettömyyden välttämättöminä yhteentörmäyksinä. 
Pimeys viittasi Irlannissa siihen suuttumukseen, mitä Pääsiäis-
kapinan johtajien teloitus vuonna 1916 sai aikaan kansan 
keskuudessa, ja oli siksi lajissaan tärkeä polttoaine Irlannin 
itsenäistymiselle. 

Miksi sarja siis kannattaa katsoa samaan aikaan Julien 
Templen uutuuden Crock of Gold: A Few Rounds with 
Shane MacGowan,in kanssa? Että ymmärtäisi, millainen on 
moderni satu irlantilaisen hulluuden kieliopista ja tahtomisen 
aktista, joka irlantilaisten kautta on levinnyt jokaiseen maa-
ilman kolkkaan unelmana vapaudesta. Kyse on irlantilaisessa 
hulluudessa ja siitä kumpuavasta tahtomisen aktissa; järjen voi 
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menettää väliaikaisesti, jos kohtaa odottamattoman menetyk-
sen. Ihmiset eivät voi mitään, kun tunteet vievät mennessään 
mutta tavallisissa oloissa ihmisen tuli hallita tunteitaan. 

Miksi irlantilaiset vastarintamiehet onnistuivat? Koska he 
onnistuivat sitomaan argumenttien retorisen ulottuvuuden 
vastaanottajan arvoasenteisiin. He myös ymmärsivät, että 
kaiken hallitsemisen keskeinen osa on julkinen keskustelu eli 
retoriikka argumentaatiomuototeorian mukaisesti: siirtymi-
sessä uskomuksesta toiseen jollakin perusteella; uskon että asia 
on niin ja näin, koska se seuraa sitä ja tätä. Yhteistä rintamaa 
irlantilaisten mielissä vahvisti todennäköisyyspäätelmä, joka 
nojaa yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin, ja jossa ei tarvitse 
mainita jokaista päättelykuviota erikseen. 

Irlantilaisten onnistumista täydensi myös se taito, miten 
käytännöllisiä ratkaisuja tehtiin monien osittain eri suuntiin 
vetävien arvojen keskellä - ja selkeä ymmärrys siitä, että arvo-
jen ja tilanteiden moninaisuuden takia sama arvopremissi voi 
eri argumenteissa olla perustelemassa vastakkaisia ratkaisuja ja 
silti kyseessä ei tarvitse olla virhepäätelmä. Mutta millainen on 
irlantilaisuus itsessään? Ihmismieli on luonteeltaan sosiaalinen 
ja siihen vaikuttaa enemmän kuin tiedämme tai myönnämme 
ympäristömme vaikutus. 

Menneisyys piti riisua tradition sädekehästä ja pyhän maal-
listamista. Juuri tähän pyrkivät vuoden 1916 Pääsisäiskapinan 
radikaali sukupolvi ohjelmajulistuksessaan, joka ei ollut kau-
kana Pariisin kommuunin 1871 ajatuksista. Mutta mukaan 
astui salakavalasti tilaisuutensa tajunnut katolinen kirkko, 
joka tuki yhtenäistä kansaa ketunhäntä kainalossa, kaapaten 
itselleen myöhemmin yhteiskunnallisen monopolin ylläpitää 
yhteiskunnan epäoikeudenmukaisia rakenteita pyhiin tradi-
tioihin ja kansallistunteeseen vedoten. 

Kysymys vapaudesta on samalla myös kysymys olemassa-
olosta itsestään. Ihminen on vapaa vain, jos se oli olemassa 
oman luontonsa pakottamana ja toteutti yksin itse itsensä. 
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Immanuel Kantin mukaan emme voineet perustellusti tietää 
olevamme vapaita, mutta eettisyyden todellisuudesta saatoim-
me päätellä vapauden olemassaolon. Herbert Marcuse valitti, 
että meidän oli vapautettava itsemme yhteiskunnasta, jossa 
vapautumisella ei näyttänyt olevan suurten joukkojen tukea. 

”Vapauttaa” tarkoitti sosiologi Zygmunt Baumanin mu-
kaan kirjaimellisesti vapautumista jonkinlaisesta kahleista, 
jotka estivät tai rajoittivat liikkumista: vapautuminen siis 
tarkoittaa sitä, että alkaa tuntea itsensä vapaaksi liikkumaan 
tai toimintaan. Tuntea itsensä vapaaksi tarkoitti hänen mie-
lestään, ettei koe esteitä, vastusta, vastarintaa, ettei mikään 
hankaloita aiottuja tai kulloisessakin tilanteessa parhaimmaksi 
katsottuja tekoja:

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

Vapaus on veri, joka virtaa irlantilaissuonissa. Vapaus on 
myös vastuuta ja välittämistä toisistaan. Kukaan ei ole oman 
onnensa seppä maailmassa. Se on myös The Pogues -yhty-
een keulakuvan, Shane MacGowanin, elämän tärkein ehto. 
Irlantilaiselle vapaus on myös omapäisyyttä - ja lakisuutta; 
saada olla ja hengittää vapaasti. Niin sen pitäisi olla kaikkien 
muidenkin ihmisten kohdalla. 
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Norjan menestyvät 
Punaiset

Norjan politiikassa on pysyvä ilmiö vasemmistolaistuminen, 
mikä antaa toivoa myös Suomelle, siis nimenomaan demareis-
ta vasemmalle olevalle oikealla vasemmistolle, joka on turhaan 
kärsinyt Neuvostoliiton epäonnisesta ja epäonnistuneesta ko-
keilusta kohta 100-vuotta. 

Norjassa sekä suosittu vasemmistopopulistinen RÖDT, 
että vasemmistososialistien SV ovat kasvattaneet suosiotaan, 
ja kasvattavat koko ajan lisää, vieden suosiota hallituspuolu-
eilta, sekä Norjan demareilta että kepulaisilta, jopa niin että 
kyseessä alkaa olla ilmiö, joka nostattaa toivoa myös muualla 
vasemmiston keskuudessa siitä, olisiko 2020-luku uuden ja 
oikean, ei sosialidemokraattisjohtoisen ja pikkuporvarillisen, 
porvarien kanssa sopuilevan ja tavallisen ihmisen lompakkoa 
rikkaiden eduksi rasittavien kompromissien tekijän, vasem-
miston vuosikymmen?

Rödt, joka pääsi Norjan syksyn eduskuntavaaleissa ää-
nikynnyksen yli 4,7 prosentin kannatuksella ja sai kahden 
kansanedustajaa, on nyt puolessa vuodessa tuplannut kan-
natuksensa yli 10 prosenttiin, on myös vastaus tunnetulle 
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eurooppalaiselle marxilaiselle Zizekille, joka oli ”Euroopan 
ainoana” jäljelle jääneenä älyllisenä kulttuurimarxistina muita 
edellä pohtiessaan kirjassaan Uusi luokkataistelu - terrorismin 
ja pakolaisuuden todelliset syyt (INTO 2017) kriisin syitä ja 
ongelmia sen ratkaisemiseksi. 

Samaan aikaan monet muutkin ovat yrittäneet analysoida 
ongelmaa. Päähuomio kiinnittyy ihan samaan vasemmiston 
ikuisuusongelmaan kuin jo Marxin aikana 1880-luvun lopul-
la keskellä nousevan työväenluokan ideologisia kissanhännän-
vetoja. 1900-luvun lopulla ne ”moral narratives” eli suuret 
kertomukset, joista vasemmistopuolueet saivat identiteettinsä, 
olivat ehtyneet. Yksi suuri kertomus oli antagonistinen suhde 
kapitalismiin. 

Karl Marxin näkemykseen yksityisomistuksesta tuli peri-
synnin vainua. Enää ei kysymys kapitalismista määrity yhte-
nä ja suurena perusvikana tai perusristiriitana. Marxille hyvä 
yhteiskunta oli ”elämän luovaa ilmaisua, joka kumpuaa koko 
henkilön kaikkien kykyjen kehittämistä” (Marx, The German 
Ideology).

Tilanne on kutkuttava kahdeksan vuoden porvarihallituk-
sen köyhien ja tavallisten ihmisten kyykyttämisen jälkeen, 
jolloin Norjasta, maailman rikkaimmasta valtiota yritettiin 
selkeästi Erna Sohlbergin johtaman oikeistohallituksen toi-
mesta tehdä jakaantunut luokkayhteiskunta, missä köyhempi 
väestönosa, syrjäseuduilla asuvat, eläkeläiset ja lapsiperheet, 
olivat rikkaiden hyvinvoinnin maksajia. 

Uutta on se, että ensi kertaa myös Norjan demarit näyt-
täytyvät nyt melko porvarillisena ja kompromissipuolueelta, 
mikä on syönyt sen kannatusta muun vasemmiston hyväksi. 
Nyt Norjassa taistelu on jalkautunut politiikassa pienen ih-
misen tasolle ja se on tuonut toivon takaisin politiikkaan ja 
aktivoinut vasemmistolaisesti ajattelevat, aiemmin passiiviset 
ja kohtaloonsa alistuneet köyhät, joista monia äänesti Frp:tä 
eli Framskiftspartieta, joka on Norjan persut, kun taas Rödt 



200

on Norjassa jatkuvasti suosiotaan nostava uraauurtava poliit-
tinen liike. 

Norjan RÖDTIEN menestyksellä on myös laajemmat 
seuraukset muun maailman vasemmiston keskuudessa, jolta 
tuntuu puuttuvan psykologian taju ja taktinen pelisilmä, ja 
joka on taistellut alakynnessä siitä lähtien, kun Mitterandin 
toinen presidenttikausi päättyi Ranskassa.

Zizek, tuo tunnettu ilkikurinen marxilainen superlahjak-
kuus, varoiteli maailman uinuvaa vasemmistoa jo 80-luvulta 
lähtien niistä seurauksista, joita se kantaa pitkään petettyään 
hyvinvoinnin rakentamisen nimissä 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 
kamreerisieluisia pikkuporvareita jakamaan kakkua porvarien 
kanssa mutta kieltäytymällä samalla puuttumasta yhä pahem-
maksi käyvään ihmisten ja luonnon riistoon, jolle mm. uus-
vasemmistolainen joukkoliike Elokapina yrittää pistää lopun. 

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 ehkä valitettavasti toteutumaan 
(Pariisin 1968 suurmellakat) - 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-
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keillä ja eripurassa, on myös varmin tae siitä, ettei mikään kos-
kaan muutu kuin vasta loppumetreillä pakolla, kun kokonai-
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 mu-
kavaa seurattavaa hiljaa asemissaan odottaneille kovan linjan 
oikeistolaisille voimille, kuten Milton Freedmanille. 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, sit-
ten neuvotellaan, saisinko vielä nähdä lapseni lakkiaiset yms, 
sitten masennutaan ja lopuksi asia hyväksytään. Malli sopii 
sovellettavaksi myös politiikan psykologiaan:

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

Myös Ruotsissa Vänsterpartiet on kasvattanut suosio-
taan 10 prosentin tietämille. Vain Pohjoismaista Suomen ja 
Tanskan äärivasemmisto näyttää polkevan masentavasti pai-
koillaan. Miksi? Jätän vastuun analyysistä lukijoiden itsensä 
kontolle, sillä en halua potkia maassa makaavia, vaan toivon 
heidän nousevan pystyyn ja piristyvän päivittämään puheensa 
ja tekonsa Elokapinan ja Norjan Rödtien tapaan tälle vuo-
situhannelle - siinä kummasti auttaa se, kun seuraa Norjan 
Rödtien ihmeellistä menestystä ja lainaa vähän ideoita heiltä, 
ottaa opiksi ja uudistuu.
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Huonoa
 mukakritiikkiä

”Unohdettu valkokangas” on esseekokoelma ja samalla Neu-
vostoliitto-nimisen maan elokuvataiteen viimeisiin vuosikym-
meniin keskittyvä tietokirja. Teoksen keskeinen sisältö liittyy 
pääosin aikanaan sensuroitujen ja/tai hyllytettyjen ohjaajien 
henkilökuviin, haastatteluihin ja tuotantoon. Se kertoo Neu-
vostoliiton ajasta paljolti tuntemattoman elokuvallisen tari-
nan - valkokankaalta ja sen takaa.”

-Pentti Stranius Unohdettu valkokangas (Warelia 2022).

Mikko Lambergin kirjoitus https://kulttuuritoimitus.fi/
kritiikit/kritiikit-kirjallisuus/neuvostoliittolaista-eloku-
vaa-kasittelevan-tietoteoksen-heikkous-on-sen-hajanai-
suus-arviossa-pentti-straniuksen-unohdettu-valkokangas/?-
fbclid=IwAR30h6yFQkwMxHbP-kirjoituksen yksi häiritsevä 
piirre on kirjoittajan ilmiselvä kaunaisuus kirjan kirjoittaa 



203

kohtaan. Ainakin se paistaa lukijan silmään häiritsevästi. 
Mikko Lambergin kritiikki on itsessään hyvän maun tuol-
la puolen, sillä taidehommeleissa eivät pelkät mielipiteet ja 
makukysymykset lopulta ratkaise; on oltava vahvasti lehmä, 
tietääkseen mistä maito tulee. Tässä tapauksessa se tarkoittaa 
asiantuntijuutta, ja että tietää itse tarkkaan, mistä puhuu, eikä 
vain luule tietävänsä.

Ammattitaiteilijat tarvitsevat ammattikriitikoita siinä 
missä kriitikot ja suuri yleisökin taiteilijoita. Kyseessä on ns. 
”tuoteselosteen popularisointi” suurelle yleisölle. Lamberg ei 
selvästikään tätä tee tai halua tätä jutussaan tiedostaa, vaan 
esittelee mielipiteitä, ei asiantuntijan huomioita. Lambergin 
mauton teilaus kirjasta Pentti Stranius: Unohdettu valkokan-
gas - esseitä venäläisestä elokuvasta (Warelia, 2021), on juuri 
siksi sekä pahansisuinen että myös ala-arvoinen ja asiantun-
tematon turha räpellys, jota ilman hyvin suomalainen taide-
maailma olisi pärjännyt.

Oli ikävä lukea kirjoitusta, varsinkin kun Stranius on sekä 
osaava että arvostettu neuvostoelokuvan asiantuntija, joka 
omaa laajan kokemuksen lisäksi näkemyksen aitiopaikalla 
neuvostoelokuvasta. Lamberg paljastaa korttinsa junnaamalla 
ja inttämällä yhden ja saman epämääräisen väitteen ympäril-
lä sitä hieman varioiden: ”Onko jälleen yhden pitkän Tar-
kovski-esseen julkaiseminen tarpeellista siihen nähden mitä 
muuta elokuvahistorialla olisi tarjottavana vaikkapa komedian 
tai piirrettyjen saralla? Voiko neuvostoelokuvasta todella an-
taa kattavaa kuvaa ilman animaatiostudio Sojuzmultfilmiä? 
Dokumentaristitkin rajautuvat odotetusti Dziga Vertoviin 
(1896-1954) - josta on ainoana vanhoista mestareista teok-
sessa jostain syystä essee - ja Sokuroviin.” 

Lambergin pintapuolinen kritiikki ei ole tehty varsinaisesti 
Straniusta tai kirjaa vastaan. Sen Lambergin halveksiva kynä 
osoittaa heti aluksi. Kirjoitus on tehty avoimeksi työpaikka-
hakemukseksi jollekin suurelle mediayhtiölle, jolla on varaa 
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palkata yksi vapaata taidemaailma pikkuporvarien iloksi ku-
rittava toimittaja, jolla on taskussaan jo tarvittavia meriittejä, 
kuten Lambergilla tämän kirjoituksen jälkeen mitä todennä-
köisemmin on, medioiden toimituspäällikköinä edelleenkin 
olevien lihaa syövien valkoisten heteromiesten silmissä. 

Minä en silti häntä palkkaisi. Ammattilainen näkee heti, 
että hän huijaa olevansa muka jotain mieltä, ratsastamalla itse 
asian kustannuksella ja että kirjoitus on ns. MUKAKRITIIK-
KIÄ. Hän teeskentelee olevansa huolestunut, mutta ei osaa 
esittää oikeita kysymyksiä ja perustella tärkeään kysymykseen, 
MIKSI, oikeaa vastausta.

Toisin kuin kriitikko väittää on hyvä, ettei Straniuksen 
katse yllä epäilyttävään roskaan, jota kirjoittaja kutsuu epä-
määräisen sumuverhon takaa viihteeksi, genre-elokuvaksi tai 
animaatioksi. Jo tässä huomaa kriitikon yksisilmäisen hep-
poisuuden. Yleistys ei riitä näin vahvaan väitteeseen. Missä 
ovat käytännön esimerkit ja analyysi? Mihin hän viittaa tällä? 
Ei mihinkään. Kriitikko puhuu pehmoisia omaksi huvikseen 
ja itselleen, kun hän samaan hengenvetoon väittää rajauksen 
olevan ymmärrettävä, mutta samalla hiukan masentava, eikä 
anna tarkkaa näkemystä neuvostoelokuvan ulottuvuuksista, 
saati kansalaisille tärkeistä elokuvista. 

Miksi? Jos hän selvittäisi tätä asiaa tarkemmin ja keskittyisi 
siihen, se olisi kritiikkiä ja toisi jotain uutta keskusteluun, 
mutta ei tämä. Väite elokuvaesseistä harhaanjohtavana on 
yhtä mauton kuin absurdi. Pikainenkin tutustuminen sekä 
Michel de Montaignen että John Locken käsityksiin ja sa-
nomisiin esseistä kumoavat kirjoittajan naurettavan kapean 
käsityksen ja paljastavat avaran ymmärryksen puutteen essei-
den kohdalla. 

Esimerkiksi Locke muistutti, ettei muoto voi olla este si-
sällölle, sitä kirjoittaja ei ole kuullut ehkä siksi, ettei ole kos-
kaan edes lukenut sellaisesta. Eikä esseissä ole lähteitä. Vain 
pilkunnussija voi märistä tästä: ”Lähteistä puheen ollen erityi-
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sesti esseemäisempien tekstien kohdalla ihmetyttää kirjallisen 
lähdemateriaalin puute.” Myös tämä on olevinaan järkevää 
kritiikkiä, vaikka on sekä typerää että turhaa vittuilua ja loan-
heittoa hienoa kirjaa ja itse asiantuntevaa kirjailijaa kohtaan: 
”Eikö aiheista todella olisi löytynyt venäjän- tai englanninkie-
lisiä tekstejä, jotka olisivat voineet laajentaa esseitä ja samalla 
lukijan perspektiiviä?” 

Kriitikon on kannettava suuri vastuunsa ilman vastamuti-
noita. Mutta mitä sitten käytännössä vastuu tarkoittaa? Tästä 
puhuttiin paljon viime vuonna SARVin (Suomen arvosteli-
jain liiton) 70-vuotisjuhlien KRITIIKKI NÄKYY- hankkeessa 
mm. muutaman seminaarin ja yhden mainion kirjan verran, 
jota olen aikaisemmin käsitellyt digivallilassa. Kriitikon suu-
ri vastuu teoksen esittelyssä on yrittää pysyä asiallisena sekä 
todenpuhumista ja puhdasta teoskritiikkiä - ei epämääräisiä 
vihjailuja tai tyhjänpuhumisia. 

Lambergin olisi yksilöitävä väitteensä ja todistettava niiden 
oikeutus sekä tarkkuus samalla, kun itse paljastaa lähteet, viit-
taukset, analyysin tason, jos hänellä olisi oikeasti jotain muuta 
sanottavaa, kuin yrittää leikkiä kavereidensa silmissä kovaa 
jätkää ja mollata Straniusta. 

Sitä hän ei kuitenkaan tee. Ja kun hän ei enää muuta 
marmatettavaa löydä - itse asiassa koko kirjoituksen tyyli on 
häiritsevän negatiivinen, ei siis rakentava, opastava ja suo-
pea, kuten taidekritiikki yleensä on, paitsi Lambergin omat 
lähinnä taiteellisiksi kasvojenkohotuksiksi tarkoitetut offen-
siivit - häntä tympäisee koko kirjoitus. Esimerkkinä tästä hän 
kirjoittaa Muratovaa käsittelevän luvun jäävän tyngäksi eikä 
haastattelu ole kuin muutaman sivun mittainen. Jos haastat-
telu olisi ollut laaja monen sivun mittainen, hän olisi mitä 
todennäköisimmin moittinut kirjailijaa ”liiasta rönsyilystä ja 
poukkoilusta itse asian kustannuksella”.

Straniuksen merkittävin ongelma tuntuu olevan, että 
Stranius unohtaa elokuvien taustoista puhuessaan usein itse 
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elokuvat ja siten taiteellisen sisällön, vaikka vasta yhdessä 
taustatietojen kera ne voivat Lambergin mielestä muodostaa 
kokonaisen taiteilijakuvan. Lukujen taso vaihtelee aika tavalla, 
mikä on aina sekä luonnollista että hyvä asia, näin lukijan 
mielessä hahmottuu kirjan dramaturginen tenho. Mutta ketä 
tällainen salavittumainen teilaus oikein palvelee? En usko että 
ketään. Sitä on ikävä lukea sen läpi koko linjan, vain huo-
nouksia esittelevän tyylinsä takia. 

Kai kirjassa nyt jotain hyvääkin löytyy, kun sitä oikein 
tarkkaan tutkii? Se olisi kriitikon tehtävä, vaikka koko kirja 
surkeudessaan inhottaisi häntä. Ja kun Lamberg ei osaa sanoa 
varsinaisesti mitään laadusta, ei edes yhtä esimerkkiä kriittisen 
kriitikon tai tutkijan tavoin vertailemalla sitä eri traditioihin, 
tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, on sanoma mukakritiikistä 
tutunoloista jonninjoutavaa mielipidetoistoa ja marmatusta 
lukujen pituuksista, ei sisällöistä kuten taas varioiden pääsyn-
tinään pitämäänsä asiaa: ”Esimerkiksi Larisa Šepitkoa ja Elem 
Klimovia (1933-2003), siis kahta merkittävää ohjaajaa, käsit-
televä luku jää alle kymmenen sivun.” Jos kirja on kriitikon 
mielestä huono ja puutteellinen, on sitä myös itse kritiikkikin.
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Pelastakaa meidät 
historiallisilta
 draamoilta

Yle on haksahtanut pahasti ostaessaan Areenasta parhaillaan 
tulevan historiallisen draamasarjan ranskalaisesta itsepäisestä 
sotasankari Charles de Gaullesta, jonka itsevaltias röyhkeys ja 
omahyväisyys heijastivat vanhan siirtomaa-Ranskan fasistisia 
ja patrioottisia väkivaltarakenteita. 

Gaulle edusti ranskalaista vallankumousta sen oikealta 
puolelta nähtynä, missä kuningas on kääriytynyt trikoloriin 
vain vallankumouksen symbolin, fraagialaisten orjien myssyn 
puuttuessa päästä. De Gaullen maailmanlaajuisessa uhossaan 
Ranskaan syntyi koko maailman tuntema omituinen ideolo-
gia ”gaullismi”, mikä yhdisteli pahaa suruttomasti hyvään 
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johtajansa mielivaltaisten päähänpistojen mukaan.
Näistä asioista olisi tärkeä puhua ja tutkia niiden takana 

vaikuttavia ilmiöitä tarkemmin. Näistä asioista luulisi itseään 
historialliseksi draamaksi kutsuvan televisiosarjan myös käsit-
televän. Näin ei kuitenkaan tee De Gaulle, jossa mainosteks-
tin mukaan kenraali vastustaa natseja. 

Koko sarja on yhtä heppoista esittämistä, pällistelyä, 
uhoamista ja mahtipontisuutta sekä väärällä tavalla kuvai-
levaa ja ihailevaa koko perheen draamaa, missä historia on 
vain ohut kulissit tarjota katsojille tunnetta olla ilman sisältöä 
mukana muka seuraamassa yhden maailman merkittävimmän 
miehen elämää syvältä antaen meille illuusion ihon alle pää-
semisestä.

Ja kattia kanssa! De Gaullesta kertova uutuustelevisiosarja 
on yllättävän tyhjä ja tylsä historialliseksi draamaksi, joka olisi 
puitteiltaan tarjonnut osaavammalle tekijälle, ja tarkasti sekä 
aikaan että henkilöön pureutuvalle näkökulmalle, loistavan 
tilaisuuden tuoda jotain uutta esille myyttiin nimeltään de 
Gaulle. Siihen se ei kuitenkaan laiskuuttaan, tylsyyttään ja 
hengettömyyttään kykene, kun ei edes ilmeisesti halua. 

Ei riitä se, että ihmiset sarjassa ovat esikuviensa näköisiä, 
pitäisi olla myös lihaa luun ympärillä millaisia he olivat ja 
miten, sekä miksi tekivät, kuten tekivät; löytää vastakohtai-
suuksia ja näyttää tekojen motiiveja. Nyt näin ei kuitenkaan 
katsojan tappioksi tapahdu. Siksi suosittelenkin katsojalle vain 
ensimmäisten osien pikaista silmäilyä - ei muuta, sillä sarja 
alkaa pysähtynyttä tyhjyyttä esittäessään ärsyttää sekä silmää 
että mieltä. 

Vertailun vuoksi samaan aikaan tulee Areenasta typeryy-
destään tunnetun Bush nuoremman salaperäisestä varapre-
sidentistä Dick Cheyneystä kertova suositun demokraatteja 
tukevan näyttelijä Brad Pittin tuottama elokuva Vice - vallan 
oikeat kasvot pääosissa: Christian Bale, Amy Adams, Steve 
Carell ja Sam Rockwell. Ohjaaja: Adam McKay (USA 2018), 
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joka on tarantinomaisesta amerikkalaisuudestaan huolimatta 
hyvin tehtyä poliittista satiiria suuren luokan kusipäistä, jotka 
kulissien takana tekevät mitä haluavat kansan nimissä yhdys-
valtalaisen aseteollisuuden laskuun. Juuri näin olisi pitänyt de 
Gaullekin tehdä, ja mennä heti alussa hamletmaisesti asian 
kuumaan ytimeen pohtien: ollako vai eikä olla?

Mutta ei! De Gaulle on vastenmielistä pällistelyä samaan 
tapaan yhtä tyhjän kanssa teennäinen ja tyhjänpäiväinen, kuin 
nykyajan historiallisten draamojen äitinä tunnettu romantti-
nen Downton Abbey, missä ei näytellä, esitetä tai olla, vaan 
pällistellään, tuijotellaan ja niellään kaikki tunteet kurkkuun 
imelänäitelän historiallisen kulissin toimiessa ”ajan kuvan 
mukaisesti” kaiken tämän huonon näyttelemisen, ohjaamisen 
ja esittämisen pyhittävänä romanttisena kulissina tapahtumil-
le, jotka ei koskaan tapahtunut, ja ihmisille, jotka, jos olisivat 
olleet omana aikanaan sellaisia, kun sarjassa esitettiin, olisi 
pidetty hulluina ja teljetty neljän seinän sisään epäsovinnai-
suutensa takia.

De Gaullessa olisi ollut ainesta, jos näkökulmaa olisi rei-
vattu henkilökohtaisesta tunneroskasta enemmin yleisempään 
suuntaan, kysymällä miksi de Gaulle oli mikä oli, ja mitä hän 
oikeasti halusi maalleen? Ei ole ihan selvää, että kenraalin vi-
siot olivat tervehenkisiä ja koko Ranskaa hyödyttäviä. Miksi 
niistä ei puhuttu mitään? Entä kuka tai mitkä olivat hänen 
isäntänsä? Nyt de Gaullesta on tehty suurta yleisöä viihdyttävä 
tasapaksu sarja, jossa ei ole mitään järkeä, mieltä eikä otetta, 
eikä se siksi jaksa kiinnostaa muita kuin televisiosta roskaa 
ammatikseen tuijottavia tylsistyneitä tasapaksuja ihmisiä. 

Sarjalla oli olemassa mahdollisuutensa, mutta ne kapsah-
tivat käsikirjoittajien ja ohjaajan haluun kuljettaa mukanaan 
inhimillisenä ja de Gaullen militääristä jäykkyyttä sekä des-
potismia selittävänä tekijänä nuorena kuollutta Anne-tytärtä, 
jolla oli downsyndrooma. Tarkoitus pyhittää kaiken ja vahvan 
johtajan kaipuu on toinen sarjan kummallisuuksista. Miksi de 
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Gaullesta yritetään tehdä pyhimys ja hänen epäonnistuneista 
ja kovaa vastustusta herättäneistä ideoistaan jumalallisia Rans-
kan Suuren vuoden 1789 Vallankumouksen nimissä näennäi-
sesti, mutta salakavalasti hengen vastaisesti? 

De Gaulle oli häikäilemätön vallan väärinkäyttäjä ihan ku-
ten Dick Cheneykin Yhdysvaltojen varapresidenttinä. Tästä 
olisi pitänyt kertoa ja asiaa tutkia de Gaulle-televisiosarjas-
sakin. Erityisen ärsyttävää sarjassa on se de Gaulleen liitetty 
lammasmainen pyhimyskehä, ettei politiikkaa tuoda oikeassa 
valossa esille, vaan aina de Gaulle vastaan muut, ja ne muut 
ovat aina lähtökohtaisesti väärässä. Ja sitten se valtava pok-
kuroitsijoiden porukka, erityisesti inhottava ja porvarillista 
sopeuttamispolitiikkaa edustanut supernuolija- ja pokkuroija, 
kulttuuriministeri Andre Malraux. 

De Gaullen hallinto oli sotilaallista ja jälki sen mukaista. 
Gaullismi synnytti poliittisia ja korruptoituneita opportu-
nisteja, joista hyviä esimerkkejä ovat de Gaullen epäkelvot 
seuraajat ja myös sarjassa yllättävän vähäisissä rooleissa vilah-
tavat tulevat presidentit, Georges Pompidou sekä Bokassan 
ystävänä tunnettu Valeri Gisgard D´Estang. Sen sijaa Fran-
coise Mitterandin, tulevan Ranskan vasemmistojohtajan sarja 
esittää mahdollisimman epäreilussa valossa. Miksihän?

Yksi piirre, mikä suomalaista katsojaa kiinnostaa, on se, 
miten Kekkoseen vaikutti de Gaullen epädemokraattinen 
lakien runnominen ja mielivalta kuohuvalla 1960-luvulla, 
kun mannerlaatat vaikuttivat olevan vaarallisesti liikkeessä; 
nimenomaan de Gaullen uhkailut poliitikoille ja hallitusten 
runnomiset sekä lopulta dramaattinen eroaminen hävittyään 
kansanäänestyksen? 

Kekkonenhan 1970-luvulla sovelsi rautaisella kädellä omaa 
versiotaan gaullismista Suomeen ensin vaatimalla uudelleen-
valintansa varmistamiseksi poikkeuslakia ja sitten runnomalla 
puolueiden tahdon vastaisesti Miettusen vähemmistöhallituk-
sen kansalliseksi hätätilahallitukseksi.



211

Hutilointia
”Ranskan presidentin pitäisi sanoa suoraan, ettei Ukraina liity 
Natoon”.

-kohta entinen eduskunnan ulkoasianvaliokunnan pu-
heenjohtaja, tunnetusti korruptoitunut persukansanedustaja 
Mika Niikko

Jo Horatius sanoi aikoinaan, että ihminen ei koskaan voi olla 
varma mitä asioita olisi paras jättää tekemättä. Horatiuksen 
sanat koskettavat erityisesti niitä, jotka tunkevat eturiviin 
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huolimatta siitä, ettei siihen olisi henkisiä edellytyksiä tai 
varsinaisesti kykyjä, kuten Mika Niikon tapauksessa huo-
maamme olevan. Demokratiassa kuka tahansa talipää voi 
nousta tärkeille paikoille, vaikka häneltä puuttuisi korkean 
tehtävänsä edellyttämä moraalinen ja järjellinen pohja. On 
kumma, että vasta nyt persukansanedustaja Mika Niikon, 
taustaltaan herätyskristillinen umpikonservatiivi, sanomisiin 
kiinnitetään huomiota. Aihetta olisi ollut jo aiemmin, sillä 
Niikko on aiemmin osoittanut persujen edeltäjän, SMP:n 
(Sirkka, Minä ja Pekka-puolue) perustajan, Veikko Venna-
mon, tunnetun lauseen mukaisesti ”seteliselkärankainen” 
Kiinan suhteen edistäessään eduskunnassa Kiinan diktatuu-
rin asioiden näkyvyyttä taloudellista korvausta vastaan. Nyt 
vain termi vaihtuu. Erotessaan Niikko kutsuu tohelointiaan 
huolimattomuudeksi.

On aina huolestuttavaa kun joku politiikan eri rappusilla 
oleva ostetaan lobbareiden toimesta omaksi mieheksi selittä-
mään jonkun ulkopuolisen puolesta, miksi heidän kanssaan 
pitää toimia ja heidän kantojaan ymmärtää, vaikka he tekevät 
räikeitä ihmisrikkomuksia ylläpitämissään diktatuureissa, ja 
Kiinan tapauksessa, yrittävät ostaa rahalla sekä ystävyyttä että 
liittolaisia osana pyrkimystään päässä Venäjän ja Yhdysvalto-
jen väliin maailman kolmanneksi suurimmaksi mahdiksi Inti-
an kanssa määrittelemään tulevia maailmanmarkkinoita mm. 
ostamalla Afrikasta halvalla vaikutusvaltaa. Niikosta tulee mie-
leen Enso Gutzeitin entisen korruptoituneen johtajan, Olavi 
J. Mattilan vakoojaksi osoittautunut poika. 90-luvun alussa 
tein kuusiviikkoisen, kummallisen ja ikimuistoisen matkan 
Venetzuelaan, missä tapasin kanistereita, eli kummallisuuksia, 
ja ministereitä, eli huijareita laidasta laitaan, seurasin kansain-
välistä lastenteatterifestivaalia ja kuuntelin oopperoita, lensin 
tuhat kilometriä Venetzuelan ”Manseen” eli kakkoskaupunki 
Maracaiboon samaa reittiä, jossa oli juuri aiemmin lentokone 
täydessä lastissa mm. paikallinen jalkapallojoukkue lentänyt 
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sumussa vuorenseinään, tapasin suomalaisen vakoojadiplo-
maatin ja lensin ulos Suomen suurlähettilään residenssistä, 
olin samassa katolisessa messussa kuin Göbbelsin siskon tytär 
perheineen ja lensin yhdessä katumustyötä tekevän saman lu-
terilaisen seurakunnan saksalaisen papin kanssa, jonka natsi 
-isä oli ollut erään eteläamerikkalaisen valtion nukkehallituk-
sen opetusministeri, syvälle viidakkoon auttamaan rikkaan 
perheen ilkeän pojan murhaamaksi tulleen pojan perhettä.

Jo matka Pariisin De Gaullen kentältä Caracasiin Air Fran-
cen isoimmalla mahdollisella jumbojetillä, oli elämys, matka-
tovereina Quitoon Kolumbian pääkaupunkiin lentäviä peru-
laisia transvestiitteja, jotka työskentelivät päivisin partureina 
ja öisin huorina Pariisin pahamaineisissa kortteleissa. Suomen 
suurlähetystössä työskenteli silloin lähetystösihteerinä Kek-
kosen läheisenä tuttavana tiedetyn ja sekä valtio-omisteisten 
Enso Gutzeitin että Valmetin hallitusten puheenjohtajan pai-
kalta taloudellisten väärinkäytösten ja korruption takia pot-
kut saaneen Olavi J. Mattilan poika, joka muutaman vuoden 
päästä siirtyi Moskovan suurlähetystöön II-lähetyssihteeriksi, 
ja jäi melkein heti verekseltään kiinni vakoilusta venäläisten 
hyväksi. Mattilan pojalla ei ollut mitään tekemistä Caraca-
sissa ja siksi hän juorusi minulle kaiken mahdollisen Caraca-
sin parhaimmissa ravintoloissa. Suurlähettiläänä oli entisen 
ulkoministeri Kalevi Sorsan alkoholisoitunut ja turhautunut 
luottomies, jolle oli salaisen sopimuksen mukaan kuulemma 
luvannut nimityksen Belgian suurlähettilääksi, koska hänel-
lä oli belgialainen vaimo, palkkioksi SDP:lle tekemistä pal-
veluksista, mutta siirryttyään eduskunnan puhemieheksi ei 
muistanut hiiskua asiasta seuraajalleen ulkoministerinä, Pertti 
Paasiolle, joka nimitti paikalle oman miehensä (olin eräänä il-
tana hänen residenssissään iltaa viettämässä ja otin asian esille 
sillä seurauksella, että suurlähettiläs suuttui minulle ja heitti 
kesken illallisten ulos 20 km päässä Caracasista vuorilla sul-
jetussa diplomaattikaupungissa sijainneesta residenssistään).
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Mattila kertoi juurta jaksaen, miten hän oli päässyt isänsä 
suhteiden avulla ensin ulkoministeriöön töihin ja sitten liitty-
nyt siellä kepun henkilökuntakerhoon, ja miten ”isän isot ja 
vaikutusvaltaiset ystävät - entisen mahtipuolueen kepun kek-
koslaiset” talossa olivat sitten auttaneet häntä, ja miten hänen 
piti vastapalvelukseksi vakoilla suurlähettilästään ja raportoida 
kaikesta mitä tämä teki, puhui ja kirjoitti. Kaikki tämä tapah-
tui tietenkin vahvassa humalatilassa Suomen valtion laskuun. 
Mattila nauroi omille jutuilleen, näppäryydelleen ja tärkeälle 
tehtävälleen. Olin hämmentynyt. Hän ei kokenut olevansa 
diplomaatti vaan vakooja, miksi hän myöhemmin paljastuikin 
Moskovassa. Harvinaisen tylsä ja tyhmä mies hän oli jopa 
suomalaisdiplomaatiksi, ja se oli paljon se, kun kyseessä oli 
sentään pikkumaisista ja turhantärkeistä virkamiehistä tunne-
tun ulkoministeriön virkamies. Sen ymmärtää, että Mattilan 
poika kasvoi suomettuneessa maassa entisen mahtipuolueen 
suojissa häikäilemättömäksi perseennuolijaksi. Suomettumi-
nen on taas se termi, mikä korruptoituneen Niikon sano-
misista on levinnyt maailmalla juuri kun sen historiallisesti 
raskaasta painolastista on oltu pääsemässä eroon. Asiasta pu-
hui eilen A-studiossa painavia sanoja UPI:n (Ulkopoliittinen 
instituutti) johtava tutkia Charles Salonius-Pasternak. On 
hyvä, että keskustelua Niikon moraalittomuudesta ja sen va-
hingollisuudesta käydään laajasti julkisuudessa ja että Niikko 
joutuu eroamaan paikaltaan, sillä samalla se on viesti sille, 
ettei tohelointia voida eikä haluta hyväksyä, sillä sen vaara 
on sama kuin vakooja-Mattilan tapauksessa huomasimme 
olevan.

Mutta kenen asialla Niikko kokee olevansa? Hän on vah-
vasti mukana erään kristillisen herätysliikkeen toimissa. Miten 
voi olla mahdollista, että hän ei ymmärrä toimivansa väärin? 
Niikko on samalla tavalla vakooja, mies, johoin ei voi luottaa, 
politiikan Troijan hevonen, joka on valmiina maksua vastaan 
toimimaan omaa asiaansa, uskoaan ja ideologiaansa vastaan. 
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Miten tällaisia politiikkoja voi edes olla olemassa tänä päivä-
nä? On hyvä, että hän paljastui nyt eikä esimerkiksi silloin, 
kun hän jostain kumman syystä olisi päässyt ministeriksi 
maksettuna ulkomaiden suurvaltojen mainoksena tekemään 
tuhojaan vallan ytimessä. Niikosta ei tullut vielä Mattilan 
pojan tapaista varoittavaa esimerkkiä. Suomessa ei puhuta 
vakoojista ehkä siksi, että se on niin kipeä kysymys. Mutta 
Norjassa kylläkin. Hyvänä esimerkkinä tästä on norjalaisen 
poliitikon ja toimittaja Arne Treholtin (1942-) tapaus Wiki-
pedian mukaan:

”Treholt tapasi ensimmäistä kertaa KGB-agentti Jevgeni 
Beljajevin vuonna 1967 cocktail-tilaisuudessa ja seuraavana 
vuonna miehet tapasivat vähintään kahdeksan kertaa. Beljajev 
esitteli Treholtin toiselle KGB-virkailijalle, Gennadi Titovil-
le, vuonna 1971. Miehet ystävystyivät ja heidän ystävyytensä 
kerrotaan jatkuvan edelleen. Vuonna 1979 Norjan poliisin 
turvallisuuspalvelu (Politiets sikkerhetstjeneste), joka oli sii-
hen asti tyytynyt seuraamaan Treholtin KGB-yhteyksiä, kytki 
FBI:n mukaan tutkimuksiinsa. Samana vuonna Treholt solmi 
yhteydet KGB-agentti Vladimir Šišiniin, joka toimi niin ikään 
YK:ssa ja josta tuli Treholtin yhteyshenkilö New Yorkissa. 
Vuonna 1981 FBI asetti agenttejaan Treholtin naapurihuo-
neistoon. Poliisin tietojen mukaan Treholt otti vastaan KGB:l-
ta huomattavia rahasummia. Norjan poliisin turvallisuuspal-
velu asetti omia agenttejaan Treholtin naapurihuoneistoon 
Norjassa 1983. He tutkivat hänen asuntonsa 17. toukokuuta 
ja löysivät ratkaisevia todisteita Treholtia vastaan. Lisäksi kol-
me päivää aiemmin Treholtin oli nähty tavanneen Titovin 
Helsingissä ravintola Mestaritallissa ja luovuttaneen tälle pa-
pereita. Norjan poliisi tutki Treholtin asunnon uudelleen 22. 
elokuuta. Treholt pidätettiin Fornebun lentoasemalla Oslossa 
20. tammikuuta 1984 hänen ollessaan matkalla Wieniin ta-
paamaan Titovia. Arne Treholt tuomittiin kahdenkymmenen 
vuoden vankeusrangaistukseen 20. kesäkuuta 1985 mutta va-
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pautettiin terveydellisten syiden takia vuonna 1992. Nykyisin 
79-vuotias Treholt muutti armahduksensa jälkeen Venäjälle 
ja asuu nykytietojen mukaan osan ajastaan Venäjällä ja osan 
Kyproksella. Hän on toiminut liikemiehenä, muun muassa 
liikekumppanina aiempien KGB-yhteyksiensä kanssa.”

Treholtin tapaus on vain yksi sadoista yli vuosisadan kestä-
neessä norjalais-venäläisissä vakoojahistoriassa ja harvinainen 
lajissaan siksi, että se paljastui, sillä suurin osa jää joko paljas-
tumatta tai niistä ei julkisuuteen hiiskuta sanaakaan. Osoi-
tuksena tästä vielä tänä päivänäkin Norja ja Venäjä vaihtavat 
säännöllisesti vakoojiksi ottamiaan tai sellaisiksi väittämiään 
vankeja keskenään. On hyvä, että Niikko paljastettiin jo tässä 
vaiheessa. valitettavasti kansanedustajilla on suoja ja he eivät 
joudu eroamaan paljastuttuaan moraalittomiksi paskiaisiksi, 
sillä silloinhan eduskuntaan jäisi kovin vähän kansanedustajia. 
Politiikka lähenee synonyyminä huijausta, mutta jotain peri-
aatteita sitä sentään on muiden asioista päättävällä ihmisellä 
oltavan. Niikon kohdalla etulasi on vahvasti hämärtänyt puo-
lihimmeitä totuuksia vastoin järkeä tarjoilevan herätyskristil-
lisyyden sekoittaessa hänen päässään toden ja tarun, moraalin 
ja moraalittomuuden. 

Michel de Montaignen Esseiden II-osan suomennoksen 
sivulla 245, Montaigne varoittaa siitä, ettei kukaan pane pa-
hakseen, jos verrataan Jumalaan, mutta kylläkin, jos hänet 
alennetaan eläinten tasolle: niin paljon mustasukkaisemmin 
me Montaignesta huolehdimme omista kuin Luojamme 
eduista: ”Mutta meidän on poljettava maahan tämä typerä 
itserakkaus, ravisteltava rohkeasti ja voimakkaasti niitä nau-
rettavia perustuksia, joille nämä harhaluulot rakentuvat. Niin 
kauan kuin ihminen kuvittelee, että hänellä on kykyjä ja voi-
mia omasta takaa, hän ei koskaan tule tunnustamaan, mitä 
hän on Herralleen velkaa: hän tulee aina ”tekemään munista 
kanoja”, kuten sanonta kuuluu. Hänet on riisuttava paljaaksi 
paitaa myöten.”
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Linnaleidit
Ylen Hämeenlinnan naisvankilasta kertovan dokumentin Lin-
na - tervetuloa Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan (2020) 
erään jakson otsikko on paljon puhuva ”Mitä ei voi estää, 
se täytyy kestää”. Siihen sisältyy huono-osaisuuden- ja onni-
suuden koko syvä traagisuus, joita hyväosaisten- ja onnisten 
puolesta alempien kansanryhmien joutuvat koko elämänsä 
aikana sijaiskärsimään aina uudelleen ja uudelleen.

Dokumentti on järkyttävää katseltavaa naisista, jotka ovat 
tieten tahtoen tai tahtomattaan joutuneet saman ikävän pu-
ristukseen, mikä jäytää pelokkaita ihmissieluja ja ahdistaa. 
Naisvankien - ja osin myös naisvartijoiden - ruokkoamaton, 
miesmäisen tyly ja usein myös etovan ruma ulkonäkö, habi-
tus ja ronskit puheet sisentävät hengenvaarallisesti ongelman 
kuolemanvaarallista patologisuutta, minkä jälkeen lepsut ja 
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oopperamaisesti teatteriverellä kuorrutetut pohjoismaiset ri-
kosdraamat jäävät teeskentelyssään ja lapsellisuudessaan kauas 
oikeasta pahasta, siitä, mistä sairas ja tappava paha on tehty: 
tarkoituksettomuudesta ja syvästä tyhjyydestä ihmisyyden 
aukkona sisällämme.

Miksi tällaisia roskasarjoja tehdään, missä millään ei ole 
mitään merkitystä eikä kusessa olevilla ihmisillä mitään yksi-
tyisyyttä ja inhimillistä? Asiat ovat vain kuten niiden näyte-
tään olevan ja se on ensimmäinen suuri valhe ja virhe. Tun-
tuu kun ohjelmaa katsoessa lukisi vankilan omaa Alibin ja 
7 Päivää-lehtien juorumaisen tylsää sekoitusta. Dokumentin 
vaarat ovat ilmassa silloin, kun siitä tehdään yhdessä vankilan-
johdon kanssa tätimäisen lässyttävä opetusfilmi, kuten tässä 
tapauksessa.

Silloin se ei ole dokumentti vaan huono mainosfilmi, joka 
uskottelee olevansa sarjakuvia todellisuuden riipaisevasta läs-
näolosta epätodellisen niskassa. Tulos on samaa vapaata ih-
mismielistä kurittavaa kökköä, kuin suurtalouskokeista muo-
dostuvan sosiaalidemokraattien ensimmäinen ryhmäkokous 
Kymenlaakson eli Kymsoten tiimoilta; täysin mielikuvituk-
seton (ja Einstein muistutti kaikkein tärkeimmän elämässä 
olevan juuri mielikuvitus) ja ennalta sovittu sekä ongelmat 
moneen kertaan alleviivaava, mutta vailla todellista halua tai 
ymmärrystä haluta muuttaa muuta kuin kahvikuppien järjes-
tystä kokouspöydässä ja nostaa omia kokouspalkkioita aitoon 
demarityyliin.

Ensin ajattelin dokumentin olevan Matti Paunion tuotta-
ma, Aleksi Bardyn (Salatut Elämät) käsikirjoittama ja Dome 
Karukosken (Tom of Finland) ohjaama. Mutta ei sittenkään, 
vaikka dokumentin mitättömät kuvat olivat kuin tykillä kal-
lioon jysäytettyjä, eivätkä antaneet mitään mahdollisuutta aja-
tella ja nähdä enempää, kuin ei mitään muuta, kun ei mitään. 
Ihmiset olivat, tulivat ja menivät kaikki tarkassa järjestyksessä, 
eikä siinä oikein mitään tapahtunut aitoa, ihmisten välistä tai 
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päänsisäistä kaiken ollessa jotenkin pakotettua ja väkinäistä 
yhden kynän kirjoittamaa vaihtoehdottomuutta. Välillä sen-
tään vankilan ovi natisten avautui ja sulkeutui vartijan to-
detessa, että vois se olla nopeampikin.

Tämäkö muka dokumenttia? Kyllä nimenomaan ”muka-
dokumenttia”, missä millään ei ole väliä, ei ihmisillä, tarinalla 
eikä kuvattavilla kohteilla, koska se ei kerro mitään. Vertaan 
tätä tyhjänpäiväistä ja valheellista dokumenttia kahteen alan 
hienoimpaan draamafilmiin; Don Siegelin Dirty Harryyn 
(1971) ja Bob Fossen Lennyyn (1974). Dirty Harryhan on 
klassikko nimenomaan siksi, että se on monimutkainen tut-
kielma pinnan alla piilevistä tapahtumista ja niiden vaikutuk-
sista. Lennyssä taas tekopyhyys kukkii, kun kysytään, miksi 
ihmiset pitää jakaa hyviin ja pahoihin.

Rikollisuus ei ole nerokkaiden aivojen temmellyskenttä, 
kuten romantisoiduissa tai taitavasti punotuissa rikosdraa-
moissa saamme nähdä. Sen parissa eivät puuhastele superä-
lykkäät ja vakavasti murhanhimoisella tavalla sairaat Hannibal 
Lecterit eikä siinä ole mitään hohtoa. 

Tavallinen rikollinen ei suunnittele rikostaan monimut-
kaisen keskiaikaisen mysteerin mukaan, tai hehkuta älynsä 
mukavia puolia kuorruttamalla siihen monimutkaista älyään. 
Tavallinen rikos on kansankielellä sanottuna ahdistava tunne 
kurkussa, paskat housuissa, se viimeinen kusitolppa ennen 
kuin räjähti, taivas sumeni ja raivon vallassa tuli tehtyä hir-
veitä, ja paljon muuta sellaista rumaa sekavuutta, mistä me 
tavalliset ihmiset emme haluaisi tietää mitään, ja onneksi 
emme tiedäkään.

Kun Linnaa katsoo, alkaa ymmärtää, että kyseessä on sel-
västikin alempien kansanryhmien keskuudessa vaikuttava 
oma, vielä alempi rotu, jolla tuntuu olevan suurempi alttius 
muita alistua kohtaloonsa ja antaa suuttumuksen sanella 
elämän alavireinen suunta tielle, josta ei ole paluuta. Hyvä 
varoitus. Silti en ymmärrä miksi tällaisia dokumenttiohjel-
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mia tehdään?  Linna on haalea kangastus verrattuna oikeisiin 
rikosdraamoihin; laadukkaissa ja rikollisen mielen syväluo-
taamista osaavasti tekevissä Likaisessa Harryssä ja Lennyssä 
on munaa.

Tässä ei valitettavasti. Väkivaltaa ja pahuutta tutkitaan 
sisältäpäin eikä sillä ole syitä tai luokkataustaa. Tämä unoh-
tuu aina hyvää tarkoittavissa mutta pannukaksi lässähtävissä 
viranomaisohjailussa, kun kyseessä on Linna-dokumentin 
tavoin selvästi opetus -ja mainosfilmi Matti Paunion henkilö-
kohtaisen ystävän ja idolin, Renny Harlinin, henkeen tehtynä.

Muistan kun Oslossa alettiin puhua 2007 vankien ad-
hd-luokituksesta. Tutkimuksissa havaittiin pitkäaikaisvan-
geilla ja rikosten uusijoilla yllättävän korkeat adhd-luvut. Se 
selitti osaltaan vankien keskittymiskyvyttömyyttä ja alttiutta 
äkkipikaisuuteen ja aggressiivisuuteen sekä yleisen holtitto-
maan elämänasenteeseen saada kaikki nopeasti.

Usein joko syntyminen suoraan maan alimpaan rakoon 
tai joutuminen sinne jonkun kohtalokkaan käänteen takia, 
synnyttää alistumisen ja raivon lisäksi selkeän käsityksen 
hyväksikäytetyistä ja hyväksikäyttäjistä, toiselta termiltään 
luokkatietoisuuden ja antaa näkökulman suoraan kulissien 
takaiseen todellisuuteen siitä, kenelle on eduksi se, ettei kai-
killa mene hyvin.

Niin tässäkin sarjassa monen surkean yhteensattuman 
uhriksi joutuneella murhaaja-Lindalla, jolle elämä ei oikein 
koskaan ole näyttänyt hymyilevää puoltaan. Kun 7. jaksossa 
äänestetään kunnallisvaaleissa, Linda äänestää ja pohtii ää-
nestämisen olevan vaikeaa, kun ei tunne ehdokkaita, paitsi 
niitä, jotka ovat esillä medioissa, mutta niitä hän ei äänestä 
koska niillä on ”massia” eivätkä sellaisia kiinnosta tavallisten 
vankien asiat.

Pitää nostaa hattua! Harvinaisen terve yhteiskuntanäkemys 
ja terävää yhteiskunta-analyysia typerästä irvailusta nimeltään 
edustuksellinen länsimainen demokratia, jonka ovat ostaneet 
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hyväosaiset itselleen, niin että kaikkien meidän muidenkin, 
myös vapaalla olevien, tulee ohjelman otsikon mukaan kestää 
se, mitä emme voi estää, koska meillä ei oikeasti ole mitään 
muuta mahdollisuutta kuin olla ja hymyillä sen tosiasian 
ympärillä, ettemme voi määrätä juurikaan mitä seuraavaksi 
tapahtuu.

Muutenkin masentavaa ohjelmaa oli vastenmielistä kat-
soa, varsinkin kun pääosaan oli valittu tikkakaramellia pään 
yli heilutellen muutama ammattisilmänpalvoja miellyttääk-
seen selvästikin vankilan johtoa. Vankilan johtaja sai puhua 
omiaan kenenkään kyseenalaistamatta hänen sanojaan. Van-
ginvartijat olivat epämiellyttävän tylyjä amatsooneja. Vanki-
lapappi ällöymmärtäjä ja jessetuputtaja ihmisille, joiden aina 
mahdollisuus oli pakko murtua, anoa armoa ja saada näin ym-
märrystä ja päänsilitystä vain, jos tunnustivat Jessen elämänsä 
pelastajaksi ja menneiden kavaluuksiensa anteeksiantajaksi.

Dokumentin eloisa ja huoleton romanityttö paljastaa sen 
kaavan, millä ahtaassa pakkoraossa eri totuuksien ja mora-
liteettien kanssa painiskelevan, alakynnessä kaikkeen oleva, 
heikko ihmistaimi, voi tukeutua: pragmaattiseen sarkasmiin. 
Kun häneltä kysytään Jesse-uskosta, hän vastaa sen verran 
liukkaasti pilke silmäkulmassa, että katsoja ymmärtää vas-
tauksen olevan luettavissa rivien välistä; Se riippuu siitä, kuka 
kysyy.

Ohjemassa unohtuu se karmaiseva tosiasia, että vangit 
elävät koko ajan sekä vankilassa että vapaalla veitsenterällä 
omien ristiriitaisten halujensa ja sekavien pakkojensa kanssa. 
Tekijöiden näkemys ongelmiin on ulkokohtainen. Syyllisiä on 
lähes syyntakeeton roskasakki, joka joutuu elämään, sen pie-
nen hetken, kun saavat elää, kuten Lydia sanoo ohjelmassa di-
alyysihoidossa sen jälkeen, kun äidiltä saatu uusi munuainen 
on tuhoutunut samaan sairauteen, kun aikaisempi omakin. 

Paska juttu, sinulla kävi huono onni, oli lääkäri vain sano-
nut. Ei paljon muuta. Ei ole mitään tehtävissä, kun ei ole ra-
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haa kalliisiin yksityislääkäreihin, joilla on aina alan uusimmat 
keksinnöt takataskussa valmiina nelinumeroisen hintalapun 
kanssa odottamassa niitä rikkaita, joilla on ohituskaista pa-
rempaan elämään saatu jo syntyessä.

Huonosta onnesta on kysymys myös, kun syntyy syrjäy-
tyneeksi jonkun vähät toisista välittävän narsistisen, aineiden 
monikäyttäjän, mielisairaan tai itsetuhoviettisen ihmisen lap-
seksi vailla muuta mahdollisuutta paeta, kun huumeet, sekoi-
lu ja itsepuolustukseksi synnytetty muuri torjua väkivalloin 
murhaavan pahan läsnäolo. Se ei ole lapsen oma valinta. Se 
synnyttää vain lisää sisäistä tyhjyyttä sekä lisää pahaa oloa ja 
kurjuutta, joka myrkyttää ihmisiä koronan tavoin kaikkialla 
missä tällaiset kylmät, tunteettomat ja pahasti häiriintyneet 
zombit vain liikkuvat, eli kaikkialla keskellämme meidän sitä 
aina huomaamatta.

Oslossa huomattiin vangeilla olevan adhd:n lisäksi paljon 
muitakin vakavia sairauksia, jotka tekivät heistä lyhytjänteisiä, 
aggressiivisia, itsekkäitä ja tunteettomia psykopaatteja, jotka 
olivat vaarallisia sekä itselleen että muille. Rikoksia tekevät ja 
rikoksille alttiit ihmiset ovat rajatapauksina poikkeuksellisen 
kielteisiä ominaisuuksia omaavat henkilöt. 

Silloin kyseeseen tulevat geenit. On paska juttu syntyä 
geneettiseen roskaluokkaan, mikä sisältää vain kuolemaan 
johtavia sairauksia. Rikollisen käyttäytymisen seulominen 
ja ennaltaehkäisy on nykyisin jo helpompaa. Siihen pitäisi 
satsata voimakkaasti siitä huolimatta, ettei rikollisuutta saada 
koskaan täysin kitketyksi yhteiskunnista.

Mutta kenen etu on, ettei saadakaan? Miksi Linna-doku-
mentissa suomalainen vankila näytti nöyryytys- ja kurileriltä 
eikä muiden Pohjoismaiden vankiloiden tapaan edistyksel-
liseltä ja kokeilevalta yhteiskuntasopeuttajalta? Tässä näkyy 
yhteiskunnan tekopyhyys ja kaksinaamaisuus. Toisaalta se pu-
huu hyvän puolesta arvoinaan, mutta antaa pahan rehottaa 
kaikkialla ja tapahtua arjen pikkusäännöissä.
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Dokumentissa yhdessä kohtaa ollaan empaattisia viran 
puolesta ja puhutaan naisvankien ongelmista, mutta ei men-
nä sen syvemmälle. Se on selvää, että jokaisella vangilla on 
rutkasti ongelmia, ja he ovat äkkipikaisia, ja vaaraksi sekä 
itselleen että muille. Mutta miksi heillä ei ole vaihtoehtoisia 
polkuja oman itsensä tuntemukseen, terapiaa tai koulutusta, 
missä painostetaan luovaa kasvua Grundtvigin henkeen? 

Mutta mitä siis tehdä? Eikö vangeilla ole muuta mahdolli-
suutta kuin se aika vähäinen malli, mikä ohjelmassa vilahtaa, 
joka on sekin parempi kuin ei mitään, mutta silti sekin kovin 
vähän, kun ajattelee sitä tosiasiaa, että naiset tulevat erittäin 
vaikeista olosuhteista, ellei peräti mahdottomista ”nyrkin- ja 
hellan miesvihan- sekä hyväksikäytön mahdollistavista esi-
neellistävistä lähtökohdista”, mikä on musertanut heidät ja 
imenyt heistä ulkoisen inhimillisyyden melkein kokonaan ja 
vaippaiässä.

Millainen on oikeasti suomalainen vankeinhoito? Oh-
jelmassa se oli selvästikin samaa surkeaa tasoa, kuin yli sata 
vuotta Papillonissa kaukana Pirunsaarella. Arvoliberaalit ha-
luaisivat satsata enemmän ihmisten välisten eriarvoisuutta 
tuottavien mekanismien ennaltaehkäisyyn, kuten köyhyyden 
poistoon. Arvokonservatiivit taas koventamalla kuria, lisää-
mällä rangaistuksia. Näistä ei puhuta, vaan Linna-ohjelma 
pysyttelee puolivirallisen tiedotteen kaavassa eikä päästä tari-
naa alun otsikkoja pidemmälle.

Yksi yhteinen piirre Likaisessa Harryssa ja Linna-doku-
mentissa löytyy. Ne molemmat näyttävät, miten joskus lain-
säätäjien tarkoitukset hyvästä kääntyvät vastakohdikseen. Li-
kaisessa Harryssä poliisin ilkivaltaa rajoittamaan tarkoitetut 
säännöt edistävät himomurhaajan vapauksia. 

Linna-dokumentissa vankien ihmisoikeudet antavat heille 
mahdollisuuden jarruttaa ja kostaa venkoilullaan rangaistus-
laitokselle, joka on syytön heidän pahaan oloonsa ja rikoksiin-
sa jättäen heidät vailla vastuuta omista teoistaan jatkamaan 
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ikuista kapinaansa auktoriteetteja vastaan.
Lennyn kanssa, jonka haastattelujen sekaan leikattujen ta-

kaumien kautta sinne tänne poukkoilevaa elokuvaa hallitsevat 
tarkat kuvat, Linna-dokumentilla on yhtä vähän tekemistä 
kuin Paavo Väyrysellä ja aidolla ilolla. 

Mutta se suurin ja tärkein ero: Lennyssä Fossella oli halu 
kertoa kaunistelematon totuus asiasta. Linna-dokumentti taas 
pyrkii piilottamaan sen katsojalta minkä vain ehtii. Siksi Lin-
nan katsottuaan nousee mieleen kysymys, miksi ja kenelle 
tällaista tehdään? Tämähän kuuluu siihen aivottomaan tele-
visioroskaan, mitä nykyisin kaikki televisiokanavat pursuavat 
meidän mieliharmiksemme.

Ihan lopussa näkyy iloa ja valoa. 
Kevät tulee. Aurinko paistaa ja vapaus koittaa itse kulle-

kin dokumentissa mukana olevalle minä hetkenä tahansa. 
Linnaan on aina tultu raitistumaan, keräämään voimia, ta-
paamaan tuttuja ja syömään hyvin pahimmaksi kaamos- ja 
loska-ajaksi, marraskuusta huhtikuuhun, talven yli niin mies- 
kuin naisvankiloissakin. Niin näyttää asian laita olevan myös 
tässä naisvankilassa, sillä monet haastateltavat olivat vankilan 
vakiokauraa ja tuttuja monien vuosien takaa.

Tätä ohjelmaa ei ollut mukava katsoa. Itse asiassa se pilasi 
päivän mutta tarjosi monelle keskivertokatsojalle myös hel-
potuksen siitä, ettei omassa elämässä ole tarvinnut törmätä 
tällaisiin tilanteisiin ja ihmisiin. Dokumentti siis toimii kuin 
toimiikin, karkottamassa ennaltaehkäisyn nimissä inhorealis-
tisessa toteutuksessaan (voi kun Mikko Niskanen olisi saanut 
tehdä tästä uuden Seitsemän surmanluotia), meissä jokaisessa 
hiljaisella liekillä asustavan rikollisen mielen. 

Tai niin dokumentintekijät ovat saattaneet ajatella. Aina-
kin niin se on markkinoitu sekä rahoittajille, Ylelle että van-
kilalle itselleen. Mitä mieltä asiasta ovat sitten dokumentin 
rikoksenuusijat ja karskit ihramahaiset linnaleidit, on jo ihan 
eri juttu.
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Turbulenssia
 persutaivaassa

Peruspiireissä kuohuu. Mainion persuvallankumouksen 
suunnittelija, kirkkoslaavista tohtoriksi väitelleen perusui-
deologi, Jussi Halla-Ahon, haaveet ovat romahtaneet ensin 
maan mahtavien kakkospaikasta, eduskunnan puhemiehey-
destä, ja sen jälkeen sopivasti vuoden epämääräisisä jupinoita 
jokeltaneena, kansansuosiota kasvattaneena ja luonnollisena 
siirtymänä, kohoaminen valtakunnan ykkösvirkaan, kahden 
vuoden päästä presidentiksi, kurittamaan sanoillaan epäkelpo-
ja maan kansalaisia, kuten metsiä halailevia polkupyöräileviä 
biologianopettajia, rauhankasvatusta takaisin lastentarhoihin 
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meuhkaavia kehopositiivisia tonnikeijumamma-aktivisteja, 
ja muuta sankkaa, lähinnä pääkaupunkilaista vihervasem-
mistoa; homoja ja kaiken värisiä ulkomaalaisia, jotka väen 
väkisin yrittävät päästä persu-Suomen kiusaksi rakentamaan 
suomalaisten pitkään ja hartaasti toisilleen uskottelemaa lotto-
voitto-Suomea kuin nenän edestä puliveivaten heidän työnsä 
hedelmät.

Mutta asia olekaan ihan näin helppo läpihuutojuttu, kuten 
peruspiirit aiemmin luulivat koko ajan kohonneiden galluplu-
kujen huumassa. Jutussa on paljon muuttuvia uhkatekijöitä ja 
muttia. Nyt kysellään Putkosen duunarifirmassa nortti huu-
lessa, miten tässä näin kävi sekä Halla-Ahon suljetussa ja pie-
nessä yksityisklubissa, johon myös lähes Kampin kieloa (en-
tisestä myrkyllisestä ja ilkeydestä eläneestä kokoomusjohtaja 
Ilkka Suomisen Riitta-vaimosta kokoomuspiireissä käytetty 
epäasiallinen, mutta aikalaistodistajien mukaan enemmän 
kuin hyvin tämän syöjättären luonnetta kuvannut ilmaisu) 
muistuttava nykypuheenjohtaja, Riikka Purrakin, kuuluu - 
vielä, mutta kuinka kauan? Siitä ei ole tietoa edes hiirenpie-
run vertaa hevosmiesten tietotoimistossa (ex-pääpersu Timo 
Soinilla saattaisi olla asiaan mielipide, mutta kukaan ei kysy 
sitä hänen harmikseen häneltä). 

Mikä sai Jussi Halla-Ahon luopumaan loistavasta urastaan 
maan pimeimmän puolueen ja sen sekopäisimmän jäsenistön 
puheenjohtajuudesta juuri sillä hetkellä, kun tie taivaisiin oli 
siloteltu landeöykkäreiden hienhajuisella ja nyrkin leimaamal-
la uhohurmahenkisyydellä vanhaan kunnon IKL:n henkeen 
hirttotuomiot taskussa valmiina poliittisille vihollisille Juho 
Eerolan sadistisfasistisen meluköörin musiikin tahdistamana? 

Siitä saavat vain historiantutkijat selvän, sillä päätös jul-
kistetaan vasta muutaman kymmenen vuoden jälkeen tut-
kijoiden riemuksi. Yleisesti on arveltu syynä olevan jokin 
persuille sopimaton käytös, ja ehkä sopimaton seksisuhde 
sopimattoman sukupuolen (on persuissa muitakin poikkeuk-
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sen poikkeuksia, kuten helluntailainen homokansanedustaja 
Tynkkynen) kanssa, tai kuolemaan johtava tauti. Vaikea on 
kuitenkaan kuvitella Halla-Ahoa muna suussa tai perseessä 
yllätettynä jostain hotellista päiväpanoilta. 

Todennäköisempi syy on puhdas taktikointi, mikä osoit-
tautui virheeksi. Muutaman tuomion saaminen kiihottami-
sesta kansanryhmiä vastaan ei olisi nostanut Halla-Aho minis-
teriksi, puhemieheksi kyllä, sillä lain mukaan ministerin tulee 
olla nuhteeton tai jotain sinnepäin, lainkirjaimen mukaan, 
jota on aina pidetty kuolleena kirjaimena tähän päivään asti, 
mutta puhemiehen ilmeisesti ei. 

Tuliko hieman hätiköityä? Halla-Aho ajatteli, että se mikä 
kelpaa hänelle, kelpaa myös hänen puolueelleen, joka hen-
gittää, pieree ja puree purkkaa samassa tahdissa Halla-Ahon 
kanssa, vaikka ovat eri maata ja eri rotua; Halla-Aho on umpi-
mielinen nörtti ja persut etupäässä löysäpöksyisiä maakuntien 
perskarvanraaputtajia. 

Se, mitä Halla-Aho ei fiksuudestaan ja pirullisuudestaan 
huolimatta laskenut mukaan, oli Purran vielä poikkeavampi 
olemus. Persupuheenjohtajan tuleekin olla Halla-Ahon ta-
paan puukasvoinen kiristelijä, mumisija ja kirveellä veistetty 
huumorintajuton jankuttaja, kuten Purrakin pohjimmiltaan 
on mutta se ei mene persujakeluun, että Purra näyttää de-
mariämmältä, on naisoletettumaisteri, pukeutuu Marimekon 
kokokukkamekkoon, ja viljelee joka puheessa kankeita sivis-
tysanoja, kuten rationaalinen, realistinen ja relatiivinen (se 
taisi olla liikaa, sillä mitä tämä sana merkitsee? Sitäkö ettei 
millään ole sittenkään mitään väliä superpersuille, joille kaikki 
on absoluuttista ja siksi niin vaikeaa käsittää, muuttaa tai edes 
halua ymmärtää).

Pettikö kohta 80-vuotiaan ja edelleen elävien kirjoissa 
lääketieteellisenä ihmeenä kulkevan (ex-duunari) Matti Put-
kosen (ex-demari) deodorantti ja housuun valahti haisevat 
”lipposet”. Eihän persut halua kuulla pitkistyttäviä jorinoita 
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vaan aitoa kylähullujen suosimaa yksinhaukuntaa; kun jokin 
asia on paska, se on sitä (vrt. muuttumattomuuden periaate; 
yllä esitetty), ja sille ei voi muuta. Eikä haluttava kohde ole 
mikään marttyyrinkruunulla koristettu järisevä ja empatiaa 
keräävä Päivi Räsänen, vaan täydellinen paha, mikä pitää tu-
hota, häväistä ja lopuksi vielä hävittää. 

89 prosenttia kansasta, juuri se osa, joka perusporukkaa 
jostain kumman syystä äänestää, ei tajua tätä eikä halua ta-
juta, vaikka melkein tajuaisi. Se, ettei tätä ymmärrä peruspo-
mot Riikka Purra etunenässä tuulenhaistelijana osoittaa, ettei 
Purra ole vieläkään poliittisten broilerien 2020-lukulaisesta 
pakastimesta nostettuna puolueensa johtoon tajunnut, mistä 
lannanlevityksestä aitoon smp:laiseen tapaan politiikassa on 
kyse tuuliviirimäisessä populistipuolueessa, jonka äänestäjistä 
se sama 89 prosenttia, on juuri niitä miehiä, jotka Purraa tele-
visiosta katsellessaan, saavat järkytykseltään raivokohtauksen 
ja nielevät taskulämpimän kossupaukun väärään kurkkuun, 
ennen kuin nostavat iltapalaksi lattialta sinne edellisellä viikol-
la unohtuneen, ja nyt jo sinenharmaan Lidlin alennusmakka-
ran raivosta kuolaavaan suuhunsa. 

Persutaivaassa on nyt turbulenssia. Moni ihmettelee Purran 
typerää irvistystä ja itsetyytyväisyyttä ja kysyy: Kuinka kauan 
menee siihen, että joku kapinahenkinen ja vallanhaluinen yk-
köspersu lausuu ne odotetut sanat: voitaiskos kutsua koolle 
ylimääräinen puoluekokous vaihtamaan puolueen puheen-
johtajaksi joku suurta yleisöä yhtä paljon ärsyttävä paskainen, 
kuin Jussi Halla-Aho (vaikka puolueen varapuheenjohtajistos-
ta viime vuonna syrjäytetty kymiläinen kansanedustaja Juho 
Eerola) oli? Yhä useampi ei persuissa enää halua jatkoa tälle, 
hyttysen ininää rautakauppaäänellään surisevalle hiljaiselle 
tappajalle ja hymynhyydyttäjälle, jonka kurkkuun kuristu-
nut ääni pihisee kuuroissa korvissa, yhtä himoittavasti korvia 
särkien, kuin rikkimennyt vinkulelu inhan pedofiilin käsissä 
Keravan nuorisovankilassa.
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”Olet ollut luonani 
melkein jokainen 

päivä”
”Siunattu on se mies, joka rakastaa ja jälkeen jäsenensä nor-
jistavien ja vahvistavien varhaisten kisojen vetäytyy kotiinsa 
ja viinistä ja laulusta nauttien aamun koittoon asti vierellään 
hyväilee kaunista poikaa.”

-kreikkalainen runoilija Solon
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Oikein sydämeen sattuu, kun kuningas sanoo Kuninkaal-
linen salaisuus-ohjelman lopuksi suuressa anteeksiantoakoh-
tauksessa ”olet ollut luonani melkein jokainen päivä”. Minulle 
on käynyt ihan samoin ja olisin tehnyt itsemurhan sen jäl-
keen, kun tajusin tulleeni hylätyksi, ja että suuresti rakasta-
mani poika piti minua vain kavereidensa silmissä pilkkanaan. 
En tiedä kadunko sitä, etten tehnyt silloin itsemurhaa silkasta 
häpeästä ja surusta vai sitä, että lankesin pojan viehätykseen 
liian intohimoisesti. Ja tämä tapahtui vain neljätoista vuotta 
sitten. Mistään en saanut apua. Mietin vain, millaista se on 
ollut muille samanlaisille, sellaisille, jotka eivät ole voineet ja 
uskaltaneet puhua siitä. En minäkään osannut, halunnut tai 
uskaltanut puhua siitä kenellekään. Olen elossa mutta minul-
ta meni itsekunnioituksen lisäksi halu elää, enkä löytänyt enää 
yhtään sellaista ihmistä, jota olisin voinut rakastaa samalla 
ilolla ja lämmöllä kuin tuota vaaralliseksi petturiksi osoittau-
tunutta poikaa. 

Tässä yksi syy miksi istun päivät pitkät maailmaa kurit-
tamassa tietokoneen äärellä muusta enää sen kummemmin 
välittämättä. Mutta miten mahtoi kuninkaan ja Kurtin lai-
ta olla? Kuningas kärsi hiljaa, mutta Kurt olisi selvinnyt vä-
hemmällä, jos hän olisi tunnustanut olevansa homoseksuaali. 
Mutta palataanpa ensin rakkaaseen vanhaan Platoniin, joka 
kertoo Aristofaneen mukaan ihmisten olleen aivan erinäköi-
siä, kuin nykyisin. Nyt ihmisiä oli kahta sukupuolta, miehiä 
ja naisia, ennen oli hänen mielestään kolmea. Kolmannessa 
sukupuolessa oli puolet miestä, puolet naista, eikä siitä ollut 
enää Platoninkaan aikaan jäljellä hänen mielestään muuta 
kuin nimi. Ennen aikaan oli toista; oli androgyyni, miesnai-
nen, todella olemassa Platonin mukaan yhtenä sukupuolena, 
jossa oli miestä ja naista kumpaakin yhtä paljon sekä nimessä 
että siinä itsessään olentona, vaikka se olikin jo hänen aika-
naan muuttunut kirosanaksi.

Joskus maailmassa käy niin, että kiellot, rangaistukset ja 
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julkiseksi häpeäksi tarkoitettu avaakin ovia uhreiksi tarkoite-
tuille nousta muiden tietoisuuteen ärsyttävistä eroavaisuuksis-
taan huolimatta samanlaisina ihmisinä kuin muutkin. Näin 
näyttää käyneen homoseksuaalisuudelle, jota kahlitsemaan ja 
kitkemään tarkoitetutut lääketieteelliset ja psykiatriset teori-
at kehittyvät ihmistä ja hänen laajaa inhimillisyyttään ym-
märtävään suuntaan, kuten Euroopassa tapahtui 1800-luvun 
lopusta. 1800-luvulla homo oli jumalan vihaama pahis ja 
rikollinen, jolle ei armoa herunut kristillisen kirkon vaaliessa 
häpeätahran levittämistä. Seuraavaksi homous teki väärin yh-
teiskuntaa vastaan ja oli virallisen määritelmän mukaan sairas, 
perverssi sekä moraalisesti rappeutunut. Tutkimusprofessori 
Osmo Kontula ihmettelee kirjassaan Mielen seksuaalisuus 
– matka kiihottumisen alkulähteille (Duodecim 2017) sitä, 
miten vähän on toistaiseksi kirjoitettu siitä, mitä seksi lopulta 
merkitsee ihmisille. Kontulan mukaan aihe on tärkeä. Joille-
kin seksi voi olla toistuva turhaumien ja ongelmien lähde, 
mutta useimmille se rikastaa elämää tai auttaa tuntemaan olon 
paremmaksi: ”Se tuo elämään sävyjä, syvyyttä, inhimillisyyttä 
ja kanssakäymisen motiiveja. seksi voi olla keskeinen osa iden-
titeettiä ja tarjoaa väylän ilmaista itseä ja luoda omaa kehon-
kuvaa.” Kovin opettamaiselta ja ideaalilta Kontulan kirjoitus 
vaikuttaa, jos sitä katsoo homona homon ja erityisesti aidon ja 
alkuperäisen – ei siis lässyttävän ja tasa-arvoa sekä tasavertaista 
perheonnea julistavan sateenkarilinssin lävitse – homoseksin, 
kiihottumisen ja purkautumisen veijarimaisesta ja anarkisti-
sen vallankumouksellisesta näkövinkkelistä katsottuna. 

Homoudesta on jo pitkään puhuttu eurooppalaisessa 
hyvinvointikeskustelussa kliinisesti osana vallitsevaa yhteis-
kuntapolitiikkaa niin, että se alkaa kyllästyttää sekä homo-
ja itseään (jotka harvoin tunnistavat itseään ja tapojaan olla 
homo poliitikkojen markkinamiesten haluamasta tavasta) että 
suurta heteroyleisöä, joka alkaa aavistella silloin tällöin luet-
tuaan lesboriidoista, kun rakastetun pää löytyy pakkasesta, 
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ettei homous olekaan sitä mukavaa ja hymyilevää sateenkaa-
riperheiden tasa-arvoista onnea, kuin millaisena se heille on 
ilman erotiikkaa ja siihen kuuluvia tummia varjoja tarjottu. 
Yle Areenasta tuli vuoden 2021 lopulla riipaisevan koskettava 
kolmiosainen televisiosarja xxxx, mikä käsitteli kuninkaallista 
skandaalia Ruotsissa, kun paljastui Ruotsin kuninkaan Kustaa 
V olevan homo. Omituista että vasta nyt uskallettiin tehdä 
tästä aikoinaan kovastikin mielipiteitä puolesta ja vastaan ja-
kaneesta skandaalista elokuva. Ruotsi ole kaikista vakuutte-
luistaan huolimatta niin suvaitsevainen ja avoin yhteiskunta 
kuin meidän muiden annetaan ymmärtää tahallisesti erheel-
lisesti. Televisiosarjaa voisi kuvailla ”plutarkholaiseksi” siinä 
mielessä, että se kuvaa miten kauneuden rakastajat kiintyvät 
rakkaudellaan kaikkeen, missä vain näkevät täydellisyyttä 
riippumatta fyysisistä yksityiskohdista, ellei xxxx olisi niin 
järkyttävää katseltavaa; se on tehty juuri niin mielipuolisesti 
kuin miltä asia kaikkien osapuolten kantilta aikoinaan näytti. 

Kustaa V:sen on tarina lähes kaikille meille onnettomasta 
homorakkaudesta kärsineille ja on siksi tärkeä siitä puhdistu-
misen ja eheytymisen väline. ihmisenä oleminen ihmisyyttä 
hylkivässä maailmassa on tuskaista. ja kun siihen lisää sata 
kertaa lisää itseinhoa- ja syytöksiä, pahaa oloa, kiinni jäämistä 
ja kiinni jäämisen pelkoa, muiden pilkkaa ja elämän hyvyy-
den ja kunnioittamisen kadottamisen karmeat ojanpiennarten 
vuodet vailla toivoa ja hyvyyttä, alkaa ymmärtää mistä oikea 
homous ja sen painajaiset on eri aikoina tehty. Kun kuningas 
sanoo sarjan lopulla entiselle rakastajalleen ”tiedän, mitä olet 
joutunut kärsimään”, se vaikuttaa täydeltä todelta eikä vain 
tyhjiltä näytelmään kuuluvilta fraaseilta ja kun katsoo kunin-
gasta itseään, näkee hänen kärsineen mielessään kaikki nuo 
kuulemansa ja lisää kuvittelemansa kauhut, kuin mitä hänen 
entinen rakastajansa, ja se satuttaa katsojaa. Ikävintä sarjassa 
on se, että katsoja tietää miesten taistelevan turhaan mahdo-
tonta vihollista vastaan. Heillä ei ole mitään mahdollisuuksia. 
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Kyseessä on räänlainen orastava (ja kollektiivinen, aina aika 
ajoin toistuva) itsemurha ja erään ikuisen ja päättymättömän 
traagisuuden kuvaus. Homous on aina ja tulee aina olemaan, 
yhtä syrjässä ja vihattua niiden silmissä, joilla on halua ja mah-
dollisuus vahingoittaa seksuaalisia vähemmistöjä. Sateenkaa-
rellakin, kuten kaikilla asioilla ja ilmiöillä, on oma aikansa, 
alkunsa ja loppunsa. Se ei tule kestämään ikuisia aikoja, kuten 
Kreikan historian tunnetuimman miesparin, Harmodiuksen 
ja Aristogiton, taistelusta opimme. Kuninkaallisen salaisuu-
den miesparia voisi siinä mielessä verrata kuuluisaan kreikka-
laispariin, että he saivat surmansa taistellessaan sankarillisesti 
mahdotonta vastaan. Heistä on tehty veistoksia jälkipolville 
symbolisoimaan uskollisuutta. 

Myös siitä oli tässä kyse, vaikka elokuvassa kuningas kuolee 
vanhuuteen ja vanhenevan rakastajan kuolemaa ei näytetä, sil-
lä he ovat kuolleet sillä hetkellä, kun kohtasivat toisensa vailla 
mahdollisuutta olla muuta kuin muiden silmissä inhottuja 
rikollisia. Huvittavinta on kuninkaan rakastajan sanomana 
hänen vain toteuttaneen Ruotsin perustuslakia, jossa sano-
taan selvästi, että alamaisen tulee rakastaa ja kunnioittaa ku-
ningasta. Se on myös vallitsevalle tyhmyydelle ja moraaliselle 
ehdottomuudelle osoitettu piikki, joka naurattaisi, ellei ky-
seessä olisi henkensä puolesta taistellut syrjitty mies ja alistettu 
ryhmä aikana – eikä edes niin kauan sitten (minua Ruotsissa 
monena eri vuosikymmenenä asuneena aina ihmetyttää, kun 
joku ulkopuolinen väittää ruotsalaismentaliteetteja avoimiksi 
ja suvaitsevaisiksi. vastaan heti: ei pidä paikkansa. Tilanne on 
päinvastoin. Maassa vallitsee ja on aina vallinnut kummallisen 
nipottamisen ja salavittumaisuuden sekä ylimpien auktori-
teettien nuolemisen vastenmielinen alamaiskulttuuri, mikä 
juontaa ylimieliseen Ruotsin suurvaltakauteen 1600-luvulla 
soturikuninkaaksi kutsuttuun vastenmieliseen öykkäriku-
ninkaaseen, Kaarle XII:seen), jolloin homot olivat alimpana 
riistana kelvottomia ja lainsuojattomia. 
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Taustaksi homouden pitkästä ja paljon ikävää sisältävästä 
historiasta saa lukemalla esimerkiksi Robert Aldrichin toimit-
tamasta kirjasta Rakkaus samaan sukupuoleen -homoseksuaa-
lisuuden historia (Multikustannus 2006). Kirja on kattava ja 
kiihkoton läpileikkaus seksuaalivähemmistöjen järkyttäviin 
kohtaloihin ja selviytymiseen – no jotenkuten – mutta mikä 
tärkeintä, siitä puuttuu suomalaisia tekeleitä vaivaava Setan 
roolin mauton korostaminen ja heikko älyllinen lähtökohta, 
puhumattakaan kirjoitusten virastomaisen kankeasta kielestä. 
Erityisen hyvä kirjassa on Brett Genny Beemyn kirjoittama 
luku Amerikka: siirtomaa-ajasta aina 1900-luvulle. Kirjoittaja 
muistuttaa, että Leila Rupp väitti Yhdysvaltojen homosek-
suaalien historiaa käsitelleessä teoksessaan A Desired Past (Ha-
luttu menneisyys), että ”homoseksuaalisia halujaan toteutta-
vien miesten ja naisten urbaanit alakulttuurit avasivat tietä 
homoseksuaalisen identiteetin kehittymiselle”. samaa hänen 
mielestään voidaan sanoa alakulttuureista, joita muodostui 
muualla Amerikassa 1700-luvun lopulla: 

”Oli sitten kysymys osallistumisesta drag-tanssiaisiin Me-
xicossa, ristiinpukeutumisesta Rio de Janeiron kaduilla tai 
kokoontumisesta Buenos Airesin torille, oman sukupuolensa 
edustajista kiinnostuneet ihmiset loivat yhteisöjä, jotka perus-
tuivat paitsi yhteiseen seksiobjektiin, myös yhteiseen käsityk-
seen poikkeavina ihmisinä. Se, että amerikkalaiset seksologit 
omaksuivat 1900-luvun vaihteessa luokan ”homoseksuaali” 
ja ”heteroseksuaali”, vahvisti ajatusta erillisistä seksuaalisista 
identiteeteistä. Lääketieteellinen kirjallisuus teki homosek-
suaalisuudesta julkisen puheenaiheen ja samalla auttoi ho-
moseksuaalisia miehiä ja naisia löytämään sekä itsensä että 
yhteisön, johon he saattoivat kuulua.”  

Tämä on tärkeä näkökulma keskusteluun ”homohistorias-
sa”. Kun asiasta tehdään näkyvä, se saa toisenlaisen statuksen 
ja varjossa pidetty murtautuu väistämättä jonain päivänä esiin 
ja tulee hyväksytyksi tai sallituksia ja siedetyksi, kuten ho-
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mous on tänään hyvinvoivassa lännessä periaatteella ”paistaa 
se aurinko joskus risukasaankin”. Kuninkaallinen salaisuus on 
oikealla tiellä. meillä on siltikin vielä valitettavan vähän kau-
nokirjallista tarinaa homoudesta 1900-luvulla. Tutkimuksia ja 
dokumentteja löytyy jo hyvin ja esimerkiksi samassa kirjassa 
kuin edellinen artikkeli, Florence Tamage kirjoittaa otsikolla 
Homoseksuaalinen aika, 1870-1940 siitä käännekohdasta, 
mikä aloitti nykyisen homouden sietämisen Euroopassa, kun 
unkarilainen kirjailija Karoly Maria Kertbeny kirjoitti avoi-
men kirjeen Preussin oikeusministerille ja vaati ”luonnotto-
man käyttäytymisen kieltävien rikoslakien kumoamista”.

Miksi Kuninkaallinen salaisuus on sitten tärkeä homojen 
kannalta, vaikka se on ikävää katseltavaa ja päättyy ikäväasti? 
Siksi, ettei tällaista voi enää tapahtua, vaikka sama homovi-
hamielisyys istuu samoissa ihmisissä yhtä syvällä kuin aina. 
Nykyisin se on tuomittua eikä hintittely ole enää sopivaa, tai 
pitäisi olla lain mukaan mutta mihin paha maailmasta ka-
toaisi, se vain piiloutuu näkyvistä. Homohistoria on täynnä 
ikäviä tapahtumia. 1600- ja 1700-luku sekä 1800-luvun alku 
olivat homojen kannalta synkkää ja julma aikaa. Esimerkiksi 
vuonna 1822 Englannissa Clogherin piispa Percy Jocelyn jäi 
kiinni itse teosta Lontoon Heymarketin White Lion-pubissa. 
Toinen skandaalin uhreista oli silloinen maan ulkoministe-
ri, varakreivi Castlereagh, joka tunnusti kuningas yrjö IV:lle 
häntä syytettävän samasta rikoksesta kuin piispaakin ja teki 
sen jälkeen itsemurhan. Lisää kamalia esimerkkejä löytyy. 
Esimerkiksi William Beckford, aikoinaan Englannin rikkain 
ja mahtavin mies, joutui pakenemaan manner-Eurooppaan 
kymmeneksi vuodeksi vuonna 1785 homoskandaalin takia.

Kuninkaallinen salaisuus näyttää millaista kiusaa ja ikä-
vää homouden kriminalisointi sai aikaan kaikissa ihmisissä, 
niin maan homokuninkaassa kuin hänen rakastajassaan, ja 
tekee heitä ympäröivistä häikäilemättömistä valtasysteemeis-
tä ja ihmisistä laittomia saalistajia, jotka eivät epäröi käyttää 
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homokorttia saadakseen lurjusmaiset ikävyytensä ammutuksi 
yleiseen takaraivoon pysyvällä kiinnityksellä. Molemmille sar-
kan rakastavaisille kävi kalpaten ja molemmat joutuivat sekä 
kieltämään itsensä että elämään muiden heille määräämässä 
helvetissä, kuningas toki kullatussa mutta helvetissä silti yhtä 
yksinäisenä ja itseinhoa täynnä kuin rassurakastajansa, joka 
joutui vielä kuin lisäkärsimyksenä kokemaan natsi-Saksan ho-
moihin kohdistetut julmuudet, ja sen jälkeen hovin ”hyökkä-
ys on paras puolustus”-systeemillä epäreilun kahden vuoden 
vankilatuomion rikoksesta, jota hän ei olut tehnyt. 

Vai oliko? Se jää hieman ilmeisen tarkoituksellisesti epä-
selväksi, sillä sarja on tehty täysin kuninkaan rakastajan nä-
kökulmasta eräänlaiseksi postuumiksi puolustuspuheenvuo-
riksi tämän päivän ”kaikki ovat tasa-arvoisia”-näkökulmasta, 
minkä tekee huvittavaksi se, että samaan aikaan kun tämän 
repliikin kuulee itse kuninkaan suusta, paljastuu ruotsalaisen 
teeskentelyn syvin olemus; kaikki eivät voi olla eivätkä kos-
kaan tule olemaan muuta kuin paperilla tasa-arvoisia ja veljiä 
keskenään. Kuninkaallinen salaisuus on lajissaan järkyttävää 
katseltavaa ja sitä voi hyvin suositella LGBTQ-kansan lisäksi 
myös kaikille niille ymmärtämättömille, jotka eivät ymmärrä 
vapauden olevan henkilökohtaista ja seksuaalisuuden kuulu-
van jakamattomiin ihmisoikeuksiin. Itse sarjassa jokin näky-
mätön ärsyttää. lavasteet ovat kuin Carl Larssonin piparkak-
kukermamaailmasta ja sivuosanesittäjien näytteleminen kuin 
Tage Danielssonin Ronja Ryövärintytär-elokuvasta – yhtä 
suoraan dialogina itse päätapahtuvaa tukevaa ja siksi liian 
suoraviivaista ollakseen uskomatonta ja vasemmalla kädellä 
kokeiltua puolivillaisuutta. 

Mutta niin on tarkoituskin. Florence Tamagne muistuttaa, 
että vaikka ensimmäiset militantit homojärjestöt perustettiin, 
homot ja lesbot toimivat aktiivisesti ja homous näkyi uudella 
tavalla kirjoissa ja lehdissä, me emme saisi aliarvioida sorron 
ja kiihkeän homofobisten asenteiden pitkäaikaista vaikutus-
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ta, joka jätti tämän aikakauden ihmisiin monenlaisia jälkiä 
sosiaaliluokan, sukupuolen ja alkuperän mukaan. Tämä on 
myös Kuninkaallisen salaisuuden oikeutus ja puolustukseksi 
luettava, vaikka tarina hieman ontuu ja se esitetään omassa 
liemessään, sillä sarjan ongelma on sama kuin hengettömän 
ja lähes tyystin erotiikan hylkimän Dome Karukosken Tom of 
Finland (YÄK!) elokuvakin yrittäessään pilkuntarkasti kuvit-
taa historiallisia tapahtumia. Se ei yksinkertaisesti annan mah-
dollisuutta vapaaseen kerrontaan ja mielikuvituksen tai unien 
(lue: pelkojen) sallivampaan käyttöön itse tarinaa kerrottaessa. 
Väillä sarja on kuin tasapaksua puurtamista paksunietoksisissa 
Värmlandin metsissä ruotsalaismaatiaishevosten huuruisten 
harjaspäiden heiluessa kilpaa reelle nostettavien puupöllien 
kanssa. Petturuuden pahin laji on itsepetos, sillä petturi on 
kokoa ajan läsnä. Tämä on se hinta minkä ympäristönsä pai-
neiden takia myös tänä päivänä syrjityt ja harvoin puhuttu 
ryhmä piilohomot ja bi-miehet joutuvat lankeamaan. Ja mikä 
pahinta, se on koko elämän kestävä vankila, josta ei ole pois-
pääsyä muuta kuin kohtaamalla himonsa kohde oli se miten 
vaikeaa ja vaarallista tahansa, sillä jokaisen oma yksilöllinen 
seksuaalisuus on koko ajan läsnä hänessä itsessään vauvasta 
vaariin. Jostain kumman syystä erityisesti Pohjois-Europan 
vahvasti protestanttiset hyvinvointiyhteiskunnat ovat perin-
teisesti suhtautuneet kielteisesti homoihin, kun taas katolisissa 
maissa homoutta on osattu katsoa eräänä kulttuuriin kuulu-
vana ilmiönä läpi sormien. 

Suomessa homous on kuulunut keskiajalta lähtien pahim-
pien ja kuvottavampien syntien joukkoon. Lönrothin sanas-
tossa homot olivat ”takatuuppareita”. Kansan suussa yleisiä 
olivat ”miehimys”, mikä viittaa miehen irvikuvaa olennosta 
ilman miehisyyttä, sekä ”hinttarit”, joiksi kutsuttiin inhotta-
vina inisijöinä pidettyjä pervertikkoja. Luonnottoman sek-
sin vaaroista suomalaisia on varoitettu Tuomas Akvinolaisen 
tavoin jakamalla ne neljään eri luokkaan; ensimmäinen ja 
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vähäpätöisin oli huoran palveluksiin antautuminen, seuraa-
vaksi oli aviorikos ja sukurutsa, neljättä homovastaiset kirkon-
miehet pitivät erityisen vastenmielisenä ja pirun keksintönä: 
runkkaamista, eläimiin sekaantumista, sekä miesten välistä 
seksiä. Eräs mielenkiintoinen alaviite sarjassa toki esiintyy, 
mikä tekee homomaailmasta kaikkien ulkoisten ja sisäisten 
vaikeuksien keskellä elinvoimaisen: homon on aina rikki men-
nessään koottava itsensä ja keksittävä itsensä uudelleen. Näin 
on ollut aina ja tulee aina olemaan. Hän ei enää itse syvässä 
sisimmissään kaipaa epänormaaliuden pelossa vakuutteluja 
olevansa seksuaalisesti normaalia eikä häntä enää voittamat-
toman kutsun ja mahdollisuuden edessä haluta kieltää omaa 
nautintoaan. 

Juuri tätä kuvaa elokuvan epäsuhtainen rakkauspari; ku-
ningas kultaisessa häkissään ei enää välitä muusta kuin nau-
tinnosta muiden mielipiteistä huolimatta ja kuninkaan rakas-
taja ei saa silmiään irti kauniista nuorukaisista. Silti sarja on 
kaunista katseltavaa, sillä siinä on kuvattu oikean homouden 
kahdet todelliset kasvot. Yhtäältä homous on eroottista he-
donismia ja villiä mielikuvitusta, toisaalta taas miesten välistä 
ystävyyttä korostavaa. Kuninkaallisessa näkyy myös vanha 
platonilainen jako ”tavalliseen” ja ”taivaalliseen” rakkauteen. 
Miehen ja naisen välinen tavallinen rakkaus tuottaa lapsia, 
mutta miesten välinen taivaallinen rakkaus on parhaimmil-
laan sarjassa kuninkaan ja hänen rakastajansa, Kurt Heijbyn, 
välistä fyysistä rakkautta kuvatessaan taivaallisen kutsuvaa. 
Nämä kuvat ovat xxx:n parhaimmistoa; ihan itkettää kuin-
ka kauniiksi ja luonnolliseksi vanhan miehen ja nuoremman 
miehen välinen eroottinen ystävyys osataan Kuninkaallisessa 
salaisuudessa kuvata. Siinä ei ole mitään imelää ämmämäi-
syyttä nykypäivän homoelokuvien tapaan – onneksi. Jopa 
kuninkaan ja homojen alamaailman kohtaaminen laivaris-
teilyllä on tyylikkäästi kuvattu itse kohdettaan ja homoutta 
kunnioittavasti käsitellen.
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Ruotsin kuninkaan 
paras imagotyökalu
Nobelin kirjallisuudenpalkinnon ympärillä käy joka vuosi 
kulissien edessä ja takana kova kuhina, onhan kyse maailman 
vaikutusvaltaisimmasta palkinnosta ja sen mukana myös vai-
kutusvallasta ja isoista rahasummista. Kun lukee Sanna Ny-
qvistin kirjaa Räjähdemiehen perintö – vallasta, kirjallisuu-
desta ja Nobelin palkinnosta (Tammi 2019) ymmärtää pienen 
Suomen pienet ja sisäsiittoiset Finlandia-palkintokuviot lasten 
leikiksi verrattuna siihen, miten Nobelin ympärillä voidaan 
tehdä, ja tehdään, häikäilemätöntä politiikkaa, ja miten sillä 
tienataan kunnolla. 

Ja vaikka kirja kertoo voittajista Nyqvist omistaa sen kai-
kille niille kirjailijoille, jotka eivät saa palkintoja pitkäjän-
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teisestä työstään kirjallisuuden hyväksi, mikä kertoo selvin 
sanoin Nyqvistin otteesta koko kirjassa: hän katsoo maailmaa 
kirjallisuuden ja kirjailijoiden silmin ja se on hyvä asia:” Kan-
sainvälisyytensä ja pitkäikäisyytensä vuoksi Nobelin palkinto 
ilmentää ehkä muita kirjallisuuspalkintoja selkeämmin, ettei 
mitään puhdasta kirjallisuuden ydintä ole olemassa”. 

Kirjallisuus on Nyqvistin mukaan osa maailmaa ja muut-
tuu sen mukana. Tämä on tärkeä huomio Nobelista puhut-
taessa. Nyqvist kertoo kaiken mahdollisen tietämisen arvoisen 
palkinnon ympäriltä ja palkituista, joita tuntuu yhdistävän 
vain se, että ovat saaneet palkinnon. Tyypillistä Nobel-kirjaa 
ei siis ole olemassa. Siitä on huolehtinut palkinnon 120-vuo-
tisen historian ajan kirjava joukko toisistaan hyvinkin erilaisia 
kirjailijoita. 

Kirjallisuuden Nobelilla on myös varjopuolensa. Usein se 
jähmettää kirjailijan ja lopettaa hänen uransa riman noustua 
liian korkealle. Mutta siihen liittyy myös kaikki valtaan ja 
rahaan muissakin asiayhteyksissä liittyvät ikävät asiat kuten 
korruptio, väärinkäyttö ja toisten hyväksikäyttäminen. Aivan 
erityisen hienoa ja hyvää tahtoa osoittaa se, että joka vuosi 
Rinkebyssä, mikä on yksi Tukholman ongelmallisimmista ja 
surkeimmista lähiöistä, alueen koululaiset omistautuvat kir-
jallisuuden Nobelille ja siellä vierailee sen vuoden kirjallisuu-
dennobelisti tapaamassa heitä: 

”Vieraileva nobelisti ja hänen teoksensa edustavat Rinke-
byn lapsille maailmaa, josta he itse ovat kotoisin. Useat no-
belisteista ovat monikielisiä, ja monet ovat jättäneet synnyin-
maansa, kuten Rinkebyn koululaiset. Toisin kuin perinteisessä 
kirjallisuuden opetuksessa, missä painotus on lukemisessa ja 
sen prosessoinnissa, Rinkebyssä kirjallisuuden kautta ohja-
taan lapsia luomaan ja tekemään itse. Nobel-kirjallisuus ei 
ole etäisen ihailun ja kunnioituksen kohde, vaan lähtökohta 
luovuudelle ja omalle ajattelulle. Nobelistin elämänkertaan 
tutustuminen muistuttaa koululaisia siitä, että tämäkin on 
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joskus ollut omaa paikkaansa maailmassa etsivä lapsi.”  
Hieno periaate. Milloinhan esimerkiksi suomalaisen kir-

jallisuuspalkinnon nirppanokkainen ja omasta ylhäisestä 
asemastaan liiankin tietoinen ”sallasimukka-koskettelinit-
sänisukuelimestäni”- saaja laskeutuisi alas norsunluutornis-
taan tapaamalla vankeja tai kurdipakolaisia ja kuuntelemalla 
heidän tarinoitaan, ei vain esitelmöimällä ja itseään markki-
noimalla, kuten Suomessa tehdään.

Erityisen arvostettavaa kirjallisuuden Nobelista päättävän 
Ruotsin Akatemian kannalta on se, että se on suhtautunut 
varauksellisesti liian populaareihin teoksiin. Pitkäaikaisen 
Nobel-komitean puheenjohtaja Anders Österlingin mukaan 
Nobelin palkinnon pitäisi saada kirjailija, joka ei ole mark-
kinoiden suosiossa eikä uhraa itseään markkinavoimille. Kun 
kirjaa lukee, nousee mieleen kokonaan toinen asia: Mikä on 
Ruotsin Akatemia ja mikä merkitys sillä on ruotsalaiseen kult-
tuurielämään ja sivistykseen? Se onkin jo sitten kokonaan ihan 
toinen juttu. Mallia Akatemian perustanut Kustaa III haki 
Ranskasta. Akatemian tehtäväksi tuli Ruotsin kielen kehit-
täminen, vaaliminen ja tukeminen. Akatemia on itsessään 
instituutio isolla iillä ja sillä on valtavat resurssit. 

Alusta lähtien se on toimittanut ruotsin sanakirjaa, jossa 
on päästy Akatemian kahdensadan vuoden toimintavuoden 
aikana jo v-kirjaimen kohdalle. Ruotsi on sivistysmaa, jossa 
uhrataan taloudellisia resursseja todellisen sivistystyön eteen, 
onhan maassa kaksi kansainvälisestikin merkittävää yliopis-
toa – Lund ja Uppsala, missä maan eliitti, niin poliittinen 
kuin sivistyksellinenkin hankkivat koulutuksensa. Suomes-
ta vastaava järjestelmä puuttuu. Kun lukee Nyqvistin kirjaa 
Ruotsin Akatemian 18 jäsenen etuoikeuksista Pariisin asun-
toineen, valtavista palkkioista ja merkittävästä roolista ruot-
salaista kulttuuria tukemassa, tulee kateelliseksi. Ruotsalais-
ten laajasta sivistyksestä saa hieman vihiä katsomalla SVT:n 
tuottamia keskusteluohjelmia tai lukemalla Dagens Nyheterin 
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kulttuurisivujen laajoja kulttuuriesseitä.
Nobel-säätiö on tärkeä osa ruotsalaista sivistysjärjestelmää. 

Sen vuonna 1900 vahvistamassa säännöissä luodaan pohja 
kirjallisuuden Nobel-palkinnon monille eri tulkinnoille, sillä 
Nobelin testamentissa mainittu kirjallisuus ei tarkoita vain 
kaunokirjallisuutta vaan myös muita kirjoituksia, joilla on 
”muotonsa tai esitystapansa vuoksi kirjallista arvoa”. Juuri 
siksi ohjaaja ja näyttelijä Dari Fo, lauluntekijä Bob Dylan, 
filosofeille Henri Bergson ja Bertrand Russell tai poliitikko 
Winston Churchill tai lähellä journalismia olevan Svetlana 
Aleksijevitsin eeppistä aikalaishistoriaa kaunokirjallisin kei-
noin dokumentoineet teokset, ovat voineet kukin omana ai-
kanaan saada ansaitusti oman palkintonsa, vaikka muu maa-
ilma onkin niitä suureen ääneen ihmetellyt.

Kirja on mukavaa luettavaa ja alan asiantuntijan varmaa 
käsialaa. Kirjallisuuden dosentti Sanna Nyqvist on juuri niitä, 
jotka tietävät ja tuntevat tarkkaan pelin Nobelin kirjallisuus-
palkinnon ympärillä ja ovat hajulla siitä, kuka mahdollisesti 
sen kunakin vuonna saa. Hän on kirjallisuudentutkija ja tie-
tokirjailija. Mutta siihen nähden mitä hän on ja mitä hän 
voisi kertoa ja millä tavalla, kirja on yllättävän tavanomaista 
luettavaa, joka ei paljon kirjallisuuden Nobelista aiemmin 
tietävää hetkauta suuntaan tai toiseen. 

Mutta mukanaan ajoittain jännitysnäytelmäksi yltyvä kir-
ja vie ja sen hotkii välipalaksi metrossa istuessaan sellaisen 
lukijan, joka haluaa saada läpileikkauksen siitä, millainen on 
maailma kirjallisuuden Nobelin kulisseissa. Kirja on myös 
hyvä oppitunti siitä, miten mikäkin asia vuorollaan osataan 
tuotteistaa omaksi idealismikseen. Ja hurjaahan se tietenkin 
on. Eivätkä ruotsalaiset näytä enää kirjan luettua niin viatto-
milta ja kilteiltä maailmanpelastajilta, kuten voisi kuvitella. 
Nobelin kaikki palkinnot on viime kädessä alistettu palvele-
maan Ruotsin maailmanmainetta suvaitsevaisena ja moderni-
na valistuksen ajan perillisenä, jonka läpitunkema idealismi 
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kannattelee aika ajoin koko maailmaa. 
Nobelista muovautui Nobelin testamentin säädösten ja 

toimeenpanon takia Ruotsin kuninkaan paras imagotyökalu. 
Oskar II sen aloitti ja sitä jatkaa nykyinen kuningas Kaarle 
XVI Kustaa yhtä päättäväisesti ja varmin ottein vaikkei itse 
olekaan lukumiehiä ja penaalin terävin kynä. Ei kunkun tar-
vitse ollakaan. Ilman Nobeleita hän olisi vain vallasta riisuttu 
demokraattisen maan koristekuningas. Nobelit antavat hänel-
le hohtoa ja sisältö sekä oman itsensä että kansansa ja koko 
maailman silmissä niin, ettei Ruotsissa ole pelkoa tasavalta-
laisuuden kannatuksen lisäämisestä. 

Ongelmia kirjallisuuden Nobelin ympärillä on ollut aina. 
Milloin palkintoa on syytetty liian konservatiivista kirjalli-
suutta tukevaksi, milloin taas sitä jakavaan Ruotsin Akate-
miaan on kohdistunut syytöksiä, kuten muutaman vuoden 
takainen kulttuuripersoonan eli eroamaan myöhemmin jou-
tuneen Katerina Frostersonin puolisona tunnettuun XX:n 
kohdistetut syytökset korruptiosta, palkinnon saajan nimen 
vuotamisesta etukäteen medioille ja seksuaalisesta häiriköin-
nistä. Nyqvist kertoo, miten alussa Nobel-komiteat lähtivät 
konservatiivisen idealismin linjoille ja valitsivat palkinnonsaa-
jiksi sellaisia teoksia, jotka ilmensivät tervettä hengellisyyttä 
ja rakentavaa asennetta suhteessa vallitsevaan yhteiskuntajär-
jestykseen. Mielenkiintoinen on Nobelin jälkisäädöksessään 
kirjoittama lause periaatteesta antaa palkinto sille, joka on 
julkaissut parhaimman idealistista suuntaa edustavan teoksen 
(den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i 
idealistisk rigtning). 

Nyqvist puuttuu tähän tärkeään mutta epäselvään ja se-
kaannusta aiheuttaneeseen kohtaan. Erikoinen ja vaikeasti 
käännettävä ilmaisu ”idealistisk rigtning” on herättänyt paljon 
Nyqvistin mukaan keskustelua: ”Tarkoittiko Nobel ihanteel-
lisinta vai idealistisinta teosta, vai onko sanavalinnassa kyse 
epäselvästi paikkaillusta kirjoitusvirheestä? Ihanteellisuus voisi 
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viitata teoksen kompositioon: palkittavaksi pitäisi näin ollen 
valita teoksia, jotka tyylinsä ja muotonsa puolesta edustavat 
parasta kirjallisuutta. Idealistisuus taas suuntaa huomion 
teoksen sisältöön. Parhauden määrittelyn kriteeriksi nousisi 
täten teoksessa ilmenevä maailmankuva. On jopa esitetty, että 
idealistisuudella Nobel olisi tarkoittanut vapautta vallitsevan 
yhteiskuntajärjestyksen kahleista, siis jonkinasteista anarkis-
mia.” 

Monet nobelistit, kuten portugalilainen Jose Saramago 
ovat myös yhteiskunnallisesti aktiivisia herättäjiä. Saramago 
varoittaa meitä tyytymästä vähään ummistamalla silmämme 
vallanpitäjien seireenilaulujen huumassa. Hänen mukaansa 
me emme edes tunne demokratiaa. Niin kauan kuin raha 
hallitsee maailmaa, demokratia ei Saramagon mielestä voi to-
teutua. Sellainen vaikuttaminen ei kuitenkaan riitä. 

Oikeassa demokratiassa kansalaiset voisivat hänen mieles-
tään osallistua kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Nyt osallistu-
mista on rajoitettu niin paljon, ettei voi puhua demokratiasta. 
Lisäksi demokratia näyttää vain taantuvan. Elämme Sarama-
gon mukaan plutokraattisessa yhteiskunnassa, missä valta on 
rikkailla. Saatuaan Nobelin kirjailijan puheilla on merkitystä. 
palkinto on aina palkinto henkilölle.

Kirjallisuuden Nobelista muovautui lyhyessä ajassa enem-
minkin elämäntyöpalkinto kuin tunnustus tietystä teoksesta 
Nyqvist muistuttaa, vaikka palkintoperusteissa onkin saatet-
tu nostaa esille jokin yksittäinen teos kirjailijan tuotannossa. 
lauseen toinen ehto, ”hyöty ihmiskunnalle”, pohjaa Nyqvis-
tin mukaan vankasti 1800-luvun edistysuskoon. Alfred Nobel 
otti näin testamentillaan kantaa kysymykseen taiteen arvosta: 
pitikö sitä mitata vain taiteen sisäisin kriteerein vai suhteessa 
sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin? Lopuksi on lista kirjalli-
suudennobelisteista. Huomionarvoista on listalta puuttuvat 
todelliset suuruudet, kuten Ruotsin oma, joidenkin mukaan 
myös ainoa, kirjallinen suuruus, August Strindberg.
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Taistolais-
maalittaminen

”Taistelu Suomen suunnasta ei päättynyt vielä 1940-luvun 
lopulla. Kamppailu jatkui kylmän sodan pelikentillä, jot-
ka sijoittuivat usein kulissien hämärään. Pelikentän tärkein 
jakolinja kulki kommunismin ja ei-kommunismin välillä, 
vaikka 1950-luvun mittaan kalkkiviivoja alettiin piirtää hiu-
kan uusiksi. 1950-luvun alun kylmässä sodassa aseita olivat 
tieto, tiedustelu ja tutkimus, jotka kytkeytyivät osaksi poliit-
tista päätöksentekoa. Näitä aseita lataili ja käytti myös vuon-
na 1952 perustettu Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki-säätiö 
(SYT):”-Jarkko Vesikansa artikkelissaan Kommunismin torju-
jat ensisammutustyössä kirjassa Ajankohta 1997 (toimittanut 
Timo Soikkanen Helsingin ja Turun yliopistot).

Vuoden 1918 voitonhuumassa suomalainen äärioikeisto 
uhosi, ettei työläinen nousisi enää koskaan puolustamaan 
omia oikeuksiaan omistavaa luokkaa vastaan. 1920-luku oli-
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kin poliittisesti vaikeaa aikaa, mutta jo 30-luvulla, ja varsin-
kin sodan jälkeen, vasemmisto alkoi saada poliittisen luotta-
muksensa takaisin toimimalla yhdessä maalaisliiton kanssa. 
Vaaran vuoksiksi nimetyt 40-luvun loppuvuodet ja erityisesti 
vuoden 1948 vallankaappaushuhut ja kommunistien pelaa-
minen syrjään olivat osa oikeiston sisällä tehtyä laajaa offen-
siivia Neuvostoliittoa ja suomalaisia kommunisteja vastaan. 
Kokoomuksen vaikutusvaltainen taustajohtaja J.K Paasikivi 
oli kirjoittanut tästä jo Demokratia vai diktatuuri -kirjassaan 
(Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino 1934). Paasi-
kivi määrittäessään kantaansa kokoomuksen oikealla puolel-
le ilmestyneeseen Isänmaalliseen kansanliikkeeseen IKL:ään: 
”Määrittäessämme kantamme IKL:ään täytyy meidän ottaa 
huomioon fasistiset ja kansallissosialistiset liikkeet sellaisina 
kuin ne ovat ulkomailla esiintyneet, tarkastaa ja harkita nii-
den olemusta ja luonnetta kuin myös, mihin ne ovat muissa 
maissa johtaneet.”

Paasikivi paljastaa IKL:n taustalla vaikuttavan isänmaal-
lis-uskonnollisen ideologian olevan myös saman kuin mitä 
se on kokoomuksellakin. Erona on vain se, ettei itse liikkeitä 
voi hyväksyä koska ne rajoittavat ja kieltävät vapautta kaikilla 
aloilla, niin valtiollisella ja henkisellä kuin myös taloudellisel-
la. Miksi Paasikiven kirja on tärkeä? Siksi että se paljastaa sen 
samankaltaisuuden, joka oikeistolla on samoin kuin sen ikui-
sen taistelutahdon vasemmiston vapausnäkemyksiä vastaan. 
Erona on vain se, että IKL toimi aikoinaan kuin natsien rus-
keapaidat katutappelijoina ja nyrkkinä vasemmistoa vastaan 
samalla kun kokoomus keräsi kabinetteihin suuromistajat ja 
rahoitti vasemmiston vastaista propagandaa. Vesikansa kuvai-
lee artikkelissaan, miten moni oikeistolainen koki joutuneensa 
taistelemaan Neuvostoliiton edustamaa marxismi-leninismiä 
vastaan ”oikea käsi selän takana”. SYT oli elinkeinoelämän tu-
kema ja julkisuudelta piilossa pysynyt voimakas vastarintaliike 
vasemmiston ajatuksia ja politiikkaa vastaan.
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Asialla ei ollut mikään poikajoukko vaan alan kokeneita 
ammattilaisia, jotka olivat omistaneet koko elämänsä kom-
munismin vastustamiseen puolifasistisessa Suomessa sen traa-
gisesta sisällissodasta lähtien AKS:n ja Karjala-seura riveissä. 
Näillä miehillä oli valtaa ja rahaa sekä suhteita medioihin, 
joista suurin osa edusti heidän omia intressipiirejään lähellä 
äärioikeistoa ryssän- ja uuden punakapinan pelossa, kuten he 
sitä itse kutsuivat. Uuden Suomen pääkirjoituksessa keväällä 
1953 kuvataan hyvin taustalla vaikuttaneita ajatuksia: ” On 
liikaa tuudittauduttu kuvitelmaan, että kommunismin ”rau-
hoittuminen” olisi muka merkki sen aktivismin taantumisesta 
ja heikkenemisestä. Ei mikään ole itsenäiselle kansakunnalle 
kohtalokkaampaa kuin tällaiseen harhakuvaan alistuminen. 
Nykyvaiheessa kommunismi on meilläkin yhtä vaarallinen 
kuin aikaisemminkin, jolloin se synnyttämillään häiriöillä 
antoi varoitusmerkkejä ja herätti nukkuvat.”

KOM-teatterin laulu PORVARI NUKKUU HUONOS-
TI tarkoitti tätä ja oli suoraa vittuilua ja samalla varoitus 
historian toistumisesta. Porvari nukkui todella huonosti 
1950-luvulla, jolloin Sdp ja Sak alkoivat saada sosiaalipoliitti-
sia uudistuksiaan läpi eduskunnassa ja kommunistien kätyrinä 
ja neuvostoliitolaisten tiedottajana pidetty ja epäisänmaalli-
seksi leimatun Kekkosen asema vahvistui maalaisliitossa pit-
kien pääministerikausien ja puolueen oikeiston kukistumisen 
jälkeen. Kommunismin vastaisen toiminnan johdossa olivat 
professori Lauri Puntilan ns. poppooseen ja filosofian tohtori 
Keijo Alhon ns. johtoryhmään kuulunut joukko Vesikansan 
mukaan: ”Vaikka SYT:stä ei tullut EVA:n veroista mielipiteen 
muokkaajaa, ei sen yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kannata 
väheksyä. Käytännön politiikkaan hallituksessa tai eduskun-
nassa se ei pystynyt enää vaikuttamaan samalla tavalla kuin 
Puntilan ”poppoo”, johon kuului jopa ministereitä. Kulissien 
takaisena verkostojen luojana SYT silti vaikutti niin politiikan 
ja elinkeinoelämän päättäjiin kuin toimittajiin, pappeihin, 
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opettajiin ja muihin mielipidejohtajiin. Säännölliset raportit, 
tiedotusmateriaali, vaalipropaganda ja informaatiotilaisuu-
det, joissa yhteiskunnallista ilmiöistä puhuivat aikakauden 
vaikuttajat kuten L.A. Puntila ja Arvo ”Poika” Tuominen, 
syvensivät osallistujien käsityksiä yhteiskunnallisista asioista 
ja uhkatekijöistä.”

Tälle poppoolle pahin uhka tuli idästä ja sen viideskolon-
nalaisina pahimmat roistot olivat kotikommunistit. He seu-
rasivat herkeämättä uhkina pitämiään kommunisteja ja olivat 
koko ajan askeleen edellä, tyyliin: hyökkäys on paras puolus-
tus. Taistolaismaalittaminen on asia, josta kukaan ei puhu, 
kun ei halua paljastaa mistä ilmiössä on todella kysymys. Tai 
sitä, että se oli suurella rahalla kulissein takana suoritettu pitkä 
operaatio, mikä jatkuu vielä tänäänkin. Sanalla sanoen tais-
tolaiset on julistettu 70-luvulta lähtien Suomen lähihistorian 
pahimmiksi roistoiksi, jos ei mukaan lasketa Lallia, joka peri-
mätiedon mukaan tappoi piispa Henrikin Köyliöjärven jääl-
lä. Kumpikaan edellä mainituista väitteistä ei pidä paikkansa. 
Lalli ei tappanut piispa Henrikiä eivät taistolaiset ole Suomen 
lähihistorian pahimpia roistoja vaan kansainväliseen malliin 
tahallisen poliittisen mustamaalaamiskampanjan uhreja, jos 
oikein tarkkoja ollaan. Kuva on isompi kuin varsinainen 
kohteensa. Se on kollektiivisen muistin räpelöimistä ja ku-
rinpalautusta syyllistämällä koko sukupolvi aina kun sen, tai 
sen perillisten, parissa alkaa esiintyä taas radikaaleja ajatuksia.

Ilmiöllä on toinenkin nimi: maalittaminen, joka jatkuu 
yhä kiihtyen. Asialla ovat vanhat tutut oikean äärilaidan 
mainosnikkarit, kuten kokoomuksen kansanedustaja Ben Z. 
Historiallisesti ilmiö on kansainvälinen ja limittyy maailman 
murroskausiin; Euroopan hulluksi vuodeksi kutsuttu vuosi 
1848 oli räpistelyä irti Wienin tanssivan kongressin jälkimai-
ningeissa Eurooppaan hiipineestä jäykkäniskaisesta oikeisto-
diktatuurista. Taistolaisuudeksi kutsuttu ilmiö linkittyy taas 
vuoden 1968 rajuihin De Gaullen ajan jäykkää konservatis-
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mia vastustaneisiin Pariisin opiskelija- ja nuorisomellakoihin, 
joissa vastustettiin sotia, vanhempia, USA:ta sekä imperialis-
mia että vaadittiin oikeuksia aiemmin alistetuille ja syrjityille 
vähemmistöille ja jotka levisivät kulovalkean tavoin ympäri 
ajattelevaa länsimaailmaa vallanpitäjiä säikytellen kuin va-
roitukseksi uuden vallankumouksen mahdollisuudesta. Suo-
messa radikaalinuoriso imeytyi 60-luvun lopussa ja 70-luvun 
alussa kommunistien radikaaliin vähemmistösiipeen, jonka 
kuolonsuudelmaksi osoittautui liian läheiset suhteet silloiseen 
Neuvostoliiton hallitsevaan kommunistipuolueeseen, joka oli 
Breznevin kaudella jähmettynyt vanhoilliseksi kylmän sodan 
ja omaa kansaansa sortavaksi vanhojen punanaamaisten uk-
kojen kuolemalle haisevaksi kerhoksi vailla kosketusta todel-
lisuuteen. Taistolaiset ovat saaneet osin syystä ja osin syyttä 
niskoilleen kaikki sen ajan radikalismin helmasynnit, vaikka 
Suomessa unohdetaan, että taistolaiset olivat kovin nuoria 
hurmapäisyydessään eivätkä synnyttäneet Italian ja saksan 
tapaan väkivaltaisia terrorisoluja murhaamaan mädän kapi-
talismin pahimpia edustajia.

Taistolaismaalittaminen on ollut ja tulee aina olemaan se 
luuranko, joka vedetään heti kaapista ulos, kun joku uskal-
taa alkaa puhua taas ihmisten keskinäisestä solidaarisuudesta, 
tavallisten ihmisten riistosta, Marxin kurjistumisteoriasta ja 
ahneiden ylikansallisten kapitalistien saastuttamasta planee-
tastamme. Asetelma on kummallinen. Kurjuudesta ja hädäs-
tä hätääntyneiden ihmisten syyllistäminen versus sillä hyvin 
tienaavien ja siksi välinpitämättömien, on mestarinäyte siitä, 
miten maalittamalla saadaan syyttömät näyttämään syylli-
siltä ja ihmiset unohtamaan omat etunsa. Kaikki alkoi, kun 
maailmalla julkaistiin Kommunismin Musta kirja. Sitä yritti 
huonolla menestyksellä matkia entinen taistolainen Ilkka Ky-
lävaara, joka edusti sitä viidettä kolonnaa työväenluokan älyl-
lisen nuorison keskuudessa, joiden tiedettiin taustojensa takia 
palaavan kasvukipunsa kärsittyään takaisin isiensä jalanjäljissä 
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luokkansa etua puolustamaan.
Juuri siksi on ikävä lukea Kylävaaran (toim.) taistolaisia 

pahasti alta lippaan omaa kilpeään kiillottaakseen panevaa 
kirjaa Taistolaisuuden musta kirja (Tammi 2004). Kirja on 
hyvin tehty ja etenee yhtä sulavasti kuin myrkky suonissa. 
Juuri sitä se onkin täynnä pahanilkisyyttä ja sormella osoit-
teluineen. Olivathan taistolaiset pelottava ajanilmiö sen ajan 
Kekkoslandian konsensus-Suomessa. Tai tarkemmin, juuri 
siksi syntyi Metallin lakon jäljiltä ja taistolaisten hävittyä tais-
telun työpaikoilla, kouluissa ja yliopistoissa ihmisten mielistä 
Korpilammella 1977 se kuuluisa Korpilammen henki, mikä 
ei ollut yhteen puhaltamisineen Suomi Nousuun (oli heti seu-
raavana vuonna 1978 järjestettyjen eduskuntavaalien SDP:n 
vaalitunnus). Olli Santavuori kirjoittaa kirjassa otsikolla kat-
kelmia teoksesta Maolaisuus sisältäpäin 1969-1974 ja muita 
poliittisia muistelmia mielenkiintoisia huomioita ja ajankuvia 
noista hetkistä, joista moni ei haluisi enää kuulla tai muistaa 
yhtään mitään. Santavuori kertoo, miten Rauhanpuolustajat 
eli pulut toimivat aina Neuvostoliiton linjaa myötäillen: ”Kun 
yritimme, 60-luvun radikaalit, uusvasemmistolaiset ja ma-
olaiset, solidaarisuusliikettä rakentaa, aina rauhanpuolustajat 
olivat niskassa. Räikeimmin tämä tuli esiin Vietnam-liikkeen 
hajottamisessa.” Santavuoren kirjoitus on kirjan herkullisinta 
antia, koska se samalla tahtomattaan paljasta kulissein takan 
olleen kovan pelin eri ryhmien välillä. Radikaalirintaman kau-
kalolla oli monia taistelevia ryhmiä, joista taistolaiset onnis-
tuivat muita paremmin hieman samaan tapaan kuin bolsevikit 
aikoinaan kaappaamaan vallan pienen ryhmän avulla suurta 
hälyä muissa aiheuttaen.

Santavuori vain vahvistaa televisiossakin esitetyn väitteen 
erityisesti taistolaisten yhden ovelimman ja osaavimman agi-
taattorin, myöhemmän kansanedustaja Jaakko Laakson avain-
roolista organisoidussa maolaisvastaisessa toiminnassa, mikä 
käytännössä johti maolaisliikkeen näivettymiseen muutaman 
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sekavan ja eripuraisen entisen radikaalin ryhmäksi. Santavuo-
ren kirjoituksesta paistaa läpi myös silloin käytössä olleet likai-
set temput ja suoranainen terrori, jos ei nyt vielä julkista valtaa 
vastaan – sen hoiti ekofasismiaan kehitellyt Pentti Linkola 
lähes yksin – niin ainakin toisia ja epämiellyttäväksi koettuja 
toisinajattelevia tovereita kohtaan. Kirjoituksen sävy vaikut-
taa vahvasti julkiselta pakkoneuroosilta, mitä se olikin: ”Tun-
nelma 70- ja 80-luvulla oli monta kertaa, että jotakin jopa 
asuntoon käyvää vahtaamista ja terrorisointia oli aina välillä 
tapahtumassa, vaikka selviä näyttöjä siitä ei koskaan saanut ja 
siitä puhuminen olisi johtanut vain vainoharhaiseksi leima-
utumiseen, mikä minulle joka tapauksessa tapahtuikin jo 74 
lähtien, koska olin aluksi oikeasti sairas. Tämä ei välttämättä 
ollut tiedonantajalaisten toimintaa vaan yhtä hyvin valtiol-
lista toimintaa. Poliittinen toimintakin oli osin maanalaista, 
käytiin salakielellä, non-verbaalisella viestinnällä, symbolisilla 
teoilla jne; häissä ja hautajaisissa ja muissa juhlissa ja tavallisis-
sa kokoontumisissa ja tapaamisissa oli välillä tuskallista olla, 
kun ei oikein tiennyt koskaan mistä varsinaisesti keskusteltiin 
ja mitä asioita oikein hoidettiin, kun itse olin aina toiminnan 
julkisella puolella enkä ollut enää johtotehtävissä.”
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Älykkyysloukku
”Ei riitä, että hallussa on toimiva mieli, kaikkein tärkeintä on 
käyttää sitä oikein.”

-Rene Descartes

Rene Descartes kirjoitti vuonna 1637 kirjassaan Metodin 
esitys siitä, miten mahtavimmat ajattelijat pystyivät sekä suu-
rimpiin hyveisiin että suurimpiin paheisiin: ne, jotka etenevät 
vaikkakin hyvin hitaasti, voivat päästä pidemmälle pysytelles-
sään koko ajan oikealla tiellä verrattuna niihin, jotka kiireh-
tivät liikaa ja eksyvät oikealta reitiltä. Descartes siis tavallaan 
keksi ensimmäisenä älykkyysloukun, jollei oteta huomioon jo 
vanhojen kreikkalaisten hybris-käsitettä. Ihminen on omitui-
nen kuvitellessaan olevansa kaikkivoipainen ja jumalan kal-
tainen onnistuessaan kerran yllättämään ja ylittämään näin 
itsensä. 

David Robsonilla on ollut Descartes lähtökohtanaan kir-
jassaan Älykkyysloukku - miksi teemme tyhmiä virheitä ja 
miten tehdä parempia päätöksiä (Tuuma 2020) tärkeän kysy-
myksen: Vaikka olet fiksu, kouluttautunut (kuin esimerkiksi 
nyt tapetilla oleva surullisenkuuluisa demaripääministeri San-
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na Marin, joka on lisäksi missin näköinen, ja monen pahan 
puheen mukaan myös itse sisältä samanlainen narsistinen her-
mokimppu) ja olet hyvä siinä mitä teet, kuitenkin teet virhei-
tä? Samaan aikaan kannattaisi kirjaa selaillessa (nimenomaan 
selaillessa, sillä se on nykyajan suosittujen kirjojen tapaan 
amerikkalainen elämänopas eikä sisällä mitään ehdotonta 
totuutta itsessään tai syvällistä tietoa) kannattaa katsoa Ylen 
Areenasta ohjelmasarja tervetulo tulevaisuuteen ensimmäinen 
jakso Syventyminen:

”Uusi sarja, osa 1/3. Asioihin syventyminen on tulevai-
suuden luksusta. Kolme vuotta sitten Maj My ja Kristian 
muuttivat pienelle Ærøn saarelle voidakseen viettää enem-
män aikaa neljän lapsensa kanssa. Se tarkoittaa myös sitä, että 
he huolehtivat lasten koulunkäynnistä kotikoulussa. Ilona on 
löytänyt turvapaikkansa metsästä, missä hän halailee puita. 
Stig syventyy mieleensä viettämällä jopa seitsemän minuuttia 
vedenpinnan alla hengittämättä. Hengityksen säätelyn avulla 
hän on voinut luopua lääkityksestä. Tanskalainen sarja ihmi-
sistä, jotka käyttävät jo tulevaisuuden työkaluja.”

Robson sanoo rajanneensa aiheen käsittelyn kolmeen eri-
tyiseen kysymykseen. Miksi fiksut toimivat tyhmästi? Millai-
sia taitoja ja taipumuksia heiltä puuttuu, jotka voisivat selittää 
nämä virheet? Ja kuinka voisimme kehittää ominaisuuksia, 
jotka suojaisivat meidät monilta erehdyksiltä? Robson kertoo 
kirjottaessaan kirjaansa tarkastelleensa kaikkia näitä kysymyk-
siä yhteiskunnan jokaisella tasolla aloittaen yksilöstä ja pää-
tyen suuria organisaatioita vaivaaviin virheisiin. 

Ensimmäisessä osassa hän määrittelee ongelman ja tarkas-
telee älykkyyden ymmärtämiseen liittyviä puutteita ja tapoja. 
Toisessa osassa hän tarjoaa näihin ongelmiin ratkaisuja esitte-
lemällä ”uusi näyttöön perustuva viisauden ala, joka kokoaa 
muita hyvän päättelyn kannalta ensiarvoisen tärkeitä ajatte-
lutapoja ja kognitiivisia kykyjä sekä tarjoaa samalla käytän-
nön tekniikoita niiden kehittämiseen” - siis omien sanojensa 



254

mukaan. Kolmannessa osassa hän keskittyy tarkastelemaan 
oppimisen ja muistin ongelmia. Neljännessä osassa hän kes-
kittyy tutkimaan miksi lahjakkaat ryhmät toimivat tyhmästi.

Robsonin kirjan selaileminen käy hyväksi alkupalaksi tans-
kalaissarjaan, jossa tartutaan härkää sarvista juuri kysymyk-
sen: miksi teemme tyhmiä virheitä ja miten tehdä parempia 
päätöksiä konkretisoimisessa aitotanskalaiseen kokeelliseen ja 
etsivään tapaan. iloiset tanskalaiset ovat aina askeleen edellä, 
mitä tulee kysymykseen uusien vaihtoehtoisten elämäntapo-
jen- ja ymmärrysten konkreettisten sovellusmallien etsinnäs-
sä. 1970-luvulla Tanska - tuo ihanan yksilöllisen vapauden ja 
suoran ajattelun kotimaa - oli avoimen seksin ja huumepo-
litiikan synnyinmaa. 1980-luvulla kasvisruokailun ja vaihto-
ehtoisen asumisen kotimaa. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. 

Älykkyysloukku-kirja kertoo, miksi itseään älykkäinä ih-
misinä pitävät toimivat tyhmästi. Heti kirjansa alussa hän 
kertoo eräästä loistavaälyisestä Nobel-voittajasta, joka on 
samaan aikaan sekä terävä että uskoo salaliittolaisteorioihin, 
avaruusolioihin ja kieltää mm. aidsin. Robson kysyykin voisi-
ko nobelistin nerous selittää hänen uskonsa avaruusolioihin ja 
taipumuksensa kieltää aids ja olisiko hänen loistava älykkyy-
tensä tehdä hänestä myös uskomattoman tyhmän?

Psykologiaan ja neurotieteeseen erikoistuneena tiedetoi-
mittajana Robson tunnustaa muiden ihmisten tavoin aiem-
min ajatelleensa älykkyyden tarkoittavan samaa kuin hyvä 
ajattelu. Tämän teesin hän kumoaa kirjassaan ja osoittaa et-
teivät yleisälykkyys ja akateeminen koulutus onnistu suojaa-
maan meitä monilta kognitiivisilta virheiltä. Hän tunnusta 
tutkijoiden menneen metsään etisessään kuumeisesti ihmi-
sestä sisäsyntyistä yleisälykkyyttä: 

”Älykkäät ja koulutetut ihmiset oppivat tekemistään vir-
heistään ja noudattavat toisten neuvoja muita epätodennäköi-
semmin. Erehtyessään heillä on myös paljon parempi kyky 
keksiä yksityiskohtaisia perusteluja oman päättelynsä tueksi, 
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ja siksi heistä tulee omissa kannoissaan koko ajan järkähtä-
mättömämpiä. Mutta vieläkin pahempaa, fiksut näyttävät 
olevan muita sokeimpia ajattelunsa vinoutumille, eli he eivät 
tunnista logiikkansa aukkoja yhtä helposti.” 

Seuraukset voivat olla Robsonin mukaan vakavia. Yksilön 
kannalta tällaiset virheet vaikuttavat suoraan elämäämme. yh-
teisön kannalta ne voivat johtaa oikeusmurhiin. Samankaltai-
set virheet voivat johtaa hänen mukaansa mm. avaruussukku-
loiden törmäämiseen, osakemarkkinoiden romahtamiseen ja 
siihen, että maailman johtajat ummistavat silmänsä ilmaston-
muutokselta. Ja vaikka vaikuttaisikin, ettei näillä ilmiöillä olisi 
mitään yhteyttä, Robson väittää saaneensa selville, että saman-
kaltaiset prosessit ovat kaikkien virheiden taustalla. Kyse on 
kaavasta, johon hän viittaa termillä älykkyysloukku ja josta 
koko kirja kertoo. Hauskinta kirjassa on viisauden luokittelun 
eri asteet; Aktiivisen avoin ajattelu, emotionaalinen kompas-
si, episteeminen tarkkuus, episteeminen uteliaisuus, kasvun 
asenne, kognitiivinen rokottaminen, kollektiivinen älykkyys, 
kuolemaa edeltävä tutkimus, monitulkintaisuuden korosta-
minen, monitulkintaisuuden sietäminen, moraalinen albe-
gra,  reflektiivinen osaaminen,  Sokrates-vaikutus, tietoinen 
läsnäolo, toivottavat vaikeudet, vieraan kielen vaikutus ja 
älyllinen nöyryys.
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Väärien
 profeettojen aika

Some on tämän päivän vitsauksista se kaikkein vaikein niel-
täväksi ja ymmärrettäväksi. Varsinkin kysymys, miten sen 
voimaa voi vastustaa muuten kuin sulkemalla itsensä, oman 
henkilökohtaisen digitaalisen tiedon antamista vapaasti mark-
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kinoiden käyttöön? Some on hirviö mikä sekä viehättää että 
kauhistuttaa suurta osaa ihmisistä, vaikka leimallisesti sen voi 
sanoa olevan nuorten ihmisten leikkikalu. 

Ihmiset ovat ehdollistuneita istuttuaan tuntikaupalla ruu-
tujen ääressä tykkäämässä bloggareiden uusimmista päivityk-
sistä näkemättä tai kokematta sivujen tapahtumia itse paikan 
päällä. He näkevät vain kuvan olleen kuin Platonin kuuluisan 
luolavertauksen vankeja, jotka näkevät vain luolan seiniin hei-
jastuvat varjot luullen niitä tosiksi. Millaisia ihmisiä tällaiset 
valheellisessa realismissa eläneet ihmiset ovat ja millaisia heistä 
tulee fantasiassa, joka ei ole heidän omansa? Mistä tässä ilmi-
össä on oikein kysymys? 

Me olemme kuin laboratorion roborotat mikrosiru pääs-
sään ohjelmoituina tekemään itsellemme vahingollisia temp-
puja ja sellaista, mitä emme haluaisi tehdä. Siksi somen oikeaa 
olemusta pitää ruotia niin läpikotaisin kuin mahdollista. Suo-
messa somesta ei ole vielä keskusteltu riittävästi - sen vaaroista 
ja uhista, tai edes osattu ymmärtää mihin some pahimmillaan 
voi johtaa. 

Yle Areenasta tuli vuoden 2022 aluksi ajankohtainen do-
kumentti sosiaalisen median käytöstä ja sen aiheuttamasta 
riippuvuudesta Public Figure (Yhdysvallat 2019). Yksi huo-
mionarvoisa seikka dokkarista paljastuu. Kyseessä on selväs-
tikin etupäässä nuorten ilmiöstä ja fanikulttuurista, jossa 
julkkisten hysteerinen ihailu ja kopioiminen kyynelsilmin 
vaikuttaa sittenkin olevan homman perimmäinen juju. Oh-
jelmassa Yhdysvalloissa tunnetut somevaikuttajat kertovat, 
miten he ovat onnistuneet muuttamaan omat elämänsä tuot-
taviksi bisneksiksi.

Eino Krohnin Käännekohtia (WSOY 1967) kirjaa laina-
takseni, huomaamme, että ihmisen ja ihmiskunnan kohtalo, 
ihmisen asema hänelle säädetyssä maailmassa, edellyttää ym-
märretyksi tullakseen filosofistakin synteesiä. Mutta mikä se 
olisi vanhan teknologian ja suoran vaikuttamisen tappavassa 
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somemaailmassa, jossa ihmisellä on paha olo koska hän on 
katsonut muiden fantasioita, valheita? Tähän hakee vastausta 
Brian Corson tuottama ja ohjaama Public Figure-dokumentti, 
mikä on esitetty aiemmin Helsinki Doc-festivaaleilla ja minkä 
Yle Areena valitsi yhdeksi festivaaleilta televisioyleisön katsot-
tavaksi tarkoitetuksi ohjelmaksi. 

Valinta on hyvä. Dokumentti tulee tarpeeseen. Näihin 
muodikkaisiin mielipidevaikuttajiin laitettiin rahaa mainos-
tajien toimesta pelkästään Yhdysvalloissa vuonna 2019 lähes 
kolme miljoonaa dollaria. Kyse ei siis ole enää mistään pikku-
pahisten puuhastelusta vaan isosta bisneksestä, missä kaikki 
eleet ovat tarkoin harkittuja ”täsmämainoksia” jonkun tuot-
teen tai ideologian menestykseksi. 

Draama on siirtynyt takaisin sen alkulähteille ihmisten 
pariin - tai niin voisi kuvitella. Mutta millainen? Sitä kuvaa 
hyvin ohjelmassa esiintyvän eteläafrikkalaisen somevaikutta-
jan ”Valkoiset päivälliset”, jossa valkoisiin asuihin ja sinisiin 
huiveihin pukeutuneet eteläafrikkalaiset teinit osallistuvat 
somevaikuttajan Pretorian vesitilanteesta huolestuneiden lä-
hetykseen. Ihan aluksi hän pyytää seuraajiaan ottamaan kän-
nykät esille ja kuvaamaan ”juhlat”, joissa päästetään ilmaan 
valkoisia kyyhkyjä ja sitten bileet alkavat. 

Näin tulee todistetuksi Krohnin sanoma draamasta hei-
jastamassa ihmisen olemusta ja ongelmaa, ihmisenä olemisen 
vaikeutta. Tätä draamaa kuvaa ohjelman löysää läppää heittä-
vä musta koomikko, jonka rasittava 24/7-show on sekä kor-
vien kiusaamista että aivoja rasittavaa kuunneltavaa. Kyseessä 
on se perinteinen ”show must go on”-tyyppinen ilmiö ja siinä 
mukana olevat ihmiset ovat esittäjiä eivät ohjaajia tai käsikir-
joittajia. Heille maksetaan hyvin mutta he eivät ole homman 
aivot ja ydin, sillä ne työskentelevät kulisseissa määräten sekä 
kaapin paikan että rahastaen leijonanosan kaikesta siitä, mitä 
he tuottavat. 

Sama pätee muidenkin Public Figure-dokumentin kuvaa-
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mien ihmisten elämässä kuin vain jo mainitun eteläafrikka-
laisen. Jo pelkkä ”haastattelu” sisältää draamaa (ja sekä hen-
kilö että tuotesijoittelua) sen verran, että ymmärtää kyseessä 
olevan yksi suuri esitys yhdeksi suureksi teatteriksi muuttu-
neessa sometietoisuudessamme, jota alan ovelat vaikuttami-
sen ja ihmisten mielten muokkaamisen jättiläiset ja heidän 
lakeijoinaan toimivat somevaikuttajat täyttä päätä muiden 
päänmenoksi isolla rahalla tekevät valheellisia lupauksia ja 
sanoja suustaan suoltaen hämätäkseen todelliset tarkoituspe-
ränsä mikä on petos, maailman paras bisnes riidan ja sodan 
ohella, mitkä nekin pohjautuvat tietoiseen harhauttamiseen 
eli petokseen viime kädessä. 

Krohnin kirja sopii hyvin pohdintojen taustamateriaalik-
si, vaikka se alussa saattaa vaikuttaakin kuin eri planeetalta 
tulleelta ufolta, mitä se onkin. Krohn edustaa viimeistä sivis-
tyksen huippuaikaa, jolloin sanan voimaan uskottiin moraa-
lisessa mielessä, aikaa, jolloin puolestamme ajattelivat suuret 
persoonat ja älyköt, aikaa, jolloin ihmiskunta luotti vielä ih-
misälyyn ja suuriin teorioihin siitä huolimatta, että itse ajan 
symboli, Einstein sanoi mielikuvituksen olevan tärkeämpää 
kuin tiedonhallinta tarkoittaen kaiken älyllisenkin pohjavi-
reenä liikkuvan vapaasti assosioiva äly. 

Krohnin tapaisten älykköjen aika meni menojaan jo 
1990-luvulle tultaessa, ja siitä lähtien kaikki on ollut vain 
valmistautumista superälyn ihmeitätekevään aikaan, jolloin 
ihminen syrjäytetään koneiden ja rationaalisen bittiälyn toi-
mesta tarpeettoman ja vaarallisena maapallon tulevaisuudelle 
takaisin luoliin keräilemään risuja lämpimäkseen.

”Provosoiva dokkari sosiaalisen median haittavaikutuksis-
ta, sekä myös sen kestävyydestä bisnesmallina. Millaista on 
nousta kahden miljoonan seuraajan *tähdeksi* Instagramis-
sa, sekä millaista on elää tehden pelkkää kuvaa elämästään. 
Millaiseksi oma persoona muuttuu siellä esittämisen maas-
tossa? Public Figure seuraa erilaisia somevaikuttajia ja heidän 
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motiivejaan kulissien takana. Se esittää suuren kysymyksen 
kaikille pohdittavaksi, että kuinka tärkeää roolia some elä-
mässäsi pelaa. Jos dokkarin väitteen mukaisesti 210 miljoonaa 
ihmistä on koukussa internettiin ja sosiaaliseen mediaan, niin 
oletko sinä yksi heistä? Somettamisen addiktoivaa vaikutusta 
verrataan kokaiiniin. Mitäs sitten kun bileet ovat ohi, kuka 
sammuttaa sinun iPhonesi?” 

Ja koska kyse on maailman suurimmasta surinabisnestä 
tuottavasta hömppäviihteen mekasta, siihen osaa suhtautua 
sen mukaisesti. Se ei kuitenkaan vähennä ohjelman kriittistä 
arvoa, vaikka niin alussa tuntuu, sillä koko sometouhu tun-
tuu hurahtaneen puolihimmeiden idioottien pinnalliseksi 
lässyttämiseksi ja kaupallisten palveluiden uudenlaiseksi 
markkinointikanaviksi nuorille, jotka ilman epäilystä ovat 
valmiita hyppäämään mukaan tähän alussa houkuttelevaan 
mutta lopussa viimeisetkin mehut heistä imemään kauhun 
muovimaailmaan. 

Dokumentin oikeutus on se, miten se näyttää kuinka ly-
hyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia someriippuvuudella on 
ja pakottaa meidät kysymään; minkälainen on oma suhtee-
ni median käyttöön ja mikä siellä lopulta on totta ja mikä 
harhaa, mutta myös mitä tapahtuu kulisseissa? Kuka vetää 
naruista ja hyötyy tästä kaikesta? Ensi vaikutelma on se, että 
itse somevaikuttaja, joka ohjailee suurta yleisöä, mutta onko 
niin? Sometodellisuudella on myös ystävällisesti hymyilevän ja 
maailman ongelmia ratkaisemaan pyrkivän somevaikuttajan 
kasvot. 

Juuri siksi nykypäivän someilmiö onkin vaarallinen ja tut-
kimisen arvoinen asia, vaikka sen perusta, ihmisen kaipuu 
elämyksien lähteille ja nähdä itsensä ja oman olemisensa yli 
ja ”hypettää” (kreik. hybrisongelma) ei ole uusi, vaan lähes 
kaiken ihmisen oman minuuden laajentamiseen tähtäävän 
mielikuvituspolitiikan vaarallinen työkalu yrittää suistaa ih-
minen kuvitelmineen tuntemattomille teille liukastelemaan 
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hänen päässään (seireenien vrt. Odysseys) syntyneiden mah-
dottomien kuvitelmien jahtaajaksi. 

Somevaikuttajat toimivat kansan äänenä kuin aikoinaan 
antiikin Rooman kansantribuunit, tai ovat toimivinaan (he-
kin olivat korruptoituneen vallan maksettuja mainoksia) 
kehuvat itseään ja työtään, kuinka vaikeata se on ja kuinka 
vähän osataan arvostaa mediapersoonia. Yhden työ on ”roas-
taaminen” ja ”beikkaaminen”, mitä ne nyt sitten ovatkaan. 

Hän selittää, että jos joku julkisuuden henkilö sekoillee 
somessa, hän antaa sille kyytiä. Mutta kun häntä katsoo muu-
taman minuutin liian pitkään huomaa, ettei luun ympärillä 
ole lihaa juuri nimeksikään. Ihan kuin piilopornoa aikoinaan 
vitsiksi väännettyinä ukkojuttuina levittänyt ihmisen halven-
taja numero 1 Hustlerin kustantajana tunnettu eli Larry Flynt 
olisi palanut takaisin maanpinnalle uudessa kuosissa, ei paljon 
mitään muuta. 

Sama koskee myös ärsyttävän homotubettajan kanssa, jolla 
on koko ajan päällä pridenappula - joka muuten on aika sa-
mannäköinen kuin liikkumis -ja yleministeri Timo Harakka 
(oliko se muka demu?) - jossa on kimaltelevan riikinkukon 
(Eino Nurmisto) näköä ja ällöttävää yök-olemusta sen verran, 
että tässä vaiheessa olisin sulkenut ohjelman ellen olisi kir-
joittamassa siitä. Ontuvalta hänen perustelunsa omalle ilkey-
delleen tuntuvatkin. Vetoaminen äitiin, joka olisi kuulemma 
sanonut, ”ettei haukku haavaa tee” paljastaa sen tosiasian, että 
hän tietää sen tekevän, jopa syvän ja joskus häpeästä tehtyihin 
itsemurhiin johtavan. 

Ohjelmassa homosomevaikuttaja Thomas Sebastian Trib-
bie Matheson esittää mainoskuvaa homosomevaikuttaja Tho-
mas Sebastian Tribbie Mathesonista, joka on omalla, nyky-
hetkeen sopivalla tavallaan ei muuta kuin Charles Bukowskin 
päivitetty homoversio lähes puliokkomaisella ja nukkavierulla 
olemuksellaan pinkit hiukset päässä tietäen olevansa sen ver-
ran etovan näköinen, ettei muuten kelpaisi edes Key Westin 
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ahavoituneille ikäloppuhomopultsareille, jotka yrittävät näyt-
tää mahdollisimman Ernst Hemmingwayn näköisiltä ennen 
tämän itsemurhaa. 

Hän on tahallaan ärsyttävä ja pahannäköinen huutomerkki 
kiljuvasta homosnobbarista, jonka jatkuva krapula on kuin 
neuroottisesta Woody Allenin tavaramerkiksi tulleeksi tullees-
ta alter egosta visualisoitu homoversio. Alleviivatakseen tätä 
ohjelmassa tämä etova homobloggari väittää, ettei muka vedä 
sisäänsä muuta kuin huumeita ja spermaa. Sehän on sama 
väite, kun aikoinaan taidemaalari Risto Heikinheimo, langan-
laiha sekakäyttäjä, väitti ettei ehdi syömään kuin lentokentillä 
koska koko ajan joi ja kuolikin siihen. Tai Andy McCoy ne 
kuuluisat ”jotaan kolkytdonaa” paitansa taskussa. 

Some on kuin juuri tahallaan liian homssuiselle Thomas 
Sebastian Tribbie Mathesonille tehty kuvien kimara esittää 
mitä kukin haluaa vailla vastaan sanojia, kritiikkiä tai tarinaa; 
se on mainos, joka puhuu yksin ja kommunikointi tapahtuu 
vain yhteen suuntaan. Eräänlainen synteesi kaikesta siitä mitä 
haluamme olla ja mitä emme ole samassa paketissa jo sekun-
nin päästä vaihdettavissa uuteen. Tärkeintä on se miltä asiat 
näyttävät, ei se, miten ne ovat. Näemme vain hymyä, kuvia 
ja lyhyitä mainosmaisia spiikkejä. 

Kun esimerkiksi tämä vastuuntunnoton homoärsyttäjä 
vetää homojen lempihuumetta, Poppersia, mikä on melkein 
laillista, hän kehuu huumeen hävittävän aivot 20 sekunnik-
si mutta ei kerro sitä, että laskun maksamisen aika tulee jo 
muutaman vuoden päästä mahdollisina sydänkohtauksina ja 
aivoverenvuotoina, jotka ovat Yhdysvaltojen kaltaisessa yksi-
tyiseen terveydenhoitoon perustuvassa maassa tappavia, jos ei 
ole hyvätuloinen, jolla on sairasvakuutusta, sillä ennen kuin 
ambulanssi vie sinut sairaalaan, jos vie, he kysyvät yksityisen 
sairasvakuutuksen numeroa. ilman sitä ei markkinavetoinen 
sairaalasysteemi toimi maassa. 

Ongelman ydin on vapaus nauttia ja sen täydellinen vääri-
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nymmärtäminen. Somevaikuttajat ottavat kivoista jutuista ki-
voja kuvia ja kaikki saavat nauttia samasta tunteesta seurates-
saan heidän sometilejään. Kuka tällaista kivaa voisi vastustaa? 
Suomessa tulisi aina muistaa se, mitä vanhassa työväenlaulussa 
muistutettiin laskun maksajasta. Se olet aina sinä, vaikka saa-
tat luulla muuta, kun luet houkuttelevia mainostekstejä kes-
kellä värikästä ja miellyttävää digitulvaa luullen olevasi vapaa 
päättämään, mikä on oikein ja mikä kaunista. 

Tilanne on hälyttävä. Kukaan ei enää hallitse digikaaos-
ta, joka vie meitä kuin mätää kukkoa narussa meiltä mitään 
kysymättä. Mutta mikä pahinta: sosiaalinen media vieraan-
nuttaa meidät toisistaan. Emme enää ole kiinnostuneita edes 
läheisistämme, kun seuraamme mitä someystävillemme kuu-
luu. Some sekä laiskistaa että ”epäempatisoi” meitä. Älylli-
nen vastarinta on nollassa. Poliitikot ovat ymmällään. Hyvin 
harva tuntuu ottavan vakavasti toisinajattelijoiden varoitukset 
sometodellisuudesta orjuuttavana tienä kohti superälyn dik-
tatuuria. Ihmisestä on tullut taas algoritmina apina, joka on 
kiinnostunut enemmän syömisestä ja naimisesta kuin elämi-
sestä. Asiat vain tapahtuvat ja ihminen menee tässä virrassa 
historian unohduksen roskatynnyriin superälyn syrjäyttäessä 
inhimillisen elämänmuodon. 

Tähän kaikki johtaa. Somevaikuttaminen ja illuusio ole-
misesta ja elämisestä luodaan ensin somevaikuttajien toimesta 
pehmeästi myytynä uhreilleen. Se ei ole minä tai sinä, joka 
niin teet, vaan sinun puolestasi ahnaat kansainväliset mark-
kinajätit, joiden palkkalistoilla itseään somevaikuttajiksi 
kutsuvat idioottimaiset ja epäeettisesti valhetta hyvän ja kau-
niin kaapuun omilla todistuksillaan pukevat markkinapellet 
tekevät niin tehokkaasti, että aikakauttamme voisi kuvailla 
tahallaan harhaanjohtavien väärien profeettojen ajaksi, joiden 
huijauksen ideana on se, ettemme tiedä miten ja miksi meistä 
tehdään psykograafisia profiileja digijättien tarpeisiin, tarjot-
tavaksi, kuin pää lautasella (Nabukovin termi käännöksestä) 
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valtaan haluaville poliitikoille, kuten Yhdysvaltojen äärioike-
iston ja Trumpin toiminnasta on paljastunut.

Yksi iso ongelma ja illuusio harhaanjohdetuista ilmenee 
heti ohjelman aluksi lopussa toistuen. Moni somevaikuttaja 
uskoo tekevänsä hyvää ja ihmisten ottaneen haltuunsa maa-
ilman ja tietoisuuden somen avulla. Mutta on siinä jotain 
muutakin. Andy Warholin 15 minuuttia julkisuudessa on 
muuttunut uudeksi normiksi, ja kuka tahansa voi olla mitä 
tahansa. tai ei nyt ihan kuka tahansa. 

Tämä vallankumous, joka tulee syömään aikanaan kaik-
kien vallankumouksien tapaan lapsensa, on tarkoitettu vain 
kauniille ja nuorille. Sehän on ”uuden kukkaisvallankumouk-
sen henki” myös muissakin asioissa. Enää ei tarvitse olla joku 
ollakseen joku. Riittää kun vain niin haluaa riittävästi. Oh-
jelmassa asiaa tutkinut tohtori Alexandra G. Stratyner toistaa 
muiden asiaa tutkineiden psykologien pelot somemaailman 
johtavan siihen, että ihminen tuntuu esittävän itseään. 

Mutta onko se esitys ihmisen aito minä - vai minä, joka 
esitetään yleisön kulutettavaksi? Ovatko tekijät sittenkin teh-
neet dokkarin pilke silmäkulmassa? Siitä kielii lopun laulu 
”Yhteiskunta sä oot sekaisin. Toivottavasti et ole yksin ilman 
minua”, sekä lopun homosnobbailijan väite, ettei hän ”some-
kuuluisuutena voi kävellä Keskuspuistossa, koska hänet py-
säytetään koko ajan fanien toimesta”. Kun hän sitten kävelee 
siellä kännykkänsä tuijottaen, kukaan ei huomaa häntä. 

Siinä jutun ydin onkin. Kaikki on vain silmänlumetta, 
harhaluuloja ja omassa päässä tapahtunutta kuvitelmaa. Nyt 
on lööpin alla juttu bloggareista, huomenna jo toinen, ja sitä 
rataa, silti maailman porskuttaessa omia aikojaan ja omia me-
nojaan mistään somehöpinöistä sen kummemmin välittämät-
tä. Taitavat olla muut lait ja ihmiset, jotka maailmaa pitävät 
liikkeessä, kuin dokumentin kuvaamat vielä aika heiveröiset. 

Se onkin itsessään jo koko dokkarin pirullinen sanoma ja 
itsessään kertomus siitä, miten helppoa ihmisiä on huijata.
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Mitä mieltä
Suomessa saa olla?

”Koska on ilmeistä, ettei maamme nykyinen nuori sivisty-
neistö yleisesti tunne niitä perusasioita, jotka liittyvät etenkin 
konservatismin ideologiaan ja historiaan, on tässä kirjassa suh-
teellisen paljon käsitelty tätä aihepiiriä.”

-Timo Vihavainen, Marko Hamilo ja Joonas Konstig yh-
teisessä kirjassaan Mitä mieltä Suomessa saa olla - suvaitsevais-
to vs. arvokonservatiivit (Minerva 2015),

Nykyajan ahdistusten ja ajatusten ainoa läpinäkyvä piir-
re on valhe. Valhe on kaikkialla, ei enää vain teeskentelynä 
ja hurskasteluna Raamatussa, vaan joka paikassa joka hetki 
niin, että kaikki mitä valehdellaan, on muuttunut todeksi. 
Tästä on hyvä esimerkki suomalaista äärioikeistolaista hurmaa 
uudelleen lämmitelleiden Timo Vihavaisen, Marko Hamilon 
ja Joonas Konstigin kirja Mitä mieltä Suomessa saa olla - su-
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vaitsevaisto vs. arvokonservatiivit. 
Kirja on naamioitua äärioikeiston itseään laajalle yleisölle 

tekevää propagandaa - eräänlaiseksi käsikirjaksi itseään sivis-
tyneinä pitäville ummehtuneiden ajatusten parissa kasvaneille 
vanhan ajan jäärille koti-, isänmaa- ja uskontohenkeen, mutta 
se on nimeään myöten valheellinen kutsu yrittää sekoittaa 
maailmaa pahoin tarkoituksin. 

Mitä mieltä Suomessa saa olla? Onneksi juuri sitä mieltä, 
kun haluaa olla. Sellainen Suomi ei olisi kuitenkaan se Suomi, 
minkälaista kirjan kirjoittavat haluaisivat sen olevan menneen 
ajan jäykkyyksiin, ihmisarvon loukkauksiin ja ihmisten tahal-
lisiin väärinymmärtämisiin ja alistamiseen perustuvassa lain 
ja järjestyksen Suomessa, johon he haikailevat suu vaahdossa 
silmät kiiluen (varmasti kaapissa odottaa jonkin sortin sorron 
mahdollistava univormu valmiina, kun SEN HETKI ON!). 

Kun kirjaa selaa sieltä täältä (siinä on niin paljon vääriste-
lyä, valheita ja yksisilmäistä propagandaa ettei sitä voi ottaa 
todesta ja lukea kunnolla alusta loppuun) herää kysymys: Mi-
ten paljon äärioikeisto Suomessa voi ja saa valehdella? Konser-
vatismi ei ole kuulemma kirjoittajille suinkaan itsetarkoitus. 
Siinä he ovat oikeassa. Itsetarkoitus on valheen levittäminen 
osana äärioikeistolaista poliittista propagandaa vasemmiston 
suuntaan sillä kirjoittajien mukaan ”toimiva demokratia ja 
optimaalinen yksilön vapaus eivät kestä sellaista niihin koh-
distuvaa väkivaltaa, jota yksisilmäinen ja kehnosti argumen-
toitu perinteinen vasemmistoajattelu edustaa”. 

Jo sanat ”optimaalinen yksilön vapaus” ja ”kehnosti argu-
mentoitu” paljastaa kolmen tunnetun äärioikeistolaisen (vain 
Timo Hännikäinen puuttui joukosta) goebbels-henkisestä ris-
tiretkestä kamppailussa mediahuomiosta -ja hegemoniasta. 
Kirja alkaa kummallisella Kant-sitaatilla Spare aude - uskalla 
käyttää järkeäsi. Kun kirjaa lukee hieman alku pidemmälle, 
vahvistuu näkemys päinvastaisesta tendenssistä, mikä on vain 
puettu järkevyyden kaapuun vetoamalla älylliseen auktoriteet-
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tiin. Kirjoittajien ilmeinen sisäpiirin koulukiusaajien vitsi on 
väittää sanavapauden olevan tärkeä arvo. Oleellista heidän 
mielestään on se, ettei ketään pakoteta kannattamaan sellais-
ta poliittista, uskonnollista tai tieteellistä käsitystä, jota hän 
ei usko tai hyväksy. 

Jo tässä vaiheessa valistunut lukija ymmärtää tekstin olevan 
samanlaista sumutusmielessä tehtyä verhoiltua vakuuttelua 
valheen tarpeellisuudesta kuin hyväuskoisille nuijille (ja niille 
harvoille demareille, jotka osaavat lukea ja niille vielä harvem-
mille demareille, jotka ymmärtävät mitä lukevat) tarkoitetut 
puolueohjelmat ja vaalilauseet. Ideana on väittää vapauden 
apostolien perillisten muuttuneen itselleen ja asialleen vaaral-
lisiksi ylläpitäen sensuuria ja käyttämällä ”poliittisen korrek-
tiuden irvokasta orwellilaista uuspuhetta”. 

Syytös on kohdistettu etupäässä ns. kulttuurimarxisteihin 
ja liberaalin sivistyneistöön, jotka kirjoittajien mukaan ovat 
vapauden sellaisena käsitteenä kuin he sen tuntevat - lietsoa 
ihmisryhmien välistä vihaa ja eripuraa, kannattaa vahvem-
pien ehdotonta valtaa köyhien ja osattomien kustannuksella, 
pitää mies maailman ja perheen napana perinteisiin arvoihin 
vedoten ja vähätellä vähäosaisia sekä ylläpitää rakenteellista 
väkivaltaa, mikä legimitoi valkoisen heteromiehen ylivallan. 

Kirjoittavat väittivät jo kirjan ilmestymisvuonna 2015 ta-
pahtuneen ”juoksuhautoihin jäänen vasemmistoälymystön 
haastamisen. Vielä vuonna 2015 persut olivat kuohuksissaan 
neljän vuoden takaisesta jytkystä ja uskoivat äärioikeiston le-
viävän kulovalkean tavoin perinteiseen poliittiseen leiriajat-
teluun kyllästyneiden parissa. Näin ei kuitenkaan käynyt. 
Suomessa on aina ollut - kuten muissakin maissa - oma ää-
rioikeistolle altis pieni ryhmä. 

Jo kirjan nimi kätkee taakseen ovelan tavan valehdella, 
juuri sen tavan paljastavasti, miten kirjan kirjoittavat oman 
yksisilmäisen vouhkaamisensa tekevät. Koko kirja on lähes 
lukukelvotonta propagandaa ja väittämiä, joilla ei ole mitään 
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tekemisistä toden tai todellisuuden kanssa. Kirja osoittaakin 
enemmin sen millaisessa kollektiivisessa pakkomielteessä ja 
epätodellisuudessa kirjan kirjoittavat elävät ja haluavat mei-
dänkin elävän. 

Minä olisin jättänyt kirjan julkiasematta. Pitkä miinus 
kirjan kustantaneelle Minervalle. En muutenkaan ole kovin-
kaan vakuuttunut tämän kustantamon kirjoista, mutta tä-
män surkeilun jälkeen en niihin koske enää sormellanikaan. 
Ensimmäinen valhe, mikä on lajissaan koko kirjaa leimaavaa 
yksiniittistä propagandaa, on väite vasemmistolaisuudesta 
menneen talven lumina, joka kerran tarjosi vaihtoehdon sor-
rolle ja tyrannialle. 

Tänään se ei kirjoittajien mukaan tarjoa sitä enää missään 
eikä millekään. Perusteluksi he väittävät vasemmistolaisuuden 
”ajattelun tasolla, hengen valtakunnassa (mikä idioottimainen 
ilmaisu ikään kuin se olisi kaiken muun yläpuolella olevaa 
ikuista ja pyhää muuttumattomuutta, missä pakon sanelemat 
välttämättömyydet muuttuvat luontaisen taipumuksensa mu-
kaisesti ehdottomiksi määräyksiksi) vetäytyneen vatvomaan 
marginaalisia asioita. 

Kirjan epä-älylliseen tyyliin kuuluu, etteivät kirjoittajat 
esitä mitään konkreettisia todisteita vasemmiston marginaa-
lisista puuhailuista väitteidensä tueksi. Riittää kun katsoo 
eduskunnan lainsäädäntötyötä ja päätöksiä ja kirjoittajien 
väitteet kumoutuvat. Vasemmisto tarjoaa edelleenkin vaih-
toehdon sorrolle ja kaikenlaiselle tyrannialle. Se on vain sitä 
ihmisten demokraattista vapautta, mitä yritysten mielivaltai-
sen tyrannian puolesta toimiva äärioikeisto ei halua nähdä 
ja tunnustaa. Siksi he heittelevät ilmaan satunnaisia väitteitä 
ja epämäärisyyksiä tietäen hyvin, ettei mielikuviin perustuva 
politikointi tarvitse muuta taakseen ollakseen vakuuttava suu-
rien massojen hieman karsastavissa silmissä. 

Kaikkein naurettavinta on kirjan kirjoittajien väite edus-
tamastaan ”rehellisyydestä ja kyllästyminen siihen, että jul-
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kisessa keskustelussa halutaan kieltää järjen käyttö ja korvata 
se demagogialla, sensuurilla ja vääristelyllä. Koko kirja on 
juuri sitä minkä he kieltävät sen olevan. Yleensä sanotaan: 
siitä puhe mistä puute omissa puuhissa ja tässä kirjassa kyse 
on nimenomaan siitä. Kirjoittajat ovat kaikkea muuta kuin 
mitä väittävät olevansa. He väittävät, etteivät ole populisteja, 
mikäli sillä tarkoitetaan ratsastamista rahvaan poliittisilla into-
himoilla, katteetonta kauhumaalailua ja mielikuvituksellisten 
ratkaisujen lupailua. 

Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa, sillä vieläkään tä-
nään seitsemän vuotta kirjan julkistamisen jälkeen se ei näy 
julkisuudessa. Vasemmisto voi tänään paljon paremmin kuin 
koskaan, sillä se ei enää ole vain tunkkaisia ja autoritaarisia 
poliittisia puolueita, vaan enemmänkin vapaita liikkeitä ku-
ten mm. ilmastotaistelu, transihmisten kamppailu oikeuksien 
puolesta #metoo-liike ja eläinten puolesta taistelu, kasvissyön-
ti jne.

Kun kirjan kirjoittajat kirjoittavat yhteisen esipuheen-
sa lopussa ”Alas orjuus, mielistely ja pelkuruus” he tulevat 
tietämättään käyttäneeksi juuri niitä sanoja, joita Euroopan 
hulluun vuoteen ja kommunistiseen manifestiin vuonna 1948 
johtanut vapauden kaipuu sen ajan äärioikeistoa ja ”arvokon-
servatiiveja” edustaneen eurooppalaisen taantumuksellisten 
kruununpäiden politiikka oli ajanut koko läntisen maailman 
ja nostanut sen jokaisella vapaalla solullaan vastustamaan 
epäinhimillistä ihmisten halveksimista. 

Populaarin yleistyksen idea on hämätä esittää väitteet 
tahallisesti samalla sekä niin tunnetusti että hämärästi, että 
hyväuskoinen ihminen uskoo automaattisesti väitettä sen tun-
nettavuuden takia, vaikka sen takana oleva hämärä kurkistaa 
läpi.

Kun kirjoittaa tällaisen vakavaksi aiotun kirjan, ja on esit-
tävinään järkeväksi aiotun pamfletin, on perin yhtä harkitse-
matonta kuin koko kirjan julkaiseminenkin sortua tällaiseen 
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alkeelliseen lapsukseen, joka osoittaa vain kirjoittajien suuren 
tietämättömyyden lisäksi harvinaisen perustavia aukkoja sivis-
tyksessä, ellei kysymyksessä olisi sittenkin juuri se mistä he itse 
väittävät etteivät ole: suurisuisia paskanpuhujia, jotka elävät 
ukkojen ilkeistä toripuheista milloin mitäkin kiusattavaa ja 
puolustuskyvytöntä ryhmää vastaan. 

Mutta se osoittaa myös todeksi sen, että kirjoittajat vään-
tävät totuutta, miten haluavat oman totuudeksi väittämänsä 
vahingoniloisen ja toisia tahallisesti vahingoittavan ihmisvie-
raan aatteensa tarkoituksiin.

Onneksi kyseessä ovat itse marginaaliin kuuluvat yksityisa-
jattelijat, jotka eivät ole saaneet seitsemässä vuodessa taakseen 
sen enempää massoja kuin mitä äärioikeistolaista populismia 
Suomessa edustavat persut ovat saaneet avoimella ulkomaa-
lais- ja herravihallaan unohtamalla samalla, etteivät heidän 
alimpiin tuloluokkiinsa kuuluvien äänestäjien enemmistä 
ilahdu lainkaan puolueen edustamasta kovasta talouskuurista 
köyhiä kyykyttäen Sipilän porvarihallituksen malliin. Kir-
joittajat luulivat marxilaista perua olevan vasemmistolaisuu-
den olevan auringonlaskun aate, jolta kukaan ei enää muka 
odottanut poliittisia aloitteita, saati pitänyt sitä poliittisena 
vaarana. 

Siinä he olivat osittain oikeassa. Suomessa on kyllä erityi-
sen huono vasemmisto ja sillä yhtä idioottimaiset sekä ky-
vyttömät poliitikot, jotka eivät ole omaa matalamielisyyttään 
uskaltaneet nähdä mahdottomassa mahdollista sillä tavoin 
kuin esimerkiksi Norjassa marxilaista vaihtoehtoa edustava 
RÖDT - Punaiset, josta olen kirjoittanut helmikuussa il-
mestyvään 1/2022 Kulttuurivihkoihin. Politiikkaa muuttuu 
koko ajan mutta perustavanlaatuinen jako vasemmistoon ja 
oikeistoon ei muutu koskaan mihinkään. Haluaisin nähdä 
sen päivän, kun oikeisto alkaisi tehdä tekoja kuluttajien ja 
köyhien puolesta. 

Silloinhan he eivät olisi enää oikeistoa, jonka arvomaailma 
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ja politiikka perustuu omistavan luokan etujen ajamiseen köy-
hien kustannuksella. Tavalliselle äänestäjälle on tahallisesti jä-
tetty oikeiston toimesta sanomatta, että taloudellinen tasa-ar-
vo merkitsisi suurimman osan yhteiskunnallisten ongelmien 
katoamista. kaikki tämä siksi, että kukaan ei ole onnistunut 
vielä toetauttamaan tasa-arvoon perustuvaa yhteiskuntaa; uu-
den ihmisen syntyminen on vaikeaa, sillä sen toteutumista es-
tävät poliittinen taistelu saavutetuista eduista johtavan luokan 
kanssa, joka ei anna hevin periksi, ja kaikissa ryhmissä, myös 
alemmissa, piilevä luokkaitsekkyys. 

”Oikea vastapaino ja lääke niille vaaroille, joita nykyinen 
ja etenkin tuleva aikakausi tulee meilläkin kohtaamaan, on 
palaaminen aitoon länsimaiseen vapauden perinteeseen, ei 
menneisyyden ratkaisuja apinoiden, vaan niitä ansioidensa 
mukaan arvostellen ja arvostaen ja ajan tarpeiden mukaan 
edelleen kehittäen”, kirjan kirjoittajat kirjoittavat yhteisessä 
esipuheessaan mahdollisimman epämääräisesti tarkoittamalla 
toista mitä luulemme heidän tarkoittavan. He katsoivat taak-
sepäin ja halusivat palata menneeseen uusin kuorin kuorru-
tettuna. Onneksi niin ei käynyt eikä tule käymään. Kirjallekin 
on käynyt vähän samoin kuin sen kirjoittajien aatemaailmalle, 
se ei enää juuri kiinnosta ketään. 
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Olemme kaikki 
vaarassa

”Luotiliivinen poliisi konetuliase rinnallaan nappasi minua 
kauluksesta. En ikinä unohda sitä. Hän sanoi, olemme vaaras-
sa. Menimme ulos ovesta. Kapinoitsijat olivat kuuden metrin 
päässä! He tuhosivat osia kongressirakennuksesta. Meidät vie-
tiin turvahuoneeseen, jonka sijaintia ei saa paljastaa. Puhemies 
Pelosi oli siellä. Yritimme kiihkeästi saada lisää sotilasvoimia ja 
kansalliskaartia, koska emme olleet turvassa. Yritimme saada 
puolustusministerin ja v.t oikeusministerin suostuttelemaan 
Trumpia kehottamaan väkeä poistumaan. Hei eivät valitet-
tavasti tehneet sitä.” -Senaattori Charles Schumer senaatin 
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enemmistöjohtaja 
Senaatin demokraattisen enemmistöjohtajan, Charles 

Schumerin, sanat kertovat koruttomasti, mistä oikein oli ky-
symys Trumpin kehotuksesta kannattajilleen marssia yhdessä 
Capitol-kukkulalle: vallankaappauksesta. Eilen tuli kuluneek-
si tasan vuosi trumpistien tarkoin suunnitellusta spektaakke-
limaisesta Amerikan demokratian häpäisemisestä Donald J. 
Trumpin käsikirjoituksen mukaan. 

Ylen Areenasta tuli vuosipäivänä televisiodokumentti näis-
tä ikävistä hetkistä (Four hours at the Capitol, Yhdysvallat, 
2021), kun vihaa uhkuvat ja tappamismielessä liikkeellä olleet 
vähä-älyisiltä adhd-rikollisilta vaikuttaneet trumpistit hyök-
käsivät isolla joukolla tasan vuosi sitten väkivalloin Yhdysval-
tojen demokratian ytimeen, kongressitaloon. 

Dokumentti on rajuudessaan ja aitoudessaan tapahtuma-
paikalla kuvattuna koskettava ja samalla kylmäävä; se näyttää 
miten tietämättömät ja helposti manipuloitavat kansan syvät 
rivit voidaan hetkessä sytyttää ilmiliekkiin, milloin minkäkin 
asian puolesta milloin mitäkin vastaan. Mutta se mikä tekee 
tästä dokumentista ikävän, on Hollywood-sankarikaavan 
käyttö, vaikka tässä näytelmässä oli vain teeskenteleviä ja te-
kohurskaita konnia. Dokumentti on myös amerikkalaisen val-
heen läpi valaiseva totuusseerumi, missä toki esitetään jotain 
muuta kuin ollaan ja valehdellaan, mutta missä valheelliset 
teot kerrankin puhuvat toista kieltä kuin valheelliset sanat. 

Ongelma on vain se, kenen valhe kulloinkin on kysees-
sä. Demokraatit yrittävät uhriuttaa itsensä ja esittävät itsensä 
demokratian puolestapuhujina unohtaen samalla, että ovat 
itse syyllisiä demokratian vaihtoehdottomuuteen hallitessaan 
kongressia liian pitkään yksin rautaisella otteella radikalisoi-
den republikaanit – Watergate ja Nixonin varjo lähes hal-
vaannuttivat puolueen ennen kuin se sai käsiinsä kristillisen 
oikeiston vaatimuksesta abortinvastaisen liikkeen ja nukke-
hallitsijaksi sopineen b-luokan Hollywood-näyttelijän, joka 
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ensimmäistä kertaa sitten 50-luvun koti, kristinusko- ja isän-
maa-liikehdinnän, cocacola-diffuusion, supermarkettien ja 
kellohameiden yhdisti keskiluokan oikeiston äärioikeistoon 
ja käänsi tieviitat sellaiselle matkalle, josta ei ole paluuta kun-
niallista kautta takaisin normaalin päiväjärjestykseen. 

Kammottavinta dokumentissa on se, että se näyttää lä-
hietäisyydeltä mitään kaunistelematta ihmisten halun tappaa 
kongressia puolustaneet sotilaat ja päästä murhanhimossaan 
lahtaamaan koko muun kongressin, ja miten mieletön hulluus 
ja vauhkous kannusti heitä lisätyperyyksiin isona tappavaksi 
käärmeeksi muodostuneessa joukkiossaan. Harva katsoja osasi 
vuosi sitten aavistaa, miten lähellä ”maailman suurimmaksi 
demokratiaksi itseään kutsuvan Yhdysvaltojen demokratia oli 
romahtaa. 

Trumpin suunnitelma oli julistaa maahan kapinan takia 
maahan sotatila, kutsua liittovaltion poliisi, mitätöidä pre-
sidentinvaalien tulokset ja hallita ankaralla kädellä sotatilan 
vallitessa armeijan ylipäällikkönä samaan aikaan kun vastus-
tajia olisi kiikutettu bussilastittain tutkintavankeuteen epäil-
tynä ”maanpetoksesta”. Silloin tilannetta televisiosta omalta 
kotisohvalta seuranneena muistan sen hämmästyksen ja pelon 
ilmapiirin, minkä sekopäisen ja hurmahenkisen idioottilau-
man raivopäinen hyökkäys sai aikaan. Viha ja aggressiivinen 
käytös polttoaineena joukot olisivat voineet saada pahempaa-
kin aikaan. 

Ainekset kunnon verilöylyyn olivat vain hiuskarvan päästä. 
Se välittyi silloin suorana, ja välittyy edelleenkin, tapahtu-
masta tehdyssä televisiodokumentissa ja on siksi pelottavaa 
katseltavaa, sillä se voi tapahtua milloin tahansa uudelleen 
ja silloin me kaikki olemme vaarassa. Yksikin virheliike ja 
rähinästä olisi voinut syttyä uusi sisällissota maassa, jossa 
elää voimakas valehtelun, vihan ja väkivallan perintö. Näistä 
asioista ei kukaan puhua, kun ei uskalla. Tai oikeammin, kos-
ka Yhdysvalloissa ei ole oikeaa demokratiaa, puhumattakaan 
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taloudellisesta tasa-arvosta. 
Dokumentti on katsomisen arvoinen vakaan pohjois-

maisen demokratian kannattajille. Yhdysvaltojen tie ei ole 
mahdollinen Suomessa mutta ei myöskään mahdoton. Jos 
maailmantilanne kärjistyy ja energiaruletti pyrähtää vaaral-
lisesti käyntiin, joku voi yrittää sammuttaa muilta valot ja 
sen jälkeen Suomikaan ei ole enää osaton kurjuudesta ja sen 
seurauksena syntyvistä sodista. 

Jostain kumman syystä nyt Capitol-mellakoissa kuoli vain 
neljä ihmistä ja 140 poliisia sai eriasteisia vammoja, jotkut va-
kavia ja pysyviäkin. Demokratian kannalta ikävintä oli nähdä 
suorana kuinka haavoittuva maailman mahtavimman valtion 
ylin päätöksentekosysteemi voi pahimmillaan olla eiköhän 
Amerikan vastaiset terroristit kaikkialla maailmassa ole kat-
soneet tapahtumia silmä kovana kuin oppituntina. 

Mellakasta on nyt vuosi. Amerikka elää ja yrittää esittää 
demokratiansa toimivan kaikesta huolimatta, mikä on tieten-
kin kuin irvokas pila. Amerikoissa demokratia on rahan ja 
väkivallan raiskaama ollut jo syntyessään. Jokin meni ja pa-
hasti vikaan tässä yhteiskunnallisessa kokeilussa, vaikka jenkit 
eivät itse halua, osaa tai uskalla asiaa nähdä. On hätkähdyt-
tävää kuunnella televisiodokumentissa esiintyvien idioottien 
perustelut Trumpin kannattamiseksi. Yksi elokuvantekijäksi 
esittäytynyt ilmeinen imbesilli ja huumehörhö väittää Yhdys-
valloissa kidnapattavan 800.000 lasta vuosittain seksiorjiksi 
ja vain Trumpin voivan pelastaa heidät. Mistähän hän on 
tällaista tietoa sisäänsä imenyt ja niin vakuuttunut? Olisiko 
äärioikeiston omalla tv-kavalla, Foxilla osuutta asiaan? 

Mutta mikä hinta mellakasta maksettiin? Ongelmat lakais-
tiin maton alle ja presidentti Trump päästettiin pälkähästä, et-
tei roihu syty uudelleen. Mutta yksi tärkeä asia on unohtunut. 
Kyseessä oli sittenkin vain näytelmä comedia déll arte kansan 
makuun. Oikeassa sodassa mitä kulissien takana käydään pa-
noksena ovat miljardit dollarit.
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Millainen olisi Yhdysvallat tänään, jos mellakka olisi ylty-
nyt veriseksi ja esimerkiksi varapresidentti hirtetty lähimpään 
pylvääseen ja puhemies teurastettu, kuten mellakoitsijoiden 
päämääränä oli? oliko mellakan oikea syy ”hyökkäys on paras 
puolustus” Trumpin tajutessa joutuvansa presidenttikautensa 
jälkeen kuseen, jos ei pysy parrasvaloissa ja uuden amerikka-
laisen uhkaavan äärioikeiston keulakuvana, jonka avulla pitää 
republikaanipuoluetta panttivankinaan. Dokumentti seuraa 
mellakan etenemistä hetkestä toiseen sisältä päin. Eri toimijat 
kertovat omin sanoin mitä tapahtui. 

Mutta voiko tämä tapahtua uudestaan, elääkö valtaajien 
ideologia edelleen? Televisiodokumentissa kysytään näitä 
kysymyksiä mutta se tärkein jää kysymättä: mikä on maassa 
pielessä, jos se elää vihasta ja pelosta ja kuka siitä hyötyy? 
Trump on jo nyt menneen talven lumia ja hän sekä presi-
dentti Bidenin taakse linnoittautunut demokraattipuolue 
että liittovaltion oikeusviranomaiset ovat jo saaneet satimeen 
ex-presidentin, joka käy puolustussotaansa yhä ahtaammaksi 
käyvässä tilassa sen jälkeen, kun Ivanka ja Donald J.jr saivat 
petossyytteet liittovaltion tuomioistuimeen. 

Kun maassa on tahallisesti päästetty toisten vihaaminen 
fucking you-tasolle, yllytetty kaikki mahdolliset toisilleen vas-
takkaiset ryhmät toisiaan vastaan ja otettu viha poliittiseksi 
aseeksi toista poliitikkoa vastaan, ennuste selväjärkisyydestä 
on heikko. Siksi voi hyvin väittää kaiken Capitol-kukkuloilla 
vuosi sitten näkemämme olevan vasta alkusoittoa niille kaa-
meuksille, joita Yhdysvalloissa tullaan näinä epävakauden 
tulevina vuosina yhä heikkenevämmäksi poliittisesti käyvän 
vanhan ja tutisevan presidentin aikana. 

Trump ei siis ole poissa pelistä lopullisesti huolimatta kor-
keasta iästään. Republikaanipuolue on hirttäytynyt häneen 
ja siksi kaikki paha on vielä mahdollista Trumpin osalta. Tai 
mikä vielä pahempaa, kaikki se paha, mitä olemme saaneet 
hänen kokkina hääriessään, vasta alkuruokana maistaa, saat-
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taa tulla eteemme vielä jonain päivänä buffet-pöytänä, missä 
pääruokana on poliittisten vastustajien päät siinä verimössössä 
marinoituna, mihin vihaiset trumpistit ovat heidät polkeneet 
samaan liejuun demokratian kanssa.

Kyseessä ei ollut oikeastaan vallankumouksen yrittämi-
nen tai mellakka, kuten eräs osallistuja hyvin kuvasi, vaan 
enemmänkin amerikkalaisen idiotismin julkisen häpeäpaalun 
esittely. Ohjelman lopussa tekopyhyyden huippu on erään 
poliitikon hurskaat  toiveet siitä, että jonain päivänä valhe 
ja totuus saataisiin erotettua toisistaan, maassa joka on tuot-
teistanut valheen kirjaimellisesti ”markkina”voimien käyttöön 
ilman säätelyä niin, että puolet kansasta uskoo kaikkeen siihen 
soopaan, jota heille syötetään ilman kykyä edes epäillä, koska 
heidän sisäänsä on sullottu vuosisatojen ajan aimo annos de-
ternismin ja fatalismin välimaastossa kulkevaa sontaa ilman, 
että he ymmärtävät edes alkeellisessa mielessä missä siinä kai-
kesta on kysymys: vallasta ja rahasta tietenkin. AAMEN! 

Hyvinvoiva ylempi keskiluokka, osakkeenomistajat, lääkä-
rit, lakimiehet ja vakuutusmyyjät asuvat edelleenkin omissa 
kalliissa lähiöissään ilman, että heillä on syytä huolestua täl-
laisesta väärän kuninkaan päivästä myrskynä vesilasissa, siitä 
pitävät huolen yksityiset turvafirmat, jotka takaavat heidän 
elämänsä turvallisuuden paksujen muurien ympäröimissä 
eliittikaupunginosissa vielä heidän lastenlapsillekin roskasakin 
heiluessa pilvipäissään pelottelemassa alempaa keskiluokkaa 
varoitukseksi mustille ja muille vähemmistöille siitä, mitä 
heillä on edessään, jos uskaltavat nousta koloistaan joskus 
vaatimaan omia oikeuksiaan. Tätä varten tämä mellakka oli 
suunniteltu. Tällaista sapelinkalistusteatteria on amerikka-
lainen politiikka parhaimmillaan näyttämönä maan ykkös-
teatteri, kongressi Capitol-kukkulalla maan pääkaupungissa 
Washingtonissa, missä kaikki muutkin historialliset poliittiset 
näytelmät ja vastanäytelmät on menestyksellä aikojen saatossa 
näytelty.
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Valkoinen mies 
lyömäaseena

Moni HLBTQ-elokuvien ystävä huokaisi helpotuksesta 
aiemmin tällä viikolla, kun Rakkautta &Anarkiaa -elokuva-
festivaalien HLBTQ-elokuvat julkistettiin. Syynä oli teksti 
R&A:n kotisivuilla 22.10.2020 siitä, miten valkoinen mies 
on ongelma ja miten hänestä on päästy jo melkein eroon elo-
kuvafestivaaleilla: https://hiff.fi/ra-media/2020/10/22/muu-
tosta-monomuotoisuuteen/. 

Ei ole hyvä, että jokin ulkopuolinen taho alkaa määritellä 
seksuaalisten vähemmistöjen sisäisiä nokkimisjärjestyksiä, tai 
ottaa näinkin voimakkaasti kantaa jonkun toisen vähemmis-
tön puolesta toista vähemmistöä vastaan, kuten tekee R&A, 
joka kertoo sivuillaan, että elokuvafestivaaleja on kritisoitu 
monimuotoisuuden puutteesta tuotannoissa, ja tutkimusten 
mukaan diversiteettiä ei löydy edes maailman maineikkaim-
milta festivaaleilta. R&A on ollut perustamisestaan lähtien 
HLBTQ-väen tärkein elokuvafestivaali jo kokonsakin takia, 
ja vakiinnuttanut paikkansa laajan HLBTQ-kulttuuriväen 
ykköselokuvafestivaalina. Olen itsekin ollut alusta lähtien 
festivaaleilla katsomassa HLBTQ-elokuvia ja voin vakuuttaa, 
että suurin osa HLBTQ-katsojista on ollut aiempiin elokuviin 
tyytyväisiä tavallisia elokuvista pitäviä homoja tai lesboja. 

Mutta miksi R&A haluaa nyt syrjiä heitä? Näin kyseltiin 
viime vuonna R&A:n julkaistua julistuksensa, kun pelättiin 
festivaalien muuttuneen muunsukupuolisuuden ylistyslau-
luksi monen muun homo- ja lesbotapahtuman tapaan, joista 
sen jälkeen on karissut hohtoa ja hävinnyt sekä alkuperäisi-



279

dea että yli 90 prosenttia yleisöstä. Todellista vastuullisuutta 
on sen sijaan se, että ottaa selville ketkä ovat valittaneet, siis 
heidän henkilöllisyytensä ja käydä avointa dialogia nimillä 
epäselvyyksien ja valheiden välttämiseksi. 

Viime aikoina on selvinnyt, että yhä useamman valituksen 
takana on Kehrääjä-lehden ympärillä pyörivä pahansisuisten 
teiniurputtajien koulukiusaajaryhmä, jotka tehtailevat joko 
nimettöminä tai ryhmässä satoja valituksia kaikkiin mah-
dollisiin medioihin. Ryhdistäytykää R&A:n Anna Möttölä 
ja hänen 80 prosenttisesti ”naisolettuelokuvavalitsijaväkensä” 
joukkohysterian lietsojien edessä ja alkakaa ajatella omilla 
aivoillanne. Me emme tarvitse enää lisää riitaa ja eripuraa 
haastavia tai salakähmäisyyttä HLBTQ-kulttuurin sisälle. 
Nyt alkaa jo riittää. Me haluamme rauhaa ja olla rauhassa 
mitä olemme. Se on se sama sanoma, mitä myös tavalliset 
muunsukupuoliset itse haluavat. 

Me kaikki muutkin HLBTQ-perheen jäsenet toivotamme 
heidät mukaan suureen sateenkaariperheeseemme, ja annam-
me arvon heidän oikeutukselleen olla olemassa, kunhan he 
vain irtisanoutuvat julkisesti heidän omaa mainettaan likaa-
vista ääritemppuja muuta HLBTQ-kansaa vastaan harrasta-
vista häiriölaumoista, jotka ovat kaiken tämän pahan takana. 
R&A ei ole vielä valinnut puolta kenen puolesta taistella. He 
tuntuvat epäröivän ja odottavan HLBTQ-perheen sisäistä 
kädenvääntöä ensin, mutta eivät myöskään kerro ketkä ovat 
valittaneet. 

Tästä on nyt tultava loppu. Toivottavasti R&A uskaltaisi 
olla ensimmäinen ja pistää nimettömälle kiusaamiselle pisteen 
iin päälle kertomalla, ketkä ovat valittaneet, mistä ja miksi ja 
mihin muutoksiin se on R&A:n mielestä johtava. Kukaan ei 
ole välttynyt yhdenmukaisuuden paineelta julistaa olevansa 
edistyksen huipulla yhdessä tämän pienen räyhääjäjoukon 
kanssa julistaa juuri sitä yksipuolista ja vääriin tietoihin pe-
rustuvaa propagandaa, jolla muunsukupuoliset ovat saaneet 
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otteen miehisen heteroyhteiskunnan palleista ja melkein kiel-
lettyä miesmäisyys, mies-sana ja miehisyys kokonaan, tai aina-
kin kastroitua se riiteissään mitäänsanomattomaksi ja mitään 
tahtomaksi eunukiksi, jolla on poliittisissa korrektiuspiireissä 
lähinnä näin välineellistä arvoa.

Yksisilmäinen ja muut ulkopuolelle sysäävä propaganda 
on vaarallista peliä yrittää tuhota humanismin avarakatsei-
suuden ja valistuksen järjen äänen perinne yhteiskunnassa. 
Se on muutenkin ollut uhattuna äärioikeiston voimakkaiden 
hyökkäysten takia. Näin mittavaa tasa-arvon loukkaamista 
tasa-arvon nimissä harvoin näkee, ja että sen vielä tunnustaa 
rikokseen itse syyllinen ylpeänä luullen seisovansa tukevasti 
kanssasisariensa vihan voimalla syrjimiään ryhmiä vastaan. 

Viha ei oikeuta vihaamaan muita eikä typeryyttä saa an-
teeksi, silloin kun leikitään julkisuudessa edellisten sukupol-
vien myrskyjen aikaansaamilla tukoksilla Vapaus, Veljeys ja 
Tasa-Arvo. Möttölä toimii näitä arvoja vastaan kertoessaan, 
kenelle festaria ja kenen toimesta oikein tehdään. Muut, var-
sinkin valkoiset miehet, eivät ole tervetulleita enää R&A-festi-
vaaleille muuta, kuin elokuvallisen tasa-arvon aisankannatta-
jiksi nauttimaan muunsukupuolisten juhlasta valkokankaalla 
ja sen takana tavoitteena sukupuoleton elokuvamaailma, mis-
sä sukupuoli ja seksi eivät häiritse naisten ja heidän eri muun-
nelmiensa sekä liittolaisten omaa kivaa ja keskinäisiä puuhia. 

Kulissien takana on alettu kuiskia jo seuraavasta R&A-kon-
septista. Kun ensin on kielletty miesten katse eli elokuvat, 
joissa mies toimii miesmäisesti, elokuvat ovat miesten teke-
miä ja niissä kerrotaan miesten maailman sattumuksista, elo-
kuvateatterit on täytetty ei-miesmateriaalilla, on seuraavaksi 
lihavien vuoro. Mannekiinivartalot julistetaan pannaan ja 
lihavuutta vaaditaan hyväksyttäväksi myös mm. balettimaa-
ilmaan. Mutta kuinka kauan hiljainen enemmistä eli taval-
liset ihmiset sietävät tätä, varsinkin nyt kun julkisuuteen on 
tullut, ja tulee koko ajan enemmän, tietoja siitä, miten tämä 
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pieni vähemmistä on saanut peruuttamatonta pahaa aikaan 
yrittämällä syöttää totuudenvastaista propagandaansa yleises-
ti hyväksyttynä totena. Toimittaja Sanna Ukkolan kolumni 
7.7.2021 Iltalehdessä otsikolla ”Tammi taipui painostuksen 
alla – joutui pyllistelemään joka suuntaan - Tammen kummal-
linen toiminta voi itse asiassa lisätä ennakkoluuloja seksuaali-
vähemmistöjä kohtaan, on yksi parhaista”. 

Ukkola kirjoittaa taannoisesta kustannusyhtiö Tammen te-
kemästä päätöksestä, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. 
Tammi pyysi anteeksi J.K. Rowlingin uutuuskirjan kannen 
julkaisuaan, kun jotkut olivat suuttuneet transfobiasta syy-
tetyn kirjailijan kannen julkaisuajankohdasta Pride-viikolla: 
”Tammen anteeksipyyntö voi ikävä kyllä kääntyä tarkoitus-
taan vastaan ja itse asiassa heikentää sukupuolivähemmistöjen 
asemaa. Tuollaiset älyttömät paniikinomaiset eleet eivät aina-
kaan sitä edistä. Maailman suosituimman lastenkirjailijan J.K. 
Rowlingin uutuuskirjan kansi julkaistiin maailmanlaajuisesti. 
Suomessa ajankohta osui yksiin myös sukupuolivähemmistöjä 
juhlistavan Prideviikon kanssa. Joku oli tästä ilmeisesti so-
messa närkästynyt, koska Tammi pahoitteli kannen julkaisua 
vuolaasti ja totesi, että Tammi haluaa olla jatkossa hienotun-
teisempi. Kannessa komeili iloinen possu, joka vilkutti jou-
lukuusen alta. Tammi myös poisti kirjan kannen kuvaa kos-
kevat julkaisut Facebookista ja Instagramista.“ Ajoituksemme 
oli tahditon. Olemme pahoillamme ja poistimme julkaisun. 
Kustantamona irtisanoudumme transfobiasta”, kustantamo 
kirjoitti Instagramissa.”

Huomatkaa kohta ”joku”. Se joku on näitä pahantahtoisia 
ja näkymättömästi ilman nimiä toimivia samoja painostajia ja 
uhkaajia, kuin mitä olemme saaneet sietää kohta kolme vuotta 
transfoobikoiksi hysteerisesti syyttäen. Kohussa on kyse yleen-
sä aina valheellisista tiedoista, Ukkola kertoo, miten Rowling 
on joutunut viime aikoina kohun kouriin transsukupuolisia 
koskevien kommenttiensa takia. Kirjailija itse kiistää olevansa 
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transfobinen. Hän on esimerkiksi puhunut cancel-kulttuuria 
vastaan ja tukenut ihmistä, jonka työsopimusta ei jatkettu sen 
jälkeen, kun tämä oli muun muassa todennut, että “ihmisen 
syntymässä saatua sukupuolta ei voi muuttaa”: Rowling oli 
myös Ukkolan mukaan myös esimerkiksi arvostellut uuskiel-
tä, jossa naisia kutsutaan “ihmisiksi, joilla on kuukautiset” 
– mutta kertonut toisaalta myös tuntevansa, kunnioittavansa 
ja rakastavansa transihmisiä ja olevansa valmis marssimaan 
heidän puolestaan, jos heitä diskriminoidaan sillä perusteella, 
että he ovat transihmisiä: 

”Esimerkiksi Ylen toimittaja Tuomas Karemo on perehty-
nyt Rowlingin kirjoituksiin transihmisistä eikä pitänyt niitä 
transfobisina: “En löydä niistä sellaisia kohtia, joissa Pot-
ter-kirjailija ilmaisisi kielteisiä tunteita transihmisiä kohtaan. 
Rowling on lukemani perusteella sitä mieltä, että biologiset 
naiset ovat oma ihmisryhmänsä, joka on eri asia kuin transnai-
set. Tämä ei käsittääkseni ole transfobinen näkemys.” Rowlin-
gin ympärillä on pyörinyt valtaisa kohu jo vuosia, ja kirjailija 
on joutunut omien sanojensa mukaan aktivistien valtavan 
viharyöpytyksen kohteeksi.”

Seuraava sota on kehopositiivisten, sillä osa heistä kuu-
luu edelliseen ryhmään. Priden aikaan Helsingin keskustan 
täytti mustiin pukeutuneet ylipainoiset teinitytöt, jotka kan-
toivat joko transtunnuksia tai Fuck You-paitoja, mitkä mo-
lemmat ovat tietyllä tavalla osa samaa ja yhtä teinityttöjen 
kuristuskampanjaa maailmaa vastaan, joka ei hyväksy heitä. 
Toimittajat Tuomas Peltomäki ja Juuso Määttänen kirjoittivat 
Helsingin sanomien NYT-liitteessä jutun 5.10.2018 Helen 
Pluckrosesta, James A. Lindsaysta ja Peter Boghossianista, jot-
ka aloittivat 2017 projektin, jonka aikana he kirjoittivat ja lä-
hettivät kaksikymmentä artikkelia tarjolle varsinkin feministi-
seen tutkimukseen keskittyneisiin tieteellisiin aikakauslehtiin: 

”Siis sellaisiin kuiviin mutta arvostettuihin lehtiin, joihin 
kirjoittaminen on iso osa tutkijoiden päivittäisestä leipätyöstä. 
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Niiden lehtien kansien sisällä ovat syntyneet monet tälläkin 
hetkellä kuumana otsikoissa ja ihmisten mielissä kiehuvat 
ajatukset ja tavat katsella maailmaa: toksinen maskuliinisuus, 
valkoisen ihmisen etuoikeutettu asema, mikroaggressiot, 
miesten valta-asema naisiin nähden ja näiden harjoittama 
seksuaalinen väkivalta, queer-teoriat, ja niin edelleen. Tässä 
projektissa vain joka ikinen julkaistavaksi tarjottu artikkeli 
oli tieteen kaapuun puettua hölynpölyä.” 

Projekti oli kirjoittajien mukaan tarkoitushakuinen ja il-
keä, mutta sen voi helposti antaa anteeksi, sillä se oli myös 
ratkiriemukas. Siis sellainen, että kiihkeimmänkin tasa-arvo-
tutkijan oli varmasti vaikea lukea sen löydöksiä nauramatta 
ääneen. Artikkeleissa ei ainoastaan ollut päätä eikä häntää, 
vaan ne olivat poskettoman absurdeja ja törkeitä: 

”Kirjoittajien – kaikki joko tutkijoita tai muuten akate-
miassa työskenteleviä ihmisiä itsekin – juonena oli kirjoittaa 
tyypillisestä feministiseltä tutkimukselta vaikuttava artikkeli, 
johon he sisällyttivät hillittömiä väitteitä, älyvapaita päätel-
miä tai epäinhimillistäviä ja julmia suosituksia, kuitenkin niin 
että artikkelin sisältämät aivopierut peiteltiin sopivan muo-
dikkailla sukupuolentutkimuksen ilmaisuilla ja etsiskelemällä 
alan kirjallisuudesta edes joten kuten sopivat sitaatit lähde-
viitteiksi. Sitten he odottivat ja katsoivat, menevätkö tekstit 
arvostetuissa tiedejulkaisuissa läpi. Periaatteessa yhdenkään 
ei olisi pitänyt ylittää julkaisukynnystä, sillä sisältö on … no, 
melkoista.”

Tulos oli yllättävä. Kirjoittajat kertovat miten esimerkiksi 
koirapuistoja käsittelevässä artikkelissa väitettiin, että koirien 
keskinäinen nylkyttäminen koirakentällä on osoitus koirien 
”raiskauskulttuurista” ja että myös miehiä voisi kouluttaa ku-
ten koiria jotta miesten taipumus seksuaaliseen väkivaltaan 
voitaisiin kitkeä pois. Artikkelissa oli myös mainintoja siitä, 
kuinka koirien omistajat ”olettavat” koiriensa sukupuolen ja 
väite, että tutkija oli käsikopelolla tarkastanut koirapuistossa 
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käyneiden koirien sukuelimet. Toisessa taas artikkelissa pa-
heksuttiin heteromiesten yleisesti kokemaa vastenmielisyyt-
tä harrastaa masturbaatiota anaalisesti ja ehdotettiin dildon 
laittamista takapuoleen keinona taistella ”homohysteriaa”, 
”transhysteriaa” ja transfobiaa vastaan: 

”He kirjoittivat uusiksi luvun Hitlerin Taisteluni-kirjasta, 
mutta vaihtoivat natsien käyttämien termien tilalle feminis-
tisen tutkimuksen käyttämiä termejä. Edelleen yhdessä käsi-
teltiin sitä, että mies syyllistyy seksuaaliseen väkivaltaan, jos 
ajattelee naista masturboidessaan. Kehopositiivisuutta käsitte-
levässä artikkelissa he ehdottivat, että sairaalloinen lihominen 
on kehonrakennusta siinä missä punttisalilla käyminenkin ja 
että itse asiassa lihominen olisi oivallinen kehonrakennuksen 
tapainen urheilulaji. He ehdottivat feministisen tai kriittisen 
pedagogian artikkelissaan, että kouluissa valkoisten miesop-
pilaiden tulisi istua lattialla (kevyissä) kahleissa ilman puheoi-
keutta.  Eräässä artikkelissa he pitivät esimerkiksi ”feminististä 
tulkitsevaa tanssia” perinteistä tiedettä parempana tapana tut-
kia tähtiä ja maailmankaikkeutta, sillä tähän asti astronomiaa 
ovat tutkineet valkoiset kolonialistista perinnettä edustavat 
miehet. Ja niin edelleen, kahdenkymmenen täysin absurdin 
artikkelin verran.”

Juttu on samalla sekä uskomaton että täyttä totta ja kertoo 
paljon siitä, millainen maailma on, teki mieli sanoa, on muut-
tunut, mutta eihän maailma ole mihinkään muuttunut, tai 
jos on, niin parempaan, sillä ihminen ei koskaan muutu pa-
rempaan. Se, että kuulemma tänään enemmin tällaisista hui-
jausyrityksistä, kertoo vain sen, että ihmiset ovat valppaampia 
kuin ennen ehdottomien auktoriteettien aikaan spektaakke-
liyhteiskunnan ajoilta, jolloin kietouduttiin suuren tarinan 
ympärille oikeuttamaan oma olemassaoloa ja kritiikkiä ei su-
vaittu. samalla tavalla kuin edellä kuvatussa projektissa eräässä 
artikkelissa pyrittiin osoittamaan, että minkäänlainen – sa-
tiirinenkaan – kritiikki feminististä tutkimusta kohtaan on 
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automaattisesti väärin ja sortoa. 
Kirjoitettuja artikkeleita hämmentävämpää on artikkelin 

tekijöiden mukaan tietysti se, että niistä seitsemän päätyi 
julkaistavaksi asti, osa jopa julkaisuissa, joita pidetään ym-
päri maapalloa kovatasoisina alallaan: ”Esimerkiksi julkaisu 
Gender, Place and Culture, joka on varsin arvostettu julkaisu 
alallaan, nosti koirien raiskauskulttuuria käsittelevän artik-
kelin yhdeksi 25-vuotisjuhlanumeroidensa pääartikkeleista. 
Vertaisarvioinnin mukaan se oli ”upea artikkeli”. Miesten 
anaalista masturbaatiota homo- ja transfobian hoitona käsitel-
lyt artikkeli sai samanlaista suitsutusta Sex & Culture -lehdes-
sä: ”Tämä artikkeli on uskomattoman rikas ja jännittävä lisä 
seksuaalisuuden ja kulttuurin tutkimukseen, varsinkin siinä 
missä risteävät maskuliinisuuden ja anaalisuuden käsitteet.”

Uskomatonta! Myös jonkinlaista ajatuspoliisivaltiota kan-
nattavaa artikkelia, jonka mukaan feministisen tutkimuksen 
käsittely ironisesti tai satiirisesti olisi kirjoittajien mukaan 
epäeettistä, kuvailtiin Hypatia-lehden vertaisarvioinnin mu-
kaan erinomaiseksi ja sitä pidettiin oivallisena lisänä feminis-
tiseen filosofiaan. Samoin Affilia-lehdessä julkaistiin feminis-
tisillä muotisanoilla pippuroitu Mein Kampf ja liikalihavuutta 
kehonrakennuksena käsitellyt artikkeli Fat Studiesissa: 

”Toisaalta valtaosa artikkeleista hylättiin heti tai niihin vaa-
dittiin merkittäviä korjauksia ja julkaisu jäi limboon. Naisen 
ajatteleminen masturboidessa seksuaalisena väkivaltana ei 
mennyt läpi Sociological theory -lehdessä, feministisen tans-
sin keinoin tehtävä tähtitiede palautettiin korjauksia varten 
Women’s Studies International Forumissa. Myös intersekti-
onaalisen feminismin perspektiivistä tehty pedagogia, jossa 
valkoiset miehet joutuivat siis istumaan kouluissa lattialla 
kahleissa, palautettiin kirjoittajalle korjauksia varten, mutta 
hylkäyksen syynä eivät olleet lattialla istuminen tai kahleet. 
Kaiken kaikkiaan vain seitsemän kahdestakymmenestä artik-
kelista hyväksyttiin julkaistavaksi, ja näistä kolme lehdissä, 
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jotka ovat tieteellisesti huippuja.”
Toimittajien mukaan tämän uusimman huijauksen tekijöi-

den antamista lausunnoista on helppo päätellä, että tekijöiden 
tarkoituksena on vaikuttaa varsinkin Yhdysvalloissa ja var-
sinkin amerikkalaisten yliopistojen kampuksilla kuumeisina 
lyöviin kulttuurisotien laineisiin ja on siksi ajankohtainen aihe 
kaikkialla, myös meillä Suomessa varsinkin teatterikoulussa, 
jossa oppilaat ovat aloittaneet oman kulttuurisotansa vanhen-
tuneita sukupuolikäsityksiä vastaan:

”Kulttuurisodilla tarkoitetaan hyvin karkeasti ottaen sitä 
kehitystä, jossa vastakkain ovat yhteiskunnallisista rakenteista 
johtuvan sorron, etuoikeuden ja valta-asetelmien varaan ra-
kennettu feministinen tapa ajatella maailmaa ja perinteisempi 
tai konservatiivisempi maailmankuva, jossa yksilön oma vas-
tuu itsestään korostuu. Tämä kahden maailmankatsomuksen 
kohtaaminen on nähtävissä Suomessakin esimerkiksi medioi-
den otsikoissa, ja se aiheuttaa lähes loputtomalta tuntuvaa 
riitelyä sosiaalisessa mediassa. Yhdysvalloissa kulttuurisota on 
kuitenkin huomattavasti tulehtuneempaa kuin muualla. Esi-
merkiksi tässä videossa yliopisto-opiskelijat itkevät, karjuvat 
ja vaativat biologian professori Brett Weinsteinin eroa, koska 
tämä on heidän mielestään syyllistynyt rasismiin vastustamalla 
opettajien sähköpostilistalla yliopistolle suunniteltua päivää, 
jolloin valkoihoisilta oppilailta kiellettäisiin pääsy luennoille.”

Tammen nöyryyttävä anteeksipyytely Priden aikaan vei 
Tammen arvostuksen pakkasen puolelle ja konserni yritti pai-
kata sitä myöhemmin toteamalla, ettei tässä nyt ehkä sitten-
kään ollut uhkauksista huolimatta aihetta anteeksipyyntöihin, 
vaan oli ylireagoitu paniikissa pienen ja ärhäkkään vähemmis-
tön uhkausten edessä. Kansallisteatterilla, joka epätoivoisesti 
yrittää pysyä tämän päivän edistyksen, oli oma häpeällinen 
hätiköintinsä taivuttuaan nimettömien uhkaajien levittämien 
valheiden edessä. Mutta kukaan ei osaa eikä uskalla pistää 
R&A:ta paremmaksi: 
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”Elokuvafestivaalit ovat viime aikoina joutuneet kritiikin 
kohteeksi tuotantojen epätasa-arvon ja monimuotoisuuden 
puutteen vuoksi. Aiheeseen ovat ottaneet kantaa lukuisat 
näyttelijät ja festivaalituottajat ympäri maailmaa. Ongelman 
laajuuden ymmärtämiseksi on tehty myös tutkimusta. Tutki-
muksen mukaan festivaalien tuotantotiimit olivat valtaosin 
valkoisia ja johtoasemissa istuivat enimmäkseen valkoiset 
miehet.” 

Vastaiskuna epätasa-arvoiselle valtajakaumalle on tehty 
R&A:n mukaan erinäisiä kannanottoja, adresseja ja vetoo-
muksia. Yksi näistä on 5050by2020-sitoumus, jonka tar-
koituksena on edesauttaa naisten ja muiden vähemmistöjen 
asemaa elokuvateollisuudessa. 5050by2020 kuvaa itseään in-
tersektionaaliseksi liikehdinnäksi, jonka tarkoitus on kehittää 
vallan uudelleenjakoa taiteen ja viihteen kentällä. Liike haluaa 
nostaa keskusteluun ongelmat alan sukupuolijakaumassa ja 
erityisesti sen miesvaltaisuuden. 

R&A-festivaali on naisvaltainen eikä itse toteuta tasa-ar-
voa, vaikka siitä puhuukin. Valkoisista miehistä on jo päästy 
melkein kokonaan eroon. Mutta tulisiko elokuvafestivaalin 
muuttuminen ”erään vähemmistön vähemmistön” juhlaksi 
niin tekijöiden, teemojen kuin yleisönkin osalta kertoa jul-
kisesti mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä siitä pitäisivät 
rahoittajat ja yleisö? Kun tällaisia manifesteja lukee, tulee 
miettineeksi, ovatko allekirjoittajat miettineet kaikkia seu-
rauksia sekä itselleen että edustamilleen tahoille loppuun 
saakka? Rakkautta & Anarkiaa on ollut jo tällä vaarallisel-
la tiellä allekirjoittaessaan 5050by2020-lupauksen vuonna 
2019: 

”Tavoite saavutettiin tänä vuonna: festivaalilla nähtävistä 
elokuvista reilu puolet on ohjannut nainen tai muunsuku-
puolinen henkilö. Ohjelmistoa valitsevasta R&A-ministeriös-
tä 80 prosenttia on naisia. Erityistä Suomessa on, että naiset 
ovat pitkälti kulttuurialan suurin tuottaja- ja kuluttajakunta. 
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Elokuvafestivaalin keskivertotyöntekijä on R&A:n toimin-
nanjohtajan Anna Möttölän mukaan noin 25–35-vuotias 
korkeakoulutettu nainen.”

HLBTQ-yleisölle, jolle R&A:n LGBTQ-elokuvat on 
tarkoitettu, ei ole saman tekevää, miten festivaali käsittelee 
aihetta, valitsee elokuvia tai millaisen käsityksen he itsestään 
yleisölleen antavat. On pelottavaa ajatella, että festivaali, joka 
perustaltaan on esitellyt rakkauden monimuotoisuutta, on 
ilmoittanut nyt olevansa valmis katsomaan sitä vain yhdeltä 
kapealta kantilta, tai että tasa-arvosta puhuessaan festivaali 
ei itse halua noudattaa tasa-arvoa omissa henkilövalinnois-
saan. Elokuvafestivaalien keskivertotyöntekijä R&A:lla voi 
olla noin 25-35-vuotias korkeakoulutettu, mutta näin ei ole 
yleisön kanssa ainakaan HLBTQ-kävijöiden keskuudessa. Se 
olisi hyvä muistaa, ja muutenkin miettiä vähän millaista sa-
nomaa haluaa moninaiselle yleisölleen välittää rakkauden ja 
anarkian nimissä. On ikävää lukea valkoisten naisten kirjoit-
tamaa tekstiä, missä yksipuolisesti kerrotaan valkoisen miehen 
olevan ongelma heille. 

Mitäköhän seuraavaksi tapahtuu? Vaaralistalla on monia ja 
lista pitkä; on Marimekkoa, Kokoomuksen eläkeläisjärjestöä, 
Iisalmen kaupunkia ja Valtion rautateitä. Muunsukupuo-
liset ovat kuulemma uhkailleet Valiotakin. Valiossa ollaan 
vielä kahden vaiheilla uskalletaanko maitopurkeissa näyttää 
lehmän kuva utareissa, sillä se loukkaa kuulemma luonnon 
monimuotoisuutta korostamalla vain miehisen asenteen, 
sonnin katseen, joka kuvan ulottumattomissa tiirailee vain 
mahdollisuutta päästä panemaan objektiksi alistettua lehmää, 
joka ei haluaisi olla pelkkä lypsy- ja panokone, vaan kirmailla 
liikakilojensa kanssa sinisillä hiuksilla varustettuna ahon lai-
taa toisten sukupuolisuudesta ja seksipakosta vapautuneiden 
kanssasisartensa kanssa häiritsevät utareet leikattuna kukka-
kedoilla ihan, kuten ihmishenkilövastaavat kohtalontoverit 
tekevät Priden aikaan Helsingissä. 
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Yhdessä mutta 
myöhässä

Tokion Olympialaiset julistavat yhdessä-teemaa, mutta minkä 
asian puolesta? Yhdessä-teema on muistutus yhteisestä maa-
pallostamme ja siitä, että vain yhdessä voimme pelastaa sen. 
Yhdessä on hyvä muistutus myös siksi, että huolimatta kaikis-
ta hyvistä sanoista ja teoista, maapallon lämpeneminen jatkuu 
kovaa vauhtia eikä näytä pysähtymisen merkkejä.

Saattaa olla jopa niin, ettei maapallon lämpenemisen py-
sähtyminen ole enää ihmisten käsissä ja olemme matkalla 
yhteiseen helvettiin yhdessä, halusimmepa sitä tai emme. 
Perjantaina avattujen Tokion Olympialaisten tärkein anti 
maailman keskenään kilpaileville kansoille, oli muistutus yh-
dessä tekemisen tärkeydestä ja välttämättömyydestä. Kumma 
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että vasta nyt, kun se saattaa olla liian myöhäistä uppoavaksi 
Titaniciksi muuttuneella maapallollamme. 

Yhdessä-sana lisättiin perinteisten olympialaisten henkeä 
kuvaavien sanojen rinnalle muistuttamaan yhdessä tekemisen 
tärkeydestä ja siitä, ettei kukaan ole maapallolla yksin, kaikki 
vaikuttaa kaikkeen, niin pahassa kuin hyvässäkin. Ihminen on 
kuitenkin kummallinen otus. Luotamme asioiden kääntyvän 
hyväksi silloinkin, kun tosiasiat puhuvat muuta. Meidät on 
kasvatettu optimisteiksi toivon ja luottamuksen hengessä. 

Siksihän me suomalaisetkin pelaamme rahapelejä eniten 
maailmassa. Jokainen pelaaja uskoo kohdallaan tapahtuvan 
joskus sen väistämättömän onnenpotkun, vaikka tilastoma-
temaattisesti on paljon suurempi ufon laskeutua kotipihal-
lemme kuin meidän saada lotossa täysosumaa. 

Ihminen on luottanut 1600-luvulta modernismin agen-
daan, jonka pääarkkitehtejä olivat Descartes ja Newton. Se 
luotti matemaattiseen eksaktiuteen ja rationaalisuuteen, us-
koen luonnon olevan yhtä järjestyksessä ja hallittavissa kuin 
newtonilaiset kaavat. 

Siksi myös Ihmisen uskottiin toimivan järkevästi, koska 
hän koki ja ymmärsi maailman sellaisena kuin se siinä to-
dellisuudessa, miksi todellisuutta silloin kutsuttiin, näyttäytyi 
silmiimme, ja mehän uskoimme. Mitä muutakaan olisimme 
voineet silloin järkevinä ihmisinä tehdä?

Tällaista ihmistä kutsuttiin rationaaliseksi realistiksi. Hä-
nen hallussaan ollut tieto oli oikeaa sekä tosiasioita vastaavaa. 
Hän osasi arvioida itseään, muita ja erilaisia kohteita todelli-
suuden mukaisesti. Tehdessään päätöksiä, hän käytti hyväk-
seen tosiasioita ja toimi niiden pohjalta järkevästi. Hänen 
toimintansa ja ajattelunsa välinen suhde oli yhdenmukainen 
ja ne olivat sopusoinnussa keskenään. 

Missä vaiheessa sitten kaikki alkoi mennä pieleen ja ih-
minen musertua oikeassa olemisen taakan alle, ja luonnosta 
tuli hänelle arvaamaton ja vaarallinen vihollinen, joka kosti 
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kaiken, mitä ihminen oli ajattelemattomuudessaan tehnyt? 
Sitä ihmettelevät Tokion Olympialaisissa näinä päivinä 

maailman urheilijat kukin tahoillaan. Kun Saksan urheilijat 
miettivät yhdessä-sanan uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuk-
sia, tulee heille väistämättä mieleen muutaman viikon takaiset 
katastrofaaliset tunnelmat tulvien peittämiltä raja-alueiltaan 
ja niiden lähes kahdensadan uhrin kärsimykset, jotka kuolivat 
äkillisiin mutavyöryihin ja tulvien alle. 

Entä Brasilian tuhottujen sademetsien vaikutukset? Yhdes-
sä he ovat tämän kaiken saaneet aikaan ja yhdessä heidän tulisi 
selvitä tästä kaikesta siitä huolimatta, että tämä kaikki on vasta 
lopun alkua emmekä vielä tiedä, milloin jossain rysähtää ja 
oikein kunnolla.

Suomessa aurinko porotti lähes kaksi kuukautta tulikuu-
mana pätsinä pilvettömältä taivaalta niin, että vanhoissa ki-
vitaloissa oli 24/7 kuin huonosti lämmitetyssä ruotsalaissau-
nassa, ja tukalat olot veivät kesältä sen mukavan maineen, 
mikä sillä on joskus ollut vuosikymmeniä sitten, kun helle-
päiviä saattoi olla kesässä vain kourallinen ja kansa kaikkosi 
massoittain etelän lämpöön nauttimaan eksoottisesta mutta 
tasapainoisesta lämmöstä, jossa sentään yöt olivat raikkaan 
pimeitä ja kylmiä.

Entä mitä, jos Tokiossa tapahtuu se epätodennäköinen, 
mitä kukaan ei halua tapahtuvaksi eikä usko niin käyvän? 
Entä mitä se olisi? En halua maalata piruja seinille, mutta 
pahaa jälkeä se saisi aikaan? Kun luonto on saanut tarpeekseen 
ja kostaa. 

Emme vielä tiedä tuleeko siitä yksittäisten tapahtumien 
sarja vai kuin dominopelissä ketjureaktiota. Mutta sen tie-
dämme jo ennusteista, että se mikä meitä kohtaa on tuhoisaa 
ja saa aikaan ennennäkemätöntä pahaa, minkä syy ja alkujuuri 
olemme me ihmiset, jotka halusimme modernismin himos-
samme 1600-luvulta lähtien kesyttää luonnon palvelemaan 
itsekkäästi vain omia tarpeitamme.



292

Poliisi ja
 äärioikeisto

Äärioikeistolla on ollut perinteisesti suuri kannatus armeijas-
sa, turvallisuuselimissä ja etenkin poliisissa. Viime vuosina 
persut ovat kirineet kokoomuksen kannoilla näiden alojen 
johtavina puolueina. Persuilla on muutama komisario ja la-
kimies kansanedustajana. Persuvarapuhemies Juho Eerolalla 
komisario jopa avustajana. Tänään julkisuuteen tuli tieto kol-
mannesta poliisista, joka sai potku yhteyksistään äärioikeis-
toon. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on irtisanonut vanhemman 
konstaapelin, joka vuoti poliisin rekisteristä tietoja sivulliselle. 
Mies myös osallistui sopimattomaan viestittelyyn ja luovutti 
kiikaritähtäimen toimitettavaksi sota-alueelle Ukrainaan. 

Tiedot poliisien yhteyksistä väkivaltaiseen äärioikeistoon 
ovat huolestuttavia, sillä kyseessä ei ole mikään sivujuonne 
poliisissa tai vaaraton porukka. Heillä on aseita, kykyä käyttää 
sitä ja sisällään paljon vihaa erilaisia vähemmistöjä ja etnisiä 
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ryhmiä kohtaan. Yle uutisoi 20.4. Areenassa otsikolla ” Ää-
rioikeistoryhmän poliisit viestittelivät keskenään tappamisesta 
ja virkatietojen hyväksikäytöstä: ”Niin paljon vakoilen kuin 
pystyn” - Ylen saamasta asiakirjasta ilmenee kahden virasta pi-
dätetyn konstaapelin väkivaltaisia ajatuksia sisältäviä viestejä. 
Toimittaja Tuomas Rimpiläisen jutussa hakasulkeissa olevat 
osiot ovat toimittajan merkintöjä. RTY tarkoittaa rikostut-
kintaa ja EET ennaltaehkäisevää toimintoa. 

Poliisi A 5.11.2017: Mulla on hyvä tilanne, kun oon 
RTY:ssä. Kuulen kaikenlaista nimittäin. Vittu niin paljon va-
koilen ja käytän kuulemaani hyväks kun pystyn.

Poliisi B 5.11.2017: Erittäin hyvä. Teen sitä samaa EET:ssä.
Poliisi B 5.11.2017: Ja sit pistetään kylmäksi paljon po-

rukkaa =)
Poliisi A 8.1.2019: Tulee paljon kroppaa. [kroppa = ruu-

mis]
Poliisi B 29.2.2020: [osio salattu] Maastopuku, kypärät, 

rynnäkköreppu, muonaa, paristoja, trangia, EA/välineet, lääk-
keitä, [osio salattu] radiot jne. jne.

Poliisi B 29.2.2020: [osio salattu] savuheitteitä ja muuta 
kivaa =)

Poliisi B 29.2.2020: Saattaa meinaan [osio salattu] yllättyä 
kun alkaa luoti lentämään.

Toimittaja Marjatta Raution tekemässä jutussa kerrotaan 
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin 
toimet tulleen ilmi poliisin tutkiessa ryhmää, jonka jäseniä 
yhdistää turvallisuusala ja myötämielinen suhtautuminen ää-
rioikeistolaiseen ideologiaan. 

Ylen tietojen mukaan erilaisista rikoksista on epäilty viit-
tä poliisia, yhtä poliisilaitoksen vartijaa ja seitsemää muuta 
henkilöä. Poliisissa työskentelevät ovat Helsingin, Itä-Uuden-
maan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksilta. Helsingin poliisilaitos 
on jo aiemmin irtisanonut kaksi äärioikeistolaiseen viestitte-
lyyn ja keskusteluun osallistunutta poliisia.
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Kosto ja 
omapäisyys

Tarkovskin kerrontatyyli on lähellä neuvostoelokuvan runol-
lista perinnettä, esim. Dovzhenkoa, ja samalla sitä luovasti 
uudistava. Yksityiskohtaisesta juonesta ei elokuvan yhteydessä 
juuri voi puhua: elokuva rakentuu sarjasta episodeja maail-
mansodan eräältä ajanjaksolta. Päähenkilö on 12-vuotias poi-
ka, jonka isä on kaatunut sodassa, ja jonka äidin ja sisaren sak-
salaiset ovat tappaneet. Venäläiset sotilaat korjaavat mukaansa 
pojan, joka kieltäytyy enää lähtemästä heidän joukoistaan. 
Hän haluaa olla aktiivisesti mukana rintamatoiminnassa ja 
suorittaakin muutamia vaarallisia tiedustelutehtäviä.”

-Eirik Udd (Ajan kuvat 1/1963).
Tämä kesä on ollut poikkeuksellisen hieno Kino Reginan 

otettua kesäohjelmistoonsa kaikki Tarkovskin elokuvat. ”Fil-
men skall ses på bio” mainostettiin elokuvia 1980-luvulla 
asuessani Tukholmassa. Ja me katsoimme, mutta emme kau-
pallista roskaa, vaan Gärdetissä sijainneen ”Ruotsin eloku-
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va-arkiston” eli Filmstadenin laatuelokuvia. Juuri siksi laatu-
elokuvien harvoja herkkuja, kuten Tarkovskin elokuvia pitää 
käydä katsomassa, kun niitä julkisesti näytetään. Iso kangas 
on aina elämys ja jotain ihan muuta kuin pieneltä tietokone-
ruudulta tihrustettuna. Kirjoitin digivallila.comissa otsikolla 
”Unta harhaa - harhaunta: Tarkovski näyttää meille runollisen 
silmän, joka katsoo meitä hellästi hymyillen ja lempeästi ”. 

Kävin katsomassa 20.7.2021 ja uudelleen 23.7 2021 Kino 
Reginassa esitetyn Andrei Tarkovskin ”Katujyrä ja viulu”-elo-
kuvan siksi, etten ollut nähnyt sitä. Mutta myös siksi, että 
näkisin sen sukulaissieluisuuden ja teemojen kehittelyn alkiot 
suhteessa hänen esikoisohjaukseensa ”Ei paluuta” (Neuvos-
toliitto 1962). Ja sieltähän ne löytyivät kaikki tutut teemat; 
kuvausrytmi ja elokuvallinen kerronta sekä Tarkovskin omin 
kieli, sisällä sieluun ulottuva maaginen runollisuus, jota voisi 
ihan yhtä hyvin kutsua salaperäisyyteen vihkiytyneeksi trans-
sendenttiseksi kokemukseksi Joseph Brodskyn dissidentti-
maanpakolaisrunojen tapaan.

Elokuvassa näkyy hyvin alullaan jo se, mistä maailmasta ja 
ajatuksista Tarkovski ponnistaa elokuvakerronnassaan, myös 
tulevia kehitellessään. Tarkovskin taito on moni-ilmeisen ja 
puhuttelevan maagisuuden löytäminen kaikkialta, minne 
hän vain kameransa suuntaa. Siinä on hyppysellinen taikaa, 
arvaamatonta ja arvoituksellisuutta sekoitettuna runolliseen 
henkevyyteen. Elokuvien tunnelma on samaan aikaan sekä 
liitelevä ja vakava, moninainen että myös henkilökohtainen 
kuin kaikki elokuvissa tapahtuva tapahtuisi minulle samalla 
hetkellä - mutta myös onnistuneita kuvatessaan elämän sat-
tumanvaraisuutta, muistoja, syyllisyyttä sekä sitä painostavaa 
pakonomaisuutta mikä on kääriytynyt kohtalokkaasti ihmis-
ten ympärille kuin mustekala. 

Pitää tunnustaa Tarkovskin esikoisohjauksesta ”Ei paluu-
ta”, että se on järkyttävä, osin jopa pelottava elokuva pahuu-
desta kuin modernin kauhuelokuvan klassikko, ja siitä miten 
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tavallinen ihminen joutuu elämään pelossa kuka, mitenkin 
jännityksen kestäen sen keskellä, ja sietämään sitä siihen asti, 
kun se saavuttaa ja musertaa hänet lopullisesti; kaikki muu on 
vain karmean lopun odottelua. Pääosassa on pieni 12-vuotias 
Ivan-poika, joka yhtenä kauniina kesäpäivänä näkee maail-
man julmuuden ympärillään saksalaisten tappaessa hänen 
ainoat perheenjäsenensä ja Ivanin joutuessa shokkiin muut-
tuen omissa oloissaan viihtyväksi takakireäksi ja harhaiseksi 
kostajaksi ryömimässä vihollislinjoilla sateesta, vaaroista ja 
sietämättömästä jännityksestä piittaamatta, kuin olisi kosto 
suussaan taiottu ikävään tehtäväänsä, josta ei ole paluuta. Up-
seerit edustavat sekä isää, isänmaata että turvallisesti jatkuvaa 
maalaisjärkeä lämpimästi tilanteissa kuin tilanteissa käyttävää 
ihmistä ja ovat elokuvan ainoat inhimilliset oliot.

Elokuvan voi nähdä myös symbolisesti peilaavan neuvos-
toliittolaisten omaa käsitystä Suureksi isänmaalliseksi sodaksi 
kutsumansa sodan Natsi-Saksaa vastaan oikeutuksesta ja kos-
ton, sen suuremman kuin Ivanin oman, sen minkä neuvos-
tomaa tekee sodan jälkeen hävityille, jossa on jäljellä hyvin 
vähän kunniallisuutta, sitä samaa mikä puuttui nyt lyödyltä 
arkkiviholliseltakin. Ei paluuta-elokuvassa on vieläkin sitä 
samaa neuvostopropagandaa ja saksalaisvihaa, mitä Andrei 
Tarkovskin yhdessä Aleksander Gordonin kanssa ohjaamassa 
48 minuuttia kestäneessä oppilastyössä ”Loma on peruttu” 
(Neuvostoliitto 1959) elokuvassakin, jota ei tunnistaisi Tar-
kovskin elokuvaksi. 

Se ei ole nimittäin lainkaan tarkovskimainen eikä Tarko-
vskin myöhempien elokuvien tapaan henkilökohtainen, Sen 
jäykkä isänmaallis-ystävällinen sanoma on selittelyä ja komp-
romissihalukkuutta täynnä ja kuvat kuin sen mukaista kää-
repaperia. Ei paluuta jatkaa tarinaa eteenpäin Katujyrässä ja 
viulussa Tarkovskin aloittamasta ajan pysäyttämisestä, muis-
tojen sekoittamisesta, peilitodellisuuden heijastamisesta sekä 
vastustamattomasta ihmisystävällisyydestä, mikä on silkkaa 
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hempeää ihmisenkaipuuta. 
Peilissä se huipennuksensa uudenlaisen neuvostoelokuvan 

elokuvailmaisuna. Ei paluuta-elokuvantarina on yhtä jär-
kyttävä kuin on surullinenkin. Pieni Ivan-poika on omalla 
hengellään tulevien sukupolvien vapauden lunastanut neu-
vostoihminen, jota puolustaa vain oma armeija, isän, kurin 
ja järjestyksen korvike. Elokuvan koskettavin kohtaus, ja var-
masti myös lainatuin, on se, kun Ivanin leikeissä maanalaises-
sa turvapaikassa saksalaisten tappamien lasten henget heräävät 
kuiskimaan varoituksia sienille töhrityissä tarinoissa elävästi 
Ivanille, kuin haamut, tehden hänet yhtä epätoivoisen surul-
liseksi ja riivatuksi sekä merkityksi kuin Hamletille kostoa 
vaatinut murhatun isän haamu. 

Toisaalta asian voisi nähdä samalla tavalla ”katkeamat-
tomaksi ketjuksi kohtaloita vailla kasvoja”, kuin mitä Mia 
Öhman kuvaa Peiliäkin: ”Elokuvan huippukohdassa Asafjev 
nousee ristiriitaiseksi pyhimykseksi, jonka kautta avautuu su-
kupolvien ketju, jossa aika ja paikka menettävät merkityksen-
sä, jossa isän ja pojan, äidin ja vaimon kohtalo on aina sama. 
Aina tulee sota, aina sotimassa on esi-isä, isä tai pojanpoika. 
Aina miehellä ja naisella on vaikeaa, aina vaimo muistuttaa 
äitiä, aina poika jää ilman isään.” 

Ehkä hän teki jo aiemmassa Ei paluuta-elokuvassan samoin 
kuin Öhman kuvaa. ”Kuvauksiin käytettiin kaikki aika, mikä 
tarvittiin. Tarkovski työskenteli intuition varassa ja muutti 
kohtauksia, jos siltä tuntui. Näyttelijät eivät aina tienneet 
miten heidän hamoilleen käy, eikä Tarkovski tiennyt, millai-
nen elokuvasta lopulta tulee. Kohtaukset ovat yhden ihmisen 
päässä liikkuvia muistikuvia ja ajatuksia, jotka sekoittuvat ku-
viteltuihin tai todellisiin tapahtumiin. Katsoja ei tiedä, mistä 
milloinkin on kysymys, mihin aikaan tai paikkaan on tultu, 
kuka tämä ihminen on tai ketä hän nyt edustaa.”

Ei paluuta-elokuva on lohduton. Öhman kirjoitti Peilin 
yhden teemoista olleen tunnistaminen tai tunnistamatto-
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muus, joka toteutui jokaisessa kohtauksessa; hämärtäminen 
tekee Peilistä arvoituksellisen, sillä kyseessä ovat muistot ja 
muistin temppuilu sekä harhaluulot ja järjettömyyden tun-
nustamaton vaikutus maailmoissamme, jotka pahimmillaan 
tai parhaimmillaan ovat kuin Tarkovskin kaikki mystiset 
elokuvat, myös Ei paluuta-elokuva. Tuntuu kuin Tarkovskin 
henkilöt eivät ”kaikkialla kansojen pakollisiin kärsimyshisto-
rioihin kuuluvana” etsisi nautintoa, vaan tuskattomuutta sen 
pakon edessä, missä heidän on kulloinkin elettyä kuoleman 
ollessa helpotus päästä piinoista, joihin itse sivullisena ovat 
täysin syyttömiä, mutta mitkä lankeavat aina pakollisina kuu-
luvina koko pakettiin nimeltä elämä. 

Mutta mikä ihmeellisintä: Tarkovskin elokuvissa kielteiset 
tunteet vaikuttavat olevan selviytymisen kannalta välttämättö-
miä ehtoja. Ihmisille käy huonosti, jos he olisivat liian avoimia 
tai näyttäisivät kaikki tunteensa, tai eivät aavistelisi nurkan 
takana pahaa vaan hyvää, mitä siellä tuskin olisi. Kielteiset 
tunteet myös usein ehdollistuvat jäykiksi objekteiksi. 

Kun Ei paluuta- elokuvassa upseeri kysyy tiedusteluretkel-
lä mukana olevalta Ivanilta pamahduksen jylistäessä lähellä, 
pelkäätkö sinä, Ivan tunnustaa ensi kertaa ikäiseltään ja in-
himilliseltä näyttävänä pikkupoikana sen saman pelon, mikä 
jäytää hänen sisuskalujaan myöten, tehden hänestä samalla 
jo kuolemalle merkityn - sen saman pamahduksen pelon, 
mikä on nyt ehdollistunut, kuin missä hänen elämänsä vaih-
toi suuntaa viistosti alas, eikä menneen viattoman lapsuuden 
pitkä kesä enää palanut koskaan hänen synkkää mielenmai-
semaansa koston, katkeruuden ja vihan myrkyttämältä maa-
ilmalta pelastamaan. 

Se on surullista ihan kuin Ivan olisi syntynyt vanhan mie-
hen liian isoihin saappaisiin tehtävää varten, johon hän ei 
kuuluisi ja pahaan maailmaan, mikä on yhtä vähän hänen 
kuin häneen kosto takaraivossa istuttamat ajatukset, jotka 
ovat täynnä vihansekaista selviytymisenpakkoa.
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Seuraavan kerran näemme Ivanin kuvan loppukohtaukses-
sa toisen upseerin penkoessa kuvia saksalaisten kiduttamista 
ja teloittamista sotilaista ja partisaaneista. Ei paluuta-elokuva 
on omalaatuinen ja erikoinen katsojakokemus. Mestari on 
syntynyt - siitä ei ole epäilystäkään! Elokuva koskettaa syvältä 
ja pitää pihdeissään loppuun saakka. 

Tarkovskista kannattaa lukea lisää Filmihullun Tarkovs-
ki-teemanumerossa 2/2020 Mia Öhmanin artikkeli otsikolla 
”Tarkovski ja neuvostoelokuvan dilemma”. Öhman kirjoittaa 
Tarkovskin olleen neuvostoelokuvan lahja maailmalle. Eloku-
valla oli tärkeä osuus taistelusta maailmanhengestä ja ihmisten 
sieluista. Sen tiesi jo Lenin, joka julisti elokuvan 1900-luvun 
tärkeimmäksi propagandavälineeksi. 

Neuvostoelokuvan alku olikin komea Sergei Eisensteinin 
unohtumattomien mestariteosten viitoittamalla tiellä. Kir-
joitus on hyvä esimerkki iskevästä elokuvakronikoinnista. 
Öhman piirtää silmiemme eteen lyhyessä esseessään kuvan 
kokonaisesta vaikutussuhteiden verkosta Tarkovskin ympä-
rillä, ja siitä, miten hänestä tuli, ja miksi, se Tarkovski, jota 
me tänään pidämme yhtenä elokuvan suurimmista neroista, 
ja ihan aiheellisesti. 

Öhmanin mielestä Ei paluuta-elokuvan lopputulos oli 
jotain täysin uutta Neuvostoliitossa: kuvaus sodasta lapsen 
näkökulmasta. Se sai Venetsian elokuvajuhlilla Kultainen 
Leijona-palkinnon. Mutta onko siinä neuvostomaan kasva-
tusideologi Makarenkon piilo-opetus kurittomille pojille kuin 
jatkuvalla pioneerileirillä? Kosto ei saa olla yksityinen ja lähteä 
harhailemaan tunteen vallassa omille poluilleen. Omapäisyys 
on pannassa. Maa ei pysy kasassa, jos kaikki tekevät mieliha-
lujensa ja tahtonsa mukaan; pitää pysyä mukana liikkeessä 
yhdessä päät pystyssä - se on ainoa välttämättömyys ja elämän 
nurinkurinen perusehto, vei se sitten mihin tahansa harhaan 
ja turhaan, siitä päättävät muut, sillä vain aika ja ihmiset 
muuttuvat, mutta pahuus jää.
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Maailman kaunein 
poika

Vuonna 2021 Rakkautta &Anarkiaa -festivaaleilla esitettiin 
ennakkoon Ruotsin medioissa ylistetty, mikä pistää heti epäi-
lemään, dokumenttielokuva Tadziota - maailman kauneinta 
poikaa tunnetun vanhan irstailijahomon, italialaisen elokuva-
ohjaaja Luchino Viscontin, Thomas Mannin kirjasta tehdyssä 
filmatisoinnissa Kuolema Venetsiassa. 

R&A mainosti Kuolema Venetsian elokuvan kylkiäisenä 
uuden vastuullisen ei-heteroystävällisen ja ei-homostereoty-
pioita pönkittävän feministijulistuksensa mukaisesti Maail-
man kauneinta poika -dokumenttia ikään kuin selityksenä 
ja anteeksipyyntönä kaikille niille pikkupojille, joiden etu- ja 
takamus on joutunut vanhojen irstaiden homosetien inhotta-
van katseen kohteeksi, ja joskus vähän pahemaapakin. 

Hyi kamalaa miten maailma onkaan seksistinen, ollut aina 
ja tulee aina olemaankin niin, että R&A:n moralisteilla on 
töitä vielä vuoden 2088 festivaaleillakin näyttää pahat irstaat 
ilkimykset oikeassa valossa syyllisinä maailman ikävimpään 
pahaan: homohimoon. Dokumenttia on ikävä katsoa. Se 
on yksipuolisuudessaan hämmentävä. Miten voidaan antaa 
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yhdelle näkemykselle ja kertomukselle kaikki valta tulla ker-
rotuksi? Minäpä selitän. Kun katsoo, kuka on dokumentin 
tuottanut, Stina Gardell, kuuluisan kristillisen demarihomo-
koomikko Jonas Gardellin sisko, alkaa ymmärtää mistä reiästä 
kana taas tällä kertaa kusee. 

Olin ihan varma, että lopputeksteissä lukee joko ”Tämä 
on sosiaalihallituksen seksuaalisen hyväksikäytön vastaisen 
kampanjan opetusfilmi” tai Gardellien hyvä perheystävä, tai 
Jonaksen sen ällön suomalaisänkyttäjän kanssa vihkinyt, val-
heiden ja petoksien takia Ruotsin demareiden puheenjohtajan 
paikalta eromaan joutunut, Mona Toblerone-Sahlin. Mutta 
en muistanut Toblerone-Sahlinin olevan tätä nykyä persona 
nongratana julkisuuden pannassa. Eivätkä maailmoja hyvällä 
palkalla syleilevät demari-Gardellit enää hyödy hänestä yhtään 
mitään. Päinvastoin. 

Toblerone-Sahlinista on tullut taakka myös heille. Gardel-
lin toimisto on tehnyt lukuisia palkittuja dokumentteja, joissa 
kaikissa on samanlainen empaattinen kansankodin imelä de-
marimetodi lähtökohtanaan; ne eivät paljasta mitään muuta 
kuin inhimillisen syvän elämisen tuskan, on sitten kyse to-
maatin mätänemisestä tai kuten tässä tapauksessa, Björnin 
tarkoin harkitusta kostosta omalle surkeudelleen yrittää olla 
epäonnistunut spurgu. 

Stina Gardell on juuri tämän haistanut kaukaa ja nähnyt 
sen arvon. Mutta vaikka kaikki näyttää olevan kohdallaan, 
hänen tuottamissa dokumenteissa on aina sama valuvika. Ne 
antavat äänen kuuluisalle kohteelleen, kertovat tarinoita pää-
osanesittäjän näkökulmasta kiinnostavalla tavalla, mutta ei 
muuta. Ne eivät ole journalistisesti toimitettuja dokumentteja 
- kaukana siitä ja eivät siis myöskään objektiivisia tai tutkivia, 
joissa tutkittaisiin ja kyseenalaistettaisiin pääosanesittäjän ker-
tomukset. Ne ovat kuin Apu-lehden tylsästi kerrotut ja aina 
samanlaiset tarinat, yhtä totta ja yhtä samaa perheviihdettä, 
jossa ei saa olla sovituista raiteista poikkeavia linjoja. 
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Näin Gardellin tuottaman dokkarin tunnetusta näyttelijä 
Ingrid Bergmanista alkusyksystä 2015 Kalmarissa Etelä-Ruot-
sissa. Se oli yhtä yllätyksetön nyyhkyily kuin Björnistä kertova 
dokkarikin. Tai se vielä pahempi. Se ei yksinkertaisesti sano-
nut mitään mistään vaan näytti asioiden sen puolen, mitä ei 
todellisuudessa ollut.

Ongelmia on monia muitakin. Ensinnäkin Maailman 
kaunein poika on viidessäkymmenessä vuodessa muuttunut 
maailman rumimmaksi ukoksi sekä aineiden sekopäiseksi se-
kakäyttäjäksi. Mistä hän haluaa kertoa ja miksi? Ei mistään. 
Häntä vituttaa eikä hän muista kuin sen, että on taas perseau-
ki ja tarvitsee rahaa viinaan, tupakkaan ja mahdollisesti vielä 
kovempiin aineisiin saadakseen tänään päänsä yhtä sekavaksi 
kuin Pariisi, missä hän on myynyt sedille persettään lähes vii-
sikymmentä vuotta sitten. 

Siitä hän ei - ei tietenkään - kuitenkaan kerro, eikä halua 
muistella - vaikka se saattaisi olla jopa kiinnostavaa, sillä sitä 
ei ole nyt kokoonkyhätty ja aika heppoisin eväin oleva tarina, 
mikä on itsekkään juopon nyyhkykostotarina jo kuolleille ja 
erityisesti niille, jotka eivät pysty puolustautumaan hänen 
syytöksiltään ja vihjaistuilta kauheuksilta. Toiseksi säälinse-
kainen nyyhkyjuttu on tarkkaan näytelty ja käsikirjoitettu se-
litys maailman kauniimman pojan muuttumisesta maailman 
rumimmaksi ukoksi juuri sillä hetkellä, kun moraali astuu 
valmiiseen muotiin syyttämään jo kuolleita perisynnistä. 

Pitää muistaa, että Björn on teatterikoulun käynyt näytte-
lijä, joka on sisältä yhtä tyhjän kanssa valmiina koko elämänsä 
ollut näyttelemään elämänsä roolin viimeisen näytöksen. Kol-
manneksi epäuskottava ”tyttöystävä” vaikuttaa päälleliimatul-
ta osalta Björnin kauhutarinassa. Osan esittäjä on amatööri ja 
paljastaa erässä kohtauksessa kaiken olevan käsikirjoitettua. 

Björn tekee sen sijaan elämänsä roolin, eikä tietenkään pal-
jasta tässäkään näytöksessä mitään ”liikoja” itsestään tai itsel-
leen kiusallista, vaan tyytyy olemaan kuin Ruotsin traaginen 
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Teuvo Loman, jonka äiti myös hävisi ja löytyi myöhemmin 
kuolleena metsästä. Björn ei hymyile. Kun ei ole aihetta. Hän 
murjottaa. Siihen on yllin kyllin aihetta. Se on hänen tapansa 
näyttää olevansa oikeassa väärässäkin ollessaan, ja vastaroolin-
sa maailman rumimpana ukkona Viscontin keksimälle maail-
man kauneimmalle pojalle. 

Tämä on dokumentin ns. inside-vitsi. Hänen oma roo-
linsa, ja mitä ilmeisemmin itse osin käsikirjoittama maail-
man rumin ukko, ei kävele, pysähdy ja se on siinä. Hän on 
luhistunut. Aiemmin hän oli Viscontin ohjeet sisäistänyt ja 
toteuttanut niitä koko elämänsä kestäneessä roolissa, muuttu-
malla pikkuhiljaa maailman kauneimmasta pojasta maailman 
rumimmaksi ukoksi takaperin ohjeella: kävele, pysähdy ja hy-
myile - nyt vain ole ja ole hymytön, kärsi. Mutta silloin vielä 
ennen joskus 1970-luvulla elämä hymyili auvoisena, ja hymy 
nousi huulille luonnollisesti. Vai nousiko? Minusta nousi joku 
muu ja se loppu näytti lähinnä ammattimaiselta suihinotolta. 

Neljänneksi kässäri on yhtä naiivi kuin pääosanesittäjäkin 
ja koko dokkari. Kertomus maksettuna marakattina ei vakuu-
ta. Ihan kuin hän ei olisi muka tiennyt pelin hengen, ja ollut 
itse leikeissä täydestä mukana. Björnin tarinan käsikirjoittajan 
ja tuottajan sana on ratkaissut. Björn esitetään tämän päivän 
tapaan sopivasti myyntivalttina kärsivänä uhrina. Katsokaa 
itse Björnistä kertovia dokumentteja tässä dokumentissa 
vielä silloin, kun hän oli maailman kaunein poika. Ei hän 
kärsi vaan uhittelee kameralle tietoisena omasta eroottisesta 
vetovoimastaan; ei hän ole viaton sijaiskärsijä, kuten hänestä 
yritetään antaa valheellisesti väärää kuvaa - vaan täysvaltainen 
pelaaja eroottisessa pelissä, ihan kuten muutkin pojat hänen 
iässään ovat kaikkialla muualla, paitsi Ruotsissa ja Suomessa. 

Björn esittää nautinnolla hämmentyneen poikatytön 
roolia, mikä on sama, kun antaisi lupakirjan kansainvälisel-
le homopedofiiliryhmälle käyttää häntä hyväkseen mielin 
määrin kohtuullista korvausta vastaan tietenkin. Mummo-
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han hänet myi kalja- ja tupakkarahoista tälle kansainväliselle 
pedofiilijengille. Koko kuvausryhmä oli täynnä eriasteisia ja 
mieltymyksen omaavia homoja. Homohimo on pahasta tässä 
dokkarissa. Se ei ole laitonta mutta siitä tehdään iljettävää 
ja tuomittavaa ilman mahdollisuutta kunnolliseen puolus-
tukseen. Dokkari on kuin kafkalainen oikeudenkäynti ilman 
järkeä ja selkeää syyllistä. On vain ja on, ei muuta; sekin to-
detaan vain, on vain ja ei muuta. Juuri näistä syistä tätä epä-
aitoa ruotsalaisdokumenttia on ikävä katsoa. Se on selittelyä 
ja alleviivaamista pullollaan. 

Ruotsalaiset osaavat markkinoinnin, jos sitä vertaa suoma-
laisten sössimän mahdollisuuteen Dome Karukosken raiskaa-
massa epäeroottisessa puhe-elokuvassa, Tom Of Finlandissa, 
jonka eroottinen säihke on samaa matalaa tasoa kuin Kou-
volan kaupungin. Björnin vastenmielisessä tarinassa on niin 
paljon epäaitoutta, selittely ja aukkoja, että se jo itsessään an-
saitsisi vastadokumentin. Minusta myös Stina Gardellin roolia 
dokumentin selvästikin epäeettisenä ”kaikki melodramaattiset 
keinot ovat sallittuja uhrinäkökulmasta kassakilinän varmis-
tamiseksi” tuottajana, pitäisi kyseenalaistaa ja tutkia hieman 
tarkemmin: Kuka määräsi tämän sosiaalipornonäkökulman 
ja teki käsikirjoituksen tähän iljettävään dokkariin ja miksi? 
Ettei vaan ollut hänen homohupakkoveljensä Jonas? 

Eikö tällaisen yksipuolisen ja tunteisiin vetoavan muka-
dokumentin aika pitäisi olla jo ohitse? R&A on tehnyt kar-
hunpalveluksen objektiiviselle totuudelle sortumalla moisen 
roskan levittämiseen muka kunniakkaana ja oikeudenmukai-
suuteen tähtäävänä kunnianhimoisena dokkarina Kuolema 
Venetsia-elokuvan kyytipoikana - hävetkää ahdasmieliset 
nuoret intomielimoralistit typeryydessänne; juuri tällaista 
tuottaa ehdoton manifestoituminen jonkun asian puolesta 
ehdottomasti jotain muuta vastaan - kyseessä on meille kat-
sojille tarjottu totuus vastaan valhe kultatarjottimelta. Päätä 
itse kumman valitset.
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”In magnun et 
volviste sat est”

”Puolueettomuus auttaa sortajia, ei koskaan uhria. Hiljaisuus 
rohkaisee kiduttajaa, ei koskaan kidutettavaa.”

-Elias Weise

Ylen Areenasta tulee mielenkiintoinen historiallinen doku-
mentti otsikolla Vatikaani ja Holokausti (Holy Silence: The 
Vatican, the Americans and the Holocaust: Yhdysvallat 2020. 
Ohjaus: Steven Pressman. Tuotanto: PerlePress Productions). 
Ohjelmassa tarkastellaan Vatikaanin ja paavi Pius XII roolia 
toisen maailmansodan aikana. Kiisteltyä paavia on syytetty 
antisemitismistä ja natsisympatioista, pitävätkö väitteet paik-
kansa? Pius XII johti katolista kirkkoa kylmän sodan alkuvuo-
sista vuoteen 1958, jolloin hän kuoli vankkumattomana kom-
munismin vastustajana. Dokumentti on ensimmäinen selvä 
arkistojen salojen avautuessa, missä kerrotaan siitä suuresta 
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vääryydestä, kun katolinen kirkko petti juutalaiset ja kirkko 
näytti selkeästi olevansa vahvempien ja rikkaimpine puolel-
la omaa alkuperäistä tehtäväänsä ”laupeuden ja rakkauden” 
tehtävää vastaan. Ylimpänä piruna ihmiskuntaa jakamassa 
välinpitämättömyydellään ja puuttumattomuudellaan hääri 
itse paavi tuhansien kardinaalien, piispojen ja satojen tuhan-
sien pappien avulla kaikkialla maailmassa, missä katolisia oli.

”Pressman, 64, reached out to many of the various authors 
as part of his research. Commentary by at least a dozen of 
these scholars, journalists and clergy members is interspersed 
throughout the film with clips of archival film footage and 
several dramatic reenactments. To provide a unique framing 
device for “Holy Silence,” Pressman honed the American ang-
le of the story. He focuses on American figures — clerical, 
official and political — who tried to influence the Vatican 
during the 1930s and during the war. Pressman also exami-
nes the influence of homegrown anti-Semitism, like that of 
Fr. Charles Coughlin on American Catholics and on Ameri-
can-European relations. The major question posed by “Holy 
Silence” is whether Pius XII did all he could to counter Nazi 
Germany and save Jews. The answer is clearly no based on the 
majority of viewpoints expressed by the experts interviewed.”

Dokumentissa selvitetään mikä oli amerikkalaisten rooli 
Vatikaanin kulisseissa? Katolisessa maailmassa, sekä läntisessä 
että itäisessä, yksi periaate on, In magnun et volviste sat est” 
– riittää, että on tahtoa. Mutta entä kun ei ole tahtoa? Silloin 
toteutuu Jeesuksen varoittamat sanat tekopyhyydestä, mikä 
johtaa itsensä suojelun nimissä pahan sallimiseen. Kristillisen 
maailman tekohurskauden kaava on selvä ja selkiytyy doku-
mentissa lisää; paha saa tehdä ilkitöitään ja kasvaa rauhassa 
tappavaksi, koska hyvät ummistavat siltä silmänsä eivätkä 
tee sille mitään. Ja koska dokumentti on tehty Yhdysvallois-
sa ja yhdysvaltalaisille, amerikkalaisten roolin selvittäminen 
syö dokumentissa liikaa aikaa muulta, usein piiloon jääviltä 
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kulissien takaisilta vaikuttamilta, kuten siitä juutalaisvihasta, 
joka on ollut ja on yhä edelleenkin osa katolista kirkkoa, ja 
jota kuvaa hyvin Shakespearen näytelmän Venetsian kaup-
piaan Schylockin järkyttävä kohtelu ja halveksunta kristittyjen 
osalta.

Dokumentista tulee hyvin selkeästi, miksi paavi ei ole 
muuta kuin Rooman piispa – ei koko maailman moraalinen 
johtaja. On hämmästyttävää, kuinka kapeasti historiantutki-
jat tuntevat kristillisen maailman kipupisteitä ja tulehduspe-
säkkeitä. Tämäkin dokumentti olisi saanut älyllistä piristystä 
muistuttamalla, että jo itsessään paavi-instituutio on kiista-
nalainen ja keinotekoinen teologinen konstruktio ”Jumalan 
maanpäällisestä sijaisesta”. Augustinuksesta lähtien läntisessä 
teologiassa ei ole ollut oppia ihmisen jumaloitumisesta, sillä 
läntisestä teologisesta perinteestä on puuttunut mahdollisuus 
jumalan tuntemiseen. Jumalasta tuli paavinuskoisilla yksilöl-
lisen ymmärtämisen kohde, joka sisälsi itsessään käsitteellisen 
ja persoonattoman ”Kaikkivaltiaan”. Ns. hesykastinen riita 
toi 1300-luvulla esille bysanttilaisen kirkollisen kokemuksen 
ja lännen teologian erot, kun Pyhä Gregorius Palamas erotti 
toisistaan jumalan olemuksen ja energiat, jossa korostuivat 
tiedon kokemuksellinen luonne ja ihmisen mahdollisuus 
jumalan empiiriseen tuntemiseen persoonallisessa suhteessa 
hänen kanssaan. 

Paavi on siis tätä taustaa vasten ymmärrettynä väärä kunin-
gas. Lännen teologit torjuivat Pyhän Gregorius Palamaksen 
ajatuksen, varsinkin kun idän teologit olivat samaan aikaan 
aloittaneet mainoskampanjan ”Yksi Jumala, yksi keisarikunta 
ja yksi ortodoksinen uskonto”, mistä muodostuivat pitkäksi 
aikaa bysanttilaisen poliittisen ajattelun kulmakivet (yhteis-
kunnallinen unelma oli universaalinen kristillinen yhteisö, 
jota keisari hallitsi ja jota kirkko johti hengellisesti eli jo tässä 
vaiheessa ortodoksiuskosta oli tehty vallan välikappale: pitää 
muistaa, että ennen suurta skismaa 1054 Konstantinapolin 
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lisäksi katolisen kirkon neljä muuta keskusta olivat Rooma, 
Jerusalem, Antiokia ja Aleksandria ja vaikka Konstantinapoli 
oli keisarillinen pääkaupunki, Rooman piispa eli myöhempi 
paavi ei hyväksynyt Konstantinapolin samanarvoista asemaa 
Rooman kanssa) ärsyttääkseen jakaantuneen keisarikunnan 
läntisen puolen valtakerrostumia sen verran rajusti, että Kons-
tantinapoli ryöstettiin ja hävitettiin kostoksi muutamaan 
kertaan perusteellisesti Bysantin valtion lähes tuhatvuotisen 
historian (n.500-1400) aikana.

Järki, ratio, logos siis – ei pelkästään rationaalisuus – Kant 
sanoisi ”Vernunft” eikä pelkästään ”Verstand” - ei jää yksin ja 
paljaaksi, sitä seuraa myyttisen ajattelun havainnollinen esi-
tys, missä ainoastaan harjaantunut mieli ymmärtää jumalan 
salaisuuksia koska se tuntee jumalan oikein, se ei lankea asian-
kuulumattomiin tulkintoihin. Oppimattomat harjaannutta-
vat mieltään lukemalla luonnon ja historian kirjaa. Tätä on 
alastomimmillaan perinteen ja epä-ällisyyden voimaan van-
nova vanhakantainen katolinen ajattelu, mitkä muistuttavat 
arkkikonservatiivista historismia, jolla ei ole peruutuspeiliä, 
mutta joka tuijottaa silti vain taakseen luullen sitä omaksi 
hyväksi kuvakseen omasta hyvästä minästään.

Katolisuuden suurin ongelma niin ajattelussa, olemisessa 
kuin uskossakin on täydellisen ja ehdottoman vaatimus ”In 
magnun et volviste sat est” – riittää, että on tahtoa niin uskolta 
kuin uskovalta, koska katoliseen teologiaan tieteenä kuulu-
vat omat, omasta mielestään järkevät ja selvät erikoispiirteet, 
mitä ne eivät suinkaan ole ulkopuolisen ja asiaa objektiivisesti 
tulkitsevan silmin. Katolisuus on tasapainoilua taikauskon ja 
ahtaan ihmisnäkemyksen välillä, missä ei ole sijaa ihmisille 
tai järjelle sinänsä, vaan kaikki on alistettu jumalan näkö-
kulmasta tarkasteluun. Ja se näkökulma on itsensä ihmisinä 
kieltäneiden sen ajan ahtaasti ajatelleiden vanhojen miesten 
tulkintoja siitä, mitä jumala ja hänen tavoitteensa ihmisen 
suhteen mahtavat olla.
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Jumalako olisi sallinut sen, mitä natsit juutalaisille tekivät? 
Siltä se vaikutti 1900-luvun alun katolisten ajattelussa. Juuri 
se näkyy myös dokumentissa, minkä tärkein kysymys näyttää 
olevan näyttää se, miksi syystäkin Hitlerin paaviksi kutsu-
tulla paavilla, Pius XII:lla, oli moraalisesti niin heikko ääni. 
Miksi hän ei puuttunut natsi-Saksan tekemiin julmuuksiin 
juutalaisten tuhomaiseksi, vaikka tiesi hyvin jo Kristallisyöstä 
toimiessaan Vatikaanin ulkoministerinä, mitä oli tapahtumas-
sa? Dokumentissa esitetyt arviot syistä nojaavat Vatikaanin 
salaiseen paavi Pius XII:sta koskevaan arkistoon, mikä avautui 
maaliskuussa 2020. Arkistossa on miljoonia asiakirjoja, joten 
uusien todisteiden pulpahtaminen julkisuuteen puolesta ja 
vastaan Pius XII:n syyllisyyden tai syyttömyyden vie vuosia. 
Ohjelma on tehty trillerin muotoon. Pius XII:n edeltäjä paa-
vina, Pius XI oli ennen dramaattista kuolemaansa kutsunut 
Roomaan kaikki Italian piispat koolle alkuvuodesta 1939 
kuulemaan puhetta, joka paavin omien sanojen mukaan 
”muuttaisi kaiken”.

Kysymys oli suhtautumisesta juutalaisiin ja holokaustiin. 
Pius XI oli valmistellut vuosia kannanottoa kiertokirjeessään 
juutalaisten kärsimyksestä ja tuhosta. Se ei olisi muuttanut 
natsi-Saksan asennetta juutalaisiin. Vai olisiko? Berliiniin lä-
hellä Wanseessa SS:n Heindrichin luonnostelema ns. Lopul-
linen ratkaisu tehtiin vasta vuonna 1942. Jos paavi olisi aset-
tunut vastustamaan juutalaisten tuhoamista, se olisi antanut 
silloisen Saksan 21 miljoonalle katolilaiselle moraalisen perus-
teen olla tukematta natsien juutalaistuhoa ja auttaa juutalaisia 
pelastumaan natsien tappokoneiston kynsistä. Paavi Pius XII 
herää vasta 1943 kun liittoutuneet ovat selvästi voittamassa 
sodan ja edenneet Rooman portille. Edes natsi-Saksan Roo-
masta kuolemanleireille väkisin raahaamat 1259 juutalaista ja 
heidän karmean kohtalonsa ei saa kylmäkiskoisuutensa diplo-
matiaan piilottanutta paavia sanomaan yhtä ainoaa juutalaisia 
puolustavaa sanaa. Hyi miten tunteeton tämä kristikunnan 
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pääksi itsensä julistanut mies voikaan olla vain siksi, että hän 
omaatuntoaan rauhoitellen vakuuttaa itselleen toimivansa oi-
kein, ettei ärsyttäisi liikaa karjuvaa petoa.

Sen sijaan Paavi huolestuu Rooman ja mahdollisesta Va-
tikaanin pommittamisesta. Oma perseen pelastaminen, on 
sittenkin inhimillisesti hänelle tärkeämpää kuin juutalaisten 
pelastaminen edes mainitsemalla yhdellä sanalla heidät. Roo-
sevelt saa paavilta tunteisiin vetoavia kirjeitä Rooman säästä-
miseksi, koska siellä sijaitsevat kaikki arvokkaat kristinuskon 
reliikit ja rakennukset. Yhdellä kirjeellä Roosevelt pelastaa 
Rooman ja Vatikaanin tuholta. saman olisi voinut tehdä paa-
vikin juutalaisille, mutta ei halunnut. Dokumentti spekuloi 
sillä miksi. Dokumentti loppuu siihen, kun paavi Fransiscus 
kävelee yksin hartiat lysähtäneinä kuin anteeksipyyntönä tu-
hotuille juutalaisille pahamaineisen Auschwichin keskistyslei-
rin portista ulos. Ele on symbolinen ja samalla riittämätön. 
Se ei pese pois katolisen kirkon pahuutta ja pahan tekemisen 
voimaa Kristuksen rakkauden ja laupeuden nimissä valtavalla 
maailmanlaajuisella koneistollaan, joka syö suihinsa ihmisoi-
keudet, vapaudet ja yksilöllisyyden oman julman ja kylmän 
jumalansa nimissä. 

Vakka kantensa valitsee, sanoo vanha suomalainen san-
alasku. Ei mikään ihme, että katolisille kirkolla on ollut pää-
miehinään paaveja, jotka nykytulkinnan mukaan kuuluisivat 
joko vankilaan tai mielisairaalaan tai molempiin paikkoihin. 
Paavi Pius XII oli selväjärkinen ja tasapainoinen älykkö, joka 
hillitsi tunteensa ja ajatteli rationaalisesti. Se pahentaa hänen 
asemaansa historian tuomarin antaessa hänestä lopullista 
tuomiota, mikä selviää lopullisesti vasta kun kaikki hänen 
vasta vuosi sitten avatun arkistonsa miljoonat asiakirjat on 
luettu tarkkaan alusta loppuun. Jo nyt voi sanoa, että hän on 
historian silmissä syyllinen, kuten kirkkonsa epäinhimillinen 
perinne edellyttää, syvään halveksuntaan, mitä ihmisyyteen 
tulee.
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Junttivihaa 
eduskunnassa

24.11.2021 kuukausi ennen jouluaattona Ylen Areenasta nä-
kyi, miten yhtynyt oikeisto persut, kokoomus, kristilliset ja 
liike nyt - todennäköinen vaalien jälkeinen hallituskoalitio - 
jättivät hallitukselle epäluottamuslauseen hallituksen tavalle 
hoitaa kansalaisten edun vastaisesta turvallisuus -ja puolustus-
politiikkaa uusien uhkien, kuten Valko-Venäjän hybridivai-
kuttamisen edessä liberaalisen ja demokraattisen länsimaail-
man arvojen heiluttamiseksi. Kyse on kuitenkin jostain ihan 
muusta. Samaa henkeä oli 1930-luvun maailmassa, kun se 
nöyrtyi äärioikeiston kovuuden edessä, tuhoisin seurauksin. 

Aina kaikki ei ole se mitä sen väitetään olevan eikä kaikki 
ole aina ihan totta. Tämä on hyvä muistaa, kun katsoo näitä 
ohjelmia. Onkin hyvä kuunnella tarkkaan myös hallituksen 
esittämiä vasta-argumentteja, joista saa selville mitä asioiden 
eteen on tehty aiemmin ja ollaan vielä tekemässä tulevaisuu-
dessa, lainsäädäntö kun on hidasta hommaa ja sitten on vielä 
EU, joka tosiasiallisesti määrää missä mennään. 

Se on kovin ihmisvastainen, synkkä ja epädemokraattinen 
äärioikeistolla. Siinä ei ole sijaa lämmölle, empatialle, ihmis-
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oikeuksille, saati sitten ihmisten auttamiselle. Se on suoraa 
ylhäältä alaspäin etenevää kuri- ja käskypolitiikkaa sen kar-
meimmassa muodossaan, kuten olemme historiasta nähneet. 
Asetelma on oppositio vastaan hallituskiistelyssä herkullinen 
absurdiudessaan, sillä toinen puhuu aidasta, kun taas toinen 
aidan seipäästä. Puheenvuorojen retoriikka tyypillistä halli-
tus vastaan oppositio poliittista syyttelyä ja asioiden tahallista 
yksinkertaistamista oikeiston edustaman maahanmuuttovas-
taisen agendan nimissä. 

Valko-Venäjän toimien yhtenä hyvänä puolena on ollut se, 
että EU on tiivistänyt rivejään asian tiimoilta ja unohtanut 
keskinäiset riitansa koko Eurooppaa uhkaavan kriisin edessä 
pohtiessaan, miten puolustaa omia rajojaan tehokkaammin. 
EU on jo ryhtynyt uudistuksiin vapaiden rajojen suhteen 
valmistelemalla uutta maahanmuuttopakettia. Siksi oikeis-
tolla on kiire kerätä pisteitä itselleen ennen sen julkistamista. 
Paketti esitellään ennemmin tai myöhemmin ja vie silloin 
pohjan äärioikeiston ikuiselta marmattamiselta liberaalin de-
mokratian puolustajien leväperäisyyttä kohtaan, mitä tulee 
rajavalvontaan ja turvapaikanhakijoiden hakemusten tarpeel-
lisuuteen ja oikeellisuuteen.

Kenneth Roth muistuttaa käyneen aina huonosti niille 
poliitikoille, jotka lähtivät kilpaan populistein kanssa jäljit-
telemällä näiden esittämiä kantoja; loppujen lopuksi he vain 
vahvistivat populistien esittämiä kantoja: 

”Populistit siis menestyvät, jos valtavirtaan kuuluvat polii-
tikot toistelevat vihaa ja syrjintää hehkuttavia viestejä. Peri-
aatteisiin nojaava vastustus on osoittautunut tehokkaammaksi 
kuin laskelmallinen jäljittely.” 

Rothin viesti on selkeä, vaikka skeptistä suvaitsevaisuutta 
pidetään oikeiston toimesta harjoitettavassa populismissa ny-
kyajan ei- toivottuna häiriötekijänä: ihmisoikeuksia voidaan 
suojella populistien ja itsevaltiaiden hyökkäyksiltä, mutta sii-
hen tarvitaan demokraattista valtiota (Suomi on valtioiden 
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demokraattisuutta mittaavan Freedom Hausen mukaan yksi 
kaikkein demokraattisimmista maista pisteillä 100/100), ja 
sanavapautta sekä vapaita valtamedioita. 

Silloin Rothin mukaan on nojattava periaatteisiin ja lakat-
tava antamasta periksi: on sitouduttava asiaan, eikä epätoivol-
le saa antaa valtaa. Rationaalisten argumenttien pätevyys ei 
näet riipu siitä, kuka ne esittää, kenelle, tai missä yhteydessä. 
JUURI TÄSTÄ ON KYSYMY MYÖS NYT OIKEISTON 
VÄLIKYSYMYKSESSÄ - se on tahallaan harhaanjohtavaa 
silmänlumetta ja kusetusta oman kannatuksen nostamiseksi 
vihaan taipuvaisten tavallisten junttien keskuudessa.

Suomen turvallisuuslainsäädännössä on paljon puutteita, 
joita pitäisi korjata. Juuri siksi astelema on myös vaarallinen. 
Taustalla on presidentti Niinistön järjestämä palavari lähes 
kaksi vuotta sitten, jossa hän oli huolestunut Suomen kyvys-
tä vastata uusiin turvallispoliittisiin uhkiin. Niinistön sanat 
siitä, että olemme menettäneet kyvyn olla kova kovaa vastaan 
Valko-Venäjän hybridihyökkäyksen jälkeen, pisti poliitikot 
oikealla toimiin. 

Yhtynyt oikeisto on oikeassa, hallitus on hoitanut tässä 
asiassa, ja tulee hoitamaankin uuden sisäministeri Krista 
Mikkosen suulla todistettuna, kriisiä siihen sen kummem-
min lainsäädäntöteitse puuttumatta. Sen tekee EU. Luvassa ei 
ole kansallisella tasolla lakimuutoksia. Rajoja ei laiteta kiinni 
hätätilaan vedoten eikä turvapaikanhakijoiden oikeutta jättää 
turvapaikkahakemuksia aiota rajoittaa. EU:n maahanmuut-
topaketti on vielä valmisteilla, mutta se tiedetään jo nyt, että 
juuri näihin asioihin tullaan siinä puuttumaan. On monia 
asia, jotka hämmentävät. 

Ensinnäkin miksi vihervasemmisto uhriuttaa itsensä kou-
lukisaajien edessä? Toiseksi miksi retoriikka puolustuksessa 
on imelän vahakantaista tunneroskaa? Kolmanneksi miksi 
ongelmia ei myönnetä. Vihervasemmisto syyttäkööt itseään 
epäonnistumisistaan ja oikeistohegemonian voittokulusta. 
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Miksi sitten ja keitä varten tarvitaan eduskunnan täysistun-
nossa tänään pidetty show? 

Kysymys ei olekaan varsinaisesti hybridivaikuttamisen on-
gelmatiikasta vaan ikuisesta vasemmiston ja oikeiston välisestä 
arvojen erilaisuudesta, jotka ovat viime vuosikymmenet kil-
pistyneet keskusteluun maahanmuutosta ja maahanmuuttaji-
en asemasta Suomessa. Persujen ryhmäpuheenvuoro oli yhtä 
vastenmielistä yhden ryhmän syyllistämistä kuten aina. Ei siis 
mitään uutta länsirintamalta. 

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja osaa myös suojella 
itseään hallitsematonta maahanmuuttoa vastaan. Se tuntuu 
jäävän keskustelussa tahallisesti unohduksiin oikeistolta, sillä 
siitä ”de facto” ei ole kysymys. Kysymys on enemminkin siitä, 
kuka osaa härskeimmin käyttää vihasanomaa osana poliittista 
kampanjointiaan tulevia vaaleja silmälläpitäen. 

On hämmästyttävää oikeiston jatkuva tapa yrittää kerätä 
populistisia pisteitä ihmisten kokeman turvattomuuden kes-
kellä maalittamalla ihmisryhmää, joka on suuressa hädässä ja 
tarvitsee apua. Oikeisto yksinkertaistaa ongelmaa vakiintu-
neen tapansa mukaan maalailemalla seinille piruja. Turvapai-
kanhakijat eivät ole huvikseen lähteneet pitkälle ja vaikealle 
matkalleen, kuten oikeisto antaa tahallisen valheellisesti ym-
märtää. 

Yllättävä huomio on ollut kokoomuksen kovenevat ää-
nenpainot ja kokoomuksen oikeistosiiven vaikutuksen kasvu 
ennen maltillisena keskusta-oikeistolaisena puolueena itseään 
markkinoineessa puolueessa. Entinen pääministeri Matti Van-
hanen kiinnitti tähän asiaan huolestuneena huomiota salikes-
kustelussa. 

Kun ryhmäpuheenvuoroja kuunteli, kiinnittyi huomiota 
erityisesti persujen ryhmäpuheenvuoron äkkijyrkkyyteen ja 
demareiden ryhmäpuheenvuoron mitäänsanomattomuuteen. 
Molemmat puheenvuorot olivat uskollisia puolueiden harjoit-
tamalle retoriikalle. Persut puhuvat kärjistäen ja demarit sano-
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vat tarkoittamatta mitä sanovat, puhuivat arvoista ja syyttivät 
oikeistoa politikoinnista. 

Missä on demareiden ulko- ja turvallisuuspolitiinen osaa-
minen. Tulee ikävä mepiksi karannutta ja sieltä mitä toden-
näköisemmin SDP:n tulevaksi presidenttiehdokkaaksi pyr-
kivää (siitä antoi esimakua viime viikonlopun Ilta-Sanomien 
haastattelu uuden puolison kera) Eero Heinäluomaa. Vasem-
mistoliitolla on vielä huonommin nyt, kun Paavo Arhinmäki 
on siirtynyt Helsingin apulaispormestariksi. Kukaan ei osaa 
räksyttää oikeistolle ja läksyttää sitä niin hyvin vasemmisto-
populismin hengessä kuin toveri Artsinmäki. 

Opposition mielestä hallitus ei tee mitään asian edistämi-
seksi. Hallituksen mukaan oppositio puhuu täyttä palturia. 
Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen eduskunnassa alkoi debatti. 
Mutta millainen? Jokainen puhui itselleen omaa. Vertauksen 
vuoksi Norjan Stortingetissä debatti on sitä, että kaksi eri 
mieltä olevaa edustajaa seisovat vastakkain puhujapöntössä ja 
puhuvat ilman papereita, siis harjoittavat yleisöä kiinnostavaa 
oikeaa debattia, ei paperinmakuista mukadebattia. 

Nyt kun Ciceron kirjeitä (Gaudeamus 2021) on kään-
netty suomeksi, on hyvä muistuttaa hyvän puhujan ja hyvän 
puheen puolesta. Humanismin isänä, jonka vaikutus länsi-
maiseen ajatteluun (ei persuihin) on suuri, suoraan Petrarcan 
kautta Erasmukseen ja Herderiin, pidetyn Ciceron teoksessa 
”Puhetaidosta (Finn Lectura 1990)” pohditaan sitä, millainen 
on ihannepuhuja. Cicero on antiikin älykkäin ja parhain pu-
huja niin ylivoimainen, että eräs Titus Livius totesi Ciceron 
ylistämiseen tarvittavan Ciceroa itseään. Kirjan johdannossa 
muistutetaan lukijaa siitä, että jokaisessa yhteisössä on luon-
nollista retoriikkaa: puhuja käyttää kieltä tietoisesti suostutte-
lun ja taivuttelun välineenä: ”Puhuja on intuitiivisesti tietoi-
nen kielessään piilevistä erityisistä, uskottavuuteen lisäävistä 
mahdollisuuksista, vaikkei hän kykenisikään käsitteellisesti 
erittelemään suoritustaan.
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Pääministerien 
poliittiset haudat

”Tutkimus osoittaa, että tablodisoituminen johti median 
samankaltaistumiseen: media käyttäytyi samalla lailla ja en-
nalta-arvattavasti. Poliitikko pystyi halutessaan rakentamaan 
oman mediastrategiansa, toimimaan sen mukaisesti ja jopa 
ohjailemaan mediaa ilman, että media kokee toiminnan suun-
nitelmallisena. Poliitikkojen ja toimittajien välisiä suhteita voi 
kuvata symbioosiksi. Molemmat tarvitsevat toisiaan; toimitta-
jat uutisia ja poliitikot julkisuutta. Tutkimusaineiston perus-
teella suhteissa tapahtui pientä säröilyä tutkimuksen aikajän-
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teellä 1980-luvun lopulta 2010-luvulle. Internet ja sosiaalisen 
median alustat ovat muuttaneet suhteen merkityksellisyyttä: 
poliitikot eivät tarvitse perinteistä mediaa samassa määrin 
kuin aikaisemmin. Vaihtoehtoisia kanavia julkisuudelle on 
tarjolla. - Tilanne heijastuu myös poliitikkojen ja toimittaji-
en välisiin suhteisiin, mutta tästä on vielä vähän ajantasaista 
tutkimustietoa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että poliitikkojen 
ja toimittajien henkilökohtaisten kontaktien merkitys olisi 
vähenemässä. Hyvä kysymys on, näivettyykö politiikan jour-
nalismi sosiaalisen median jatkeeksi, Paunonen sanoo.”

-Tohtori Timo Paunosen väitöskirjasta Kuka kaivaa pää-
ministerin poliittisen haudan? Poliitikkojen ja toimittajien 
väliset suhteet viiden pääministerin aikana 1987-2010.

Teemu Luukka kirjoitti 4.12.2017 Hesarissa otsikolla Pää-
toimittaja, joka herättää tunteita Ilta-Sanomien päätoimittaja 
Ulla Appelsinista onnittelukirjoituksen hänen 50-vuotisjuh-
liensa kunniaksi. Appelsinista josta on lyhyessä ajassa tullut 
maanmuuttovastaisen oikeistoaallon näkyvämpiä puolesta-
puhujia ja eräänlainen ”Rouva suorasuu” poliittisesti muu-
ten korrektissa ja liberaalissa lehdistössämme. Luukka antaa 
kuitenkin ymmärtää totuutta hieman vääristellen Appelsinin 
kuuluvan siihen harvinaiseen toimittajien ryhmään, jonka 
kirjoitukset herättävät intohimoisia reaktioita puolesta ja vas-
taan. Haastattelussa Appelsin kehuu olevansa sen koulukun-
nan kasvatti, että mielipidekirjoituksessa olisi hyvä olla mieli-
pide eikä vain ”toisaalta ja toisaalta”. Hän kertoo hienoimpana 
piirteenään olevan sen, ”että näin laajasti luettu lehti pakottaa 
ihmisiä törmäämään muihinkin kuin oman kuplansa mielipi-
teisiin”. Aika rajusti sanottu, kun tietää millainen on tämän 
ns. ”suomalaisen keltaisen lehdistön äidin” päivittäinen sisäl-
tö horoskooppien, ruokaohjeiden ja missiuutisten suloisessa 
sekamelskassa, ja miten he kirjoittavat ja miksi kirjoittavat 
kuin kirjoittavat saadakseen viihdeläpyskäänsä edes hieman 
asiallisuuden ja uskottavuuden tynkää. Kun kuulee kokeneen, 
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samaan mediataloon kuuluvan ja Appelsinin läheisen alaisen 
kirjoittaneen omaa alaansa käsittelevän kirjan tai väitöskirjan, 
odottaa siltä jotain muutakin kuin itsestäänselvyyksien tois-
telua turvallisen statusmuurin tai yliopistosuojauksen takaa. 
Mutta on turha mennä kalaan liian suurin toivein toimittajan 
kanssa, joka on itse osasyyllinen siihen, ettei terveitä ja isoja 
kaloja enää saa järvestä. 

Näin voisi sanoa myös Ilta-Sanomissa pitkän uran tehneen 
toimittaja Timo Paunosen, 61, väitöskirjasta Kuka kaivaa pää-
ministerin poliittisen haudan? Poliitikkojen ja toimittajien 
väliset suhteet viiden pääministerin aikana 1987-2010. Val-
tamediat ovat käsitelleet laajasti omissa medioissaan tutkimus-
ta. Tutkimuksen tekijän mielestä selkokielellä sanottuna hän 
pystyy osoittamaan sen, miten poliitikot ymmärsivät medioi-
den muuttuneen pinnallisiksi ja kaipaavan vetäviä lööppejä 
ja kissankorkuisin kirjaimin kirjoitettuja paljastusjuttua sekä 
yksityisyyden mustan puolen tarinoita levitettynä kaikelle 
kansalle. Väite on naurettava. Ei kukaan poliitikko ole pitä-
nyt tai erityisemmin kaivannut media-alan rappiota sellaisena 
mtvläisenä viihdepläjäyksenä, kuin se tarkoillaan nykypäivänä 
kaalimato.comin tekopenisalennusmainosten ohessa tavalli-
sille uutiskansalle. Kuka sitä kaipaa? Paunonen itse ja hänen 
työnantajansa Ilta-Sanomat, joka mainostaa mainostajille 
olevansa Suomen suurin uutiskanava. Mutta millaisia uutisia 
IS tarjoilee? Riittää kun kerran vilkaise IS:n sivuja kerran ja 
huomaa urheilu, missi, kuninkaallisten ja viihdemaailman 
tunnettujen henkilöiden kuulumisen ohella kertovan, ei oi-
kein mistään (valitettavasti) oleellisesta tai tarpeellisesta. Miksi 
hän sitten kirjoitti tämän tekeleen? Väitöstutkimuksen kerro-
taan tarkastelevan poliitikkojen ja toimittajien välisiä suhteita, 
politiikan journalismin muutosta ja median roolia politiikan 
päätöksenteossa viiden pääministerin aikana vuosina 1987-
2010: ”Tutkimukseen haastateltiin sekä poliitikkoja että 
toimittajia, ja näin saatiin politiikan mediatapahtumista ja 
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-suhteista tietoa molemmilta puolilta. Tutkimuksen aikajän-
teelle sijoittuu median tablodisoituminen, jossa kiinnostavuus 
nousi keskeiseksi uutiskriteeriksi. Poliitikkojen yksityiselämä 
ja kulissien takaiset ”kähminnät” kiinnostivat enemmän kuin 
”maidon kaksihintajärjestelmä”.

Aihe on kieltämättä kiinnostava ja kirja hyvin kirjoitettu. 
Mutta kuinka tarpeellinen se on? Onko se totta? Antaako se 
eväitä ymmärtää politiikan ja mediamaailman välinen val-
heellisuus ja välttämätön korruptio, josta niin taidokkaasti 
medioissa vaietaan? Puhuuko hän eri asiasta, kuin mistä pitäisi 
puhua? Onko ongelma sellainen, kun Paunonen sen esittelee 
olevan? Onko Paunonen sittenkin vain maksettu marakatti 
toistamassa yleisinä totuuksina pidettyjä maksettuja mainok-
sia? Vaikuttaa siltä, sillä Paunonen ei tietenkään mainitse kau-
pallisen media-alan takana vaikuttavasta ideologiasta, mikä 
todellisuudessa ohjaa medioita niiden omistajien haluamaan 
suuntaan. Eivät yksityiset rahoittajat turhaan rahoita medioi-
ta. Rahoille on saatava vastinetta. Sanan voimalla valheen 
ja toimittajien ikiaikaisessa symbioosissa hallitaan ihmisten 
mieliä, ja orjuutetaan ihmiset toimimaan jonkun muun 
nimissä itseään tai toisia vastaan. Siitä Paunonen ei puhu, 
mutta entinen Ilta-Sanomien toimituspäällikkö ja Helsingin 
Sanomien päätoimittaja Keijo Kylävaaran, sama, joka väit-
ti maan suurimassa valtamediassa kokemukseen perustuen, 
että ”parasta toimittaja-ainesta ovat huonosti sopeutuvat ja 
rähinöintiin taipuvaiset yksilöt”, Ilkka-poika puhuu suoraan 
Taistolaisuuden mustassa kirjassa (Tammi 2004), miten hän 
sai estettyä vallanpitäjille ikävien uutisten tai niistä kertovis-
ta kirjoista kertovat jutut tehokkaan sensuurin avulla, kuten 
esimerkiksi Pertti Klemolan Helsingin Sanomat, sanavapau-
den monopoli (Otava 1981)-kirjasta, joka oli Mätämunan 
muistelmat (Otava 1997) kirjoittaneen Seppo Heikinheimon 
(poliittinen bimbo) mielestä tarkoitettu vakavaksi murhayri-
tykseksi: ”Kirjan ykkösroisto oli Aarno ”Loka” Laitinen, minä 
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olin kakkonen. Kirjassa on muistaakseni kymmenkunta sivua 
minua koskevia valheita.”

Aika on muuttunut vai onko? Nyt sananvapaudesta ki-
saillaan kilpaa somenraivoajien kanssa. Yli 70 valtamedioiden 
päätoimittajaa vaativat hutikuussa 2018 julkilausumassaan, 
että julkisuudessa toimivien ihmisten oikeusturvaa parannet-
taisiin. Päätoimittajien tekemän kannanoton taustalla olivat 
yhdistyksen oman tiedotteen mukaan Ylen Jessikka Aron ja 
Lännen Median sekä Turun Sanomien toimittajan Rebekka 
Härkösen kokema, systemaattinen ja pitkään jatkunut häirin-
tä sosiaalisessa mediassa. Enää tiedonvälityksen kanava ei kulje 
suoraan ylhäältä omistajasta päätoimittajan kautta toimitta-
jaan ja toimittajan kädestä kansalle. Komentoketjun muutos 
on saanut aktiiviset kansalaiset hereille heidän huomatessaan, 
kuinka helppoa on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen netin ai-
kana mm. sosiaalisessa mediassa. Yleisradiota on ravisuttanut 
Ylegate-skandaaliksi nimetty taistelu siitä saavatko poliitikot 
vaikuttaa heistä suurelle yleisölle kerrottaviin uutisiin ja millä 
tavalla. Hesari on saanut pyyhkeitä tavastaan toimia kovassa 
uutiskilpailussa hätiköiden asioita vain yhdeltä kantilta to-
tuutta valottaen niin, että on aiheellista kysyä, onko koko lehti 
enää sanavapauden vai jo valheen puolella ja kenen laskuun? 
Tätä kysymystä on Suomessa aika ajoin nousseet pohtimaan 
Hesarin väärien tai asenteellisten uutisten uhreiksi joutuneet 
kansalaiset, sekä kahden kirjan verran myös jo mainittu toi-
mittaja Pertti Klemola sekä Martti Valkonen.

Ja ne pikkumaiset pikkupomot! Ne ovat yhteistä kaikille 
medioille ja pyhälle byrokratialle kautta maailman ihan kuten 
ilmeisesti Paunonenkin. Seppo Heikinheimo kirosi Hesarin 
pahimmiksi puoliksi näitä v-maisia ja sovinnaisia pikkupääl-
liköitä, jotka tukahduttivat rohkeiden kirjoittajien töitä, vaik-
keivat itse olleet koskaan kyenneet vastaavaan vaan olivat pais-
taneet kotona lettuja ja nitistäneet töissä kollegoidensa juttuja. 
Samoihin aikoihin Hesarissa olleelle toimittaja Martti Valko-
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selle kävi toisin. Pieni uutinen MTV:n kotimaanjulkaisussa 
12.12.1998 kertoo, miten Hesari sai tarpeekseen kiusallisesti 
Hesarin sisäisiä asioita julkisuuteen paljastaneen Valkosen 
tempuista vuosi Heikinheimon itsemurhan jälkeen: ”Helsin-
gin Sanomat irtisanoi toimittaja Valkosen. Helsingin Sano-
mien sunnuntaitoimituksen toimittaja Martti Valkonen on 
irtisanottu, lehden kustantaja Seppo Kievari vahvisti tänään. 
Kievari sanoo irtisanomisen syystä vain sen, että se liittyy 
työsopimuslain ja työehtosopimuksen lojaliteettikysymyksiin. 
Valkonen irtisanottiin 10. joulukuuta. Hänellä on kuuden 
kuukauden irtisanomisaika, jonka aikana hänellä ei ole velvol-
lisuutta tulla työpaikalle, ellei häntä erityisesti kutsuta, Kievari 
sanoo. Valkonen on kirjoittanut vastikään julkaistun kirjan, 
jossa hän arvosteli voimakkaasti työnantajansa toimintaa. 
Helsingin Sanomien toimitusosasto hyväksyy työnantajan pe-
rustelut Valkosen irtisanomiseksi. Työnantajan perustelut ovat 
aivan relevantit. Toimitusosasto katsoo, että Valkonen on jul-
kisesti erittäin törkeästi loukannut toimitusosaston jäseniä, ni-
meltä mainiten ja heidän ammattitaitoaan halveeraten, toteaa 
pääluottamusmies Kaisa Hakkarainen. Lauantaina tavoitettu 
Valkonen ei halunnut kommentoida irtisanomisen syitä. Hän 
kuitenkin korostaa, että Helsingin Sanomien toimitusosasto 
ei ole ollut häneen asiassa minkäänlaisessa yhteydessä. ”He 
tuntevat asiassa ainoastaan työnantajapuolen näkökannan”, 
Valkonen arvioi. Helsingin Sanomien toimitusosasto muis-
tuttaa, että Martti Valkonen ei ole Suomen Journalistiliiton 
eikä siten myöskään Sanomain toimitusosaston jäsen. (STT)”

Hesarista oli aiemmin erotettu 80-luvulla Tamminiemen 
pesänjakajien kirjoittajien paljastumisen takia Aarne ”Loka” 
Laitinen. Heikinheimon itsemurhan ja Valkosen erottamisen 
jälkeen maan johtava päivälehti oli menettänyt miesvahvuu-
destaan kolme maan johtavaa toimittajaa eikä tilalle kasvanut 
ihan heti heidän tasoisiaan oivaltavia ja nerokkaita monipuoli-
sia kykyjä. Valkosen kirja, joka oli suututtanut Hesarin johdon 
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ja mikä oli syynä potkuihin, oli ”Suomettaminen jatkuu yhä: 
Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapu-
rin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta (Tammi 1998)”. 
Kirjan teemaa hän jatkaa edelleen varsin suorin sanankääntein 
seuraavassa kirjassaan ”Sananvapaus kauppatavarana” (www.
journalismi.info, 2003), missä kuvaa median työkenttää kak-
sisuuntaisena julkisuutena, jossa asiat pitäisi käsitellä länsi-
maisen moniarvoisen yhteiskunnan jo ajat sitten sopimin eh-
doin. Timo Paunosen väitöskirjasta paistaa läpi toimittajien ja 
poliitikkojen suhteiden tärkeys. tavallaan eräänlainen lobbaa-
minen ja symbioosi. Valkosen sanomiset tekee kiinnostaviksi 
ja tärkeiksi se, että hän ei ollut mikään Hesarin ulkopuolinen 
tuhertelija kuten hieman heppoisen syytöskirjelmän 70-lu-
vulla Hesaria vastaan kirjoittanut vasemmistolainen Pentti 
Kleemola, vaan yksi oman aikakautensa huipputoimittajis-
ta, jonka sana painoi paljon aikoinaan vallan vaakakupeissa 
kuten seuraavasta lainauksesta voimme lukea: ”Julkisuus on 
paras ihmiskunnan tähän mennessä keksimä keino korjata 
ongelmia ja oikaista väärinkäsityksiä ja virheitä aivan samassa 
määrin kuin demokratia on paras tähän mennessä kehitetty 
yhteiskuntamuoto. Julkisuus vaatii myös ehdotonta vastuuta. 
Median käyttäytyminen ei kestä kritiikkiä. Media itse torjuu 
oman vastuunsa yhteiskunnallisena toimijana, kun se haalii 
itselleen tuomarin valtaa. Nykyisen lainsäädännön mukaan 
media itse saa esiintyä tuomarina omassa asiassaan, kuten 
Jaakko Itälä kirjoitti. Media on hankkiutunut eräänlaiseksi 
ylimuistoista nautintaoikeutta hyödyntäväksi sananvapauden 
rälssisäädyksi, kun se modernissa yhteiskunnassa kieltäytyy 
alistumasta käyttäytymissääntöihin, joita edellytetään kaikilta 
yhteiskunnallisilta toimijoilta ja liike- elämän yrittäjiltä.”

Suoraa ja osuvaa puhetta toimittajalta, joka on nähnyt, 
miten pedon sydän sykkii ja mitä se syö pysyäkseen hengis-
sä. Ja vaikka Valkosen kirjoituksia voi pitää omaa asiaansa 
tinkimättömästi ajavan pohjalaistaustaisen miehen katkerana 
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kostona, on se myös hyvä käytännön esimerkki siitä, kuinka 
kovaa peliä kulissein takana valtamedioissa taistellaan siitä, 
kenellä on oikeus sanoa ja mitä. Potkut saaneen toimittajan 
rehellisyys on laadultaan uskottavampaa ja koskettavampaa 
silloin kun hänellä ei ole enää mitään pelättävää. Valkonen on 
myös harjaantunut terävyydessä ja tarkkaan kirjoituksillaan 
maaleihinsa osuva kirjoittaja, joka ei säästä raivoaan ja sano-
jaan vääräksi kokemiaan asioita ja vääryyttä omasta mielestään 
tehneitä henkilöitä kohtaan, vaikka tietäisi olevansakin jossain 
kohdin sekä väärässä että liian kovasanainen sitä vastaan millä 
tavalla Suomessa on totuttu ongelmista puhumaan, huom; ei 
siis ratkomaan niitä. Yhteiskunta pitää Valkosen- jonka kirja 
on perusteos sanavapaudesta, ja pitäisi jokaisen sananvapau-
desta huolestuneen ja kiinnostuneen lukea- mukaan tiukan 
huolen siitä, että tiedotusvälineissä julkaistut mainokset ovat 
totuudellisempia kuin toimitukselliset tekstit. Valkosen mu-
kaan maksullisena ilmoituksena ei saa rankaisematta julkaista 
tekstejä, jotka voidaan julkaista toimituksellisina töinä. Siksi 
hän kysyy: minkä takia mainostajan on pitäydyttävä totuu-
dessa, kun toimituksellisen tekstin kirjoittajan ja kustantajan 
ei tarvitse? Mutta mistä ihmeestä Valkonen oikein puhuu ja 
kenen oikein on media? Näin kysyy samanniminen kirja Ke-
nen media? (Vastapaino 2015), jonka ovat kirjoittaneet Kari 
Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alen-Savikko, Jockum 
Hilden, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nie-
minen. Peruskysymys pohdittaessa myös sanavapautta, sillä 
toimittajat eivät käytä medioissa työskennellessään omaa sa-
navapauttaan vaan työnantajansa. 

Kenen media? -kirja keskittyy valottamaan joukkoviestimiä 
koskevaa päätöksentekoa, tekijänoikeuskysymyksiä ja verkko-
viestintää sekä yksityisyydensuojaa ja on kiinnostava kirja kai-
kille niille, joita kiinnostaa keskustelut mm. Yleisradion rahoi-
tuksesta ja lehdistön tulevaisuudesta tai internetin hallinnasta 
ja verkkovakoilusta. Toimittajat ovat median työmuurahaisia, 
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joilla on suuri valta kertoa tai olla kertomatta asioita, joita he 
joko pitävät tärkeinä tai sitten eivät. Liberalismi.fi -nettisivus-
ton mukaan Mediaviikko -lehden kyselyn vastaajista puolet 
pitää useimpia toimittajia vasemmistolaisina. Kahdessa maan 
johtavassa laatumediassa Helsingin Sanomissa ja etenkin 
Yleisradiossa arveltiin olevan enimmäkseen demaritoimittajia: 

”Kyselyn otos ei ollut edustava, vaan esimerkiksi puolet 
vastaajista oli toimittajia. Artikkelin kirjoittaneen toimittaja 
Paavo Vasalan mukaan ”Kansa on aina käsittänyt, että toimit-
tajat ovat kallellaan vasemmalle, enemmän kuin kansa.” Yl-
lättävänä toimittaja pitää sitä, että vaikka taistolaisia ja muita 
vasemmistoliittolaisia on ollut runsaasti eri toimituksissa, nyt 
kovin harva arveli heidän olevan enemmistössä. Vastaajista 
vain 8 % arvioi, että toimittajien poliittinen kanta ei vaikuta 
uutisointiin. Pressiklubi -ohjelman toimittajat kannattavat 
Vasemmistoliittoa, Sdp:tä ja Vihreitä. Suomessa keskeisten 
tiedotusvälineiden kuten Ylen ja Helsingin Sanomien on 
katsottu pitkään olleen vasemmalle kallellaan, 1970-luvulla 
erityisen pahasti. Nykyään arvioidaan vanhempien toimitta-
jien olevan usein vasemmalle ja nuorten vihreisiin kallellaan. 
Professori Esko Salmisen mukaan keskustelu taistolaisten vai-
kutusvallasta mediassa on siksi vähäistä, että ”monet silloiset 
70-80 -luvun toimijat, päättäjät, poliitikot, joukkotiedotus-
välineissä toimineet toimittajat ovat vielä tälläkin hetkellä 
vaikutusvaltaisissa asemissa”. Sunnuntaisuomalaisen kyselyssä 
toimittajien suosituin puolue oli vihreät, mutta mm. Yle ja 
HS olivat kieltäytyneet kyselystä. Vihreät oli kolme kertaa 
suositumpi kuin kansan parissa, Kokoomus vähemmän suo-
sittu kuin kansan parissa. Perussuomalaisia äänesti vain 2 % ja 
”ei missään nimessä” lähes puolet; se oli epäsuosituin puolue.”

Tämä on hyvä tietää taustaksi, sillä tästä Paunosen kirja ei 
puhu. Julkisuudessa monelta on jäänyt varmasti huomaamat-
ta, miten kovasti ja rajuin ottein toimittaja Markku Valkonen 
kritisoi kirjansa ilmestymisen aikaan koko murroksessa sil-
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loin ollutta vanhaa mediakenttää, ja aivan erityisesti turhana 
ja typeränä pitämäänsä julkisen sanan neuvostoa professori 
Heikki Ylikankaan sanoin, joka on hänen mukaansa osuvasti 
luonnehtinut julkisen sanan neuvostoa päätoimittajien etujär-
jestöksi. (Heikki Ylikangas, Tulkintani talvisodasta. WSOY. 
Juva 2001. 254 s. Sivu 161.): ”Ylikangas on saanut oppinsa 
kantapään kautta kiistettyään nipun perustotuuksia, jotka 
Suomen virallinen historiankirjoitus on naulannut pysyvästi 
peruskallioon ja joita päätoimittajat innokkaasti puolustavat. 
Ylikankaan tavoin moni muukin on joutunut kokemaan, ettei 
JSN ole sananvapauden eikä moraalikeskustelun etujärjestö.” 

Valkosen kritiikki vaikuttaa ensi alkuun kohtuuttomalta, 
mutta kun kirjaa lukee rinnakkain muiden mediakriittisten 
lähteiden kanssa, alkaa ymmärtää minkä luokan ongelmasta 
tässä on kysymys. Valkonen ei ole turhaan nimennyt kirjaan-
sa sananvapauden kauppatavaraksi, sillä juuri tästä on ollut 
kysymys. Valkosen mukaan kulissien takana on tekopyhäs-
ti tehty toista ja edessä sanottu toista. Esimerkiksi Julkisen 
sanan neuvosto on olemassa lehdistön itsesääntelyelimenä, 
minkä kapeana työsarkana on valvoa journalistin ohjeiden 
noudattamista ja ottaa kantaa yleisön kanteluihin lehdistön 
kirjoittelusta: ”Ohjeet eivät ole itse asiassa sen kummempia 
kuin vanhanaikainen hyvä kotikasvatus. Sehän sallii sekä ute-
liaisuuden ja kysymykset että selvien tosiasioiden puhumisen. 
Itsesääntely ei enää toimi. Itsesääntelyelin Julkisen sanan neu-
vosto on itse luopunut niistä hampaantyngistä ja ikenistäkin, 
joita sille oli alun perin suunniteltu. Johtopäätös on journa-
listisesti ajatellen katkera ja vielä katkerammaksi sen tekee 
jopa oikeusoppineiden paljo puhe neuvostosta. Aiempina 
vuosikymmeninä seuratessani neuvoston työtä täysin sivusta 
satunnaisesti pidin sitä asiallisena.” 

Kaikki yllä kerrottu on nykyajan mediatutkimusta, joka 
on vähän sama asia kuin satu keisarin uusista vaatteista, jonka 
satusetä H.C. Andersen lainasi roomalaiselta runoilija Ho-



326

ratiukselta, joka kertoi kreikkalaisesta kauppiaasta Lycasista, 
joka istui tuntikausia tilansa areenalla katsellen innokkaas-
ti päässään kuvittelemiaan näytelmiä. Lycas oli onnellinen 
omissa harhoissaan, ja se säteili lämpöä myös hänen ympäris-
töönsä. Sukulaiset ja ystävät saivat kuitenkin tarpeekseen tästä 
leikistä ja luulivat parantavansa Lycaksen, kun saivat hänet 
vihdoin pitkien taivuttelujen jälkeen vakuuttuneeksi siitä, 
että hän oli kuvitellut kaiken. Tämän jälkeen Lycas muuttui 
synkäksi, koska häneltä vietiin hänen surkean elämänsä ilona 
olleet ihanat illuusiot. 

Mediaa ruotivat tutkijat ja kriittiset kommentit edustavat 
tässä tarinassa Lycasin ystäviä ja sukulaisia, ja itse Lycas suur-
ta yleisöä, joka ei millään halua kuulla, että kaikki se mitä 
heille syötetään, on vain suloista harhaa.” Hannu Nieminen 
kertoo Kenen media -kirjan luvussa Miksi tutkia suomalaista 
viestintäpolitiikkaa? miten suomalainen viestintämaailma on 
muuttunut rajusti parin vuosikymmenen aikana tavalla, jota 
kukaan ei kyennyt etukäteen ennustamaan. Niemisen jutussa 
paljastuu, miten vahvaa Suomessa on aiemmin ollut viestin-
nän säätely. 2010-luvun haasteeksi hän näkee miten vastata 
digitalisoitumisen ja globalisoitumisen haasteisiin. Myöskään 
näistä ei Paunosen kirja puhu. 

Samasta asiasta puhuu toimittaja Johanna Vehkoo, joka 
on kirjoittanut osuvan kirjan journalismista Painokoneet seis 
-kertomuksia uuden journalismin ajasta (Teos 2011), joka ei 
ole vanhentunut ”muutamaa perusseikkaa lukuun ottamatta” 
vaikka kirjoittamisesta on kulunut jo kymmenen pitkää vuot-
ta. Vehkoo pohtii kirjassaan laatujournalismin tulevaisuutta 
kysymyksillä, onko journalismi kriisissä ja entä millainen on 
uuden median suhde demokratiaan? Jotain kirjoittajasta ja 
hänen kyllästymisestään oman ammattinsa ja työnsä alen-
nustilaan kertoo jo se, että kirjan etukannessa hän esittelee 
itsensä ”pitkään jatkuneesta sanomalehtityöstä toipuvaksi 
kirjallisuus- ja kulttuuritoimittajaksi”, joten lähtöasetelma 
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asian kriittiseen tarkasteluun on taattu tietyn julkisuusähkyn 
ja kyllästymispisteen saavuttaneessa kirjoittajassa, joka on vain 
hyvä asia, sillä kiitoksen muotoon puettuja maksettuja mai-
noksia ja yliampuvia oman median ylistyksiä vailla ongelmia 
mediamaailma on pullollaan, kuten aikoinaan lyhytaikainen 
demarikulttuuriministeri, joka palkkasi kallispalkkaiseksi 
selvitysmieheksi puoluetoverinsa, jonka mielestä ongelmista 
päästään perinteiseen demarityyliin sillä, että lehdistölle an-
netaan riihikuivaa rahaa valtion toimesta. 

Paunosen olisi pitänyt alan ammattilaisena ja omasta alas-
taan väitöskirjan tehneenä laajentaa tutkimustaan koskemaan 
myös näitä samoja taustoja, kuin mitä edellä esitetyt kirjat 
ovat ansiokkaasti tehneet. Kun näin ei ole, Paunosen tutkimus 
vaikuttaa jotenkin liian rajatulta, ihan kuin siitä olisi jäänyt ta-
hallisesti jotain tärkeää kertomatta, että se olisikin sumuverho 
jollekin suuremmalle valheelle. Miksiköhän? Se selviää, kun 
lukee tutkimuksesta valtamedioissa kirjoitettuja artikkeleita, 
tai katsoo hänen haastattelunsa MTV:sta. Paunonen pääsee 
rajaamalla tarkastelukulmansa epäoleelliseen typistämään 
tärkeän kysymyksen poliittisesta korruptiosta juuri samalla 
tavalla, kuin hänen edustamansa Ilta-Sanomatkin tekee mes-
tarillisesti. 

Se on omistajien etu, sillä eiväthän he halua kansan tietä-
vän ketkä ovat todellisia syyllisiä kaikkeen kansan henkisestä 
pahoinvoinnista taloudelliseen ahdinkoon - siis omia päitään 
pölkylle. Siihen tehtävään valitut nuket heiluvat demokratian 
nimissä, milloin minkäkin henkilökohtaisen shown nimissä, 
jotta kansa saa riittävästi sirkushuveja oikean demokratian 
puuttumisen sijaan. ja kun tulee ongelmia, on aina helppo 
syyttää huonoja politiikkoja eikä todellisia roistoja, jotka vain 
mediat tuntevat nimiltä. Siitä Paunonen kertoo juuri niin 
kuin hänen odotetaankin kertovan kertomatta mitään uutta 
tai todellista - siitähän hänelle Ilta-Sanomissakin maksetaan. 
Ja hyvin maksetaankin.
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Vihreä jumalatar
Jo ensimmäinen kuva sumean ja vihreän veden ympäri hiljaa 
etenevästä saksalaisesta sukellusveneestä - Das bootista ja ääni 
monotoninen ääni ylhäällä kaikuluotaimen kanssa sukellusve-
nettä etsivästä sotalaivasta, on pelottava. Saksalainen sukellus-
vene näyttäytyy elokuvan alussa kuin ihmisen mielisairauden 
painajaisena mielettömyyksien syvyydessä syntyvänä vihre-
änvärisenä mädän, kuoleman ja meren syvyyksien liaanien 
jumalattarena, muistuttaen kaukaisesti Moby Dickiä, nostaen 
katsojan karvat pystyyn katsojan saadessa ikävän muistutuk-
sen siitä, ettei sota ole koskaan leikkiä tai peliä vaan alusta 
loppuun saakka mieletöntä tuhoa ja kärsimystä, missä julman 
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pedon päästessä irti kärsijöinä ovat kaikki. 
Das Boot kuvaa realistisesti millaista kitumista pienessä 

vedenalaisessa sillipurkissa sodan aikaan eläminen oli ja mitä 
pahimmillaan sanonta ”yhteisessä veneessä” oleminen tarkoit-
taa silloin kun sille ei ole olemassa vaihtoehtoa, pakotietä tai 
elämää. Tai oikeastaan, miten mahdotonta se oli ja vaikutti 
kaikkiin sen kokeneisiin kuoleman tavoin. Epäilevän ja lo-
pullisen turmion aistivan kapteenin sanoin kaikki on paskaa; 
”Koko kuukausi on ollut paskaa! Hassu juttu, en ole nähnyt 
lunta vuosiin.”

Elokuvan edustaa sodanvastaista raakarealismia näyttäen 
toteen tavallisen ihmisen piinan olla johtajiensa mielivaltais-
ten ja väkivaltaisten unelmien maksumiehinä oman henken-
sä kaupalla. Elokuva esittää myös epäilijät ja mukailevat so-
peutujat, enemmänkin sellaisina kuin ne ovat ja olivat, kuin 
idealistisina hahmoina; on elokuvassa omat Tuntemattoman 
sotilaan hullut honkajoetkin. Mutta henkilöt eivät ole tässä 
elokuvassa pääosassa vaan sodan kauhut, kärsimys ja mielet-
tömyys, suuri tuntematon anonyymisyys ja kaikkien kohtaloi-
den samankaltaisuus tiellä, jolle ei ole vaihtoehtoa ja joka on 
tuhoava alusta loppuun. Elokuvan järkijätkänä toimii sukel-
lusveneen kapteeni, jonka silmin tapahtumia havainnoidaan, 
ja joka suorittaa tehtäväänsä huolimatta sen mielettömyydes-
tä, vaikka hän tuntee olevansa ulkopuolinen ja sopivansa huo-
nosti ympärillä olevaan sotaretkeen. Harmillisesti kohtausten 
dramaturgia on löysä ja kerrontatapa liian naturalistinen. 

Elokuva alkaa puuduttaa samalla tavalla kuin liikaa saman-
kaltaiset amerikkalaiset musikaalit ja länkkärit 1950-luvulta, 
jos niitä katsoi liikaa. Mutta on Das Bootissa on hetkensä. 
Elokuva on yhden hetken ja kokemuksen läpivalaiseva matka, 
jossa ei ole huumoria, kuten ei oikeassakaan sodassa. Edes 
hymy ei kuulu repertuaariin. Miehistönä (tai oikeammin sa-
nottuna: lapsistona) toimivaa maitonaamaista pojannulikka-
laumaa kapteeni kutsuu ”ristiretkellä olevaksi lapsilaumaksi”, 
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ja hän pyytää mukana olevaa sotakirjeenvaihtajaa kuvaamaan 
kamerallaan merimiehiä vasta kotiinpaluun yhteydessä, jol-
loin heillä on parrat etteivät englantilaiset luulisi heidän 
taistelevan kokemattomia ”maitonaamoja” vastaan, mikä on 
tunnettu viittaus vanhempien sotilaiden kuoltua yhä nuorem-
pien ja nuorempien, lähes lapsien ja Hitler-jugendin ikäisten, 
kutsumisesta aseisiin kun peli on jo menetetty. 

Elokuva kuvaa kahden eri todellisuuden jatkuvaa ja limit-
täistä vuorottelua mutta ei selittele liikoja tai sorru kliseiseen 
dialogiin ja alleviivauksiin; on sodan todellisuus ja tavallisten 
ihmisten. On Saksan johdon ja sen vihollisten todellisuus. 
Ennen kaikkea on sukellusveneen ja sen ulkopuolella ole-
van maailman välinen todellisuus, mitkä eivät edes parhaalla 
tahdolla, jos nyt sellaisesta voi edes puhua, kohtaa missään 
vaiheessa toisiaan. Sota on jo elokuvassa synkentänyt Saksan 
kasvot eikä mikään enää tunnu piristävän niitä lopun haistes-
sa nenään ja häämöttäessä väsyneissä silmissä. Juhliminen ja 
ihmisten vitsikkyys vaikuttavat pakonomaisilta ja väkinäisiltä, 
sillä naamioiden takaa he näyttävät siltä, kuin olisivat jo alistu-
neita kohtaamaan tappionsa. Saksan toivo oli vuodesta 1940 
alkuun menestyksellä liittoutuneiden saattueita (mm. Alistair 
McLeanin kirjaan perustuva elokuva saattue Murmanskiin) 
harventaneet ”Harmaat sudet” eli sukellusvenearmada, jonka 
40.000 miehestä yli 30.000 kuoli verisessä sodassa. 

Lothar G. Buchheimin romaanista kuvattu elokuva on yksi 
kautta aikojen parhaita sotaelokuvien klassikkoja, joka seuraa 
saksalaisen sukellusveneen miehistöä pelottavan sekaisissa tun-
nelmissa samalla kun, Saksaa sotaonni on jo hävinnyt ja edessä 
häämöttää vain karvas tappio. Pääosassa: Jürgen Prochnow. 
Ohjaus: Wolfgang Petersen. Pitkä ”ohjaajan versio”. (Das 
Boot, Saksa 1981). Das Boot on ylipitkänäkin hieno ja vai-
kuttava merisotaelokuva, lajissaan ainutlaatuinen ja käy oppi-
tunniksi monesta asiasta, sillä parhaimmat sotaelokuvat ovat 
lajissaan aina tutkivaa journalismia hipovia teoksia, joiden 
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eteen niin taustoja selvitettäessä kuin itse aiheen näkökulmaa 
valittaessa, on nähty paljon vaivaa ja faktojen tarkistaminen 
on jätetty asiantuntijoiden kontolle. Silti se pitkästyttää ja ta-
rina laahaa pitkän kaavan mukaan. On niin paljon kerrottavaa 
ja näytettävää ettei muulle kuin kronologiselle kerronnalle ja 
tilanteisiin perustuvalle dialogille ole jäänyt sijaa. 

Saksa ja sen merivoimat eivät antaneet helpolla periksi vie-
lä silloinkaan, kun koko sodan lopullinen tappio alkoi hää-
möttää sen silmissä. Sukellusveneet taistelivat katkeraan lop-
puun saakka palvellen maataan kovien paineiden ja jatkuvien 
menetysten ristipaineissa. Silti Das Bootissa, kuten kaikissa 
muissakin, sotaelokuvissa on ongelmana asioiden esittämisen 
helppous, jolloin unohtuu se tosiasia, että kyseessä on koko 
ajan kuolemaa silmään tuijottavista pojannaskaleista, joilla 
ei ole yleensä mitään mahdollisuutta voittaa taistelua. Sodan 
elokuvallistaminen estetisoi sodan ja siitä tulee aina välttä-
mättä mielissämme jonkinsortin sankaritaru yksilö vastaan 
mahtavimmat voimat. Kun sota oli sitten hävitty, monen sak-
salaissukellusveneen miehistä upottivat mieluummin oman 
veneensä kuin olisi jättänyt sen sotasaaliiksi liittoutuneille. 

Saksa hävisi sodan mutta muiston esimerkiksi Neuvosto-
liittoa vastaan käydystä sukellusvenesodasta voi vieläkin nähdä 
Saksan Laboessa, missä viimeisin Saksan merivoimien olemas-
sa ollut tyypin VIIC-sukellusvene U-995 seisoo museokäy-
tössä Kielin laivastotukikohdan tuntumassa lähellä Mölter-
nortin sukellusvenemuistomerkkiä, jonka messinkilaattoihin 
on tallennettu maailmansodissa kaatuneiden kymmenientu-
hansien sukellusvenemiesten nimet. Saksan sukellusvenesota, 
jota kutsuttiin ”Tonnistosodaksi” vuosina 1939-45, oli paitsi 
hermoja raastavan jännittävää kohtalonpeliä maailman tu-
levaisuudella, myös yksi I:sen ms:n keskeisistä ratkaisijoista 
melko tasaväkisessä sodassa lopulta (varsinkin Enigma-koo-
dauslaitteen kaappaamisen jälkeen) liittoutuneiden hyväksi. 
Atlantin sukellusvenesotaa on käsitelty laajasti ja se on ollut 
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tutkimuksen keskiöissä osin siksi, että amiraali Dönitz piti 
Atlantin taisteluja koko sodan kannalta tärkeimpinä. Olen 
tästä jo aiemmin kirjoittanut digivallila.comiin 22.08.2020 
otsikolla Saksan sukellusvenesota Jäämerelle ja Mustalla me-
rellä osoitteessa: https://www.digivallila.com/l/saksan-sukel-
lusvenesota-jaamerella-ja-mustallamerella/. 

Merihistoriasta ja etenkin sotahistoriasta ja pelottavista 
sukellusveneistä on todennäköisesti kiinnostunut, jos on mi-
nun laillani lapsena saanut viettää kesiä kauppalaivan muka-
na kuukausitolkulla tutustumassa niin pelottavaan Atlanttiin 
kuin maailman myrskykeskukseen Biskajanlahteen ja Afrikan 
vaaralliseen rannikkoon sekä eri maista olevien monennen 
merimiessukupolven merimiesten aina yhtä pelottaviin juttui-
hin meritaisteluista, joiden muisto ei ollut himmennyt vielä 
silloin kun 1960-luvun lopun ja 70-luvun alun kesinä itse 
laivoilla olin tarinoita kuulemassa. 

Eivätkä ne tarinat olleet aina pelkästään jännittäviä. Kun 
on kova myrsky ja laiva keikkuu vaarallisesti ristiaallokossa 
ja laivan alla on kaksi kilometriä tyhjää, pieni alle 10-vuo-
tias pikkupoika, minä, vaikka merimiesten sukua olenkin 
(Wilhelm-setä ja Mauritz-isosetä), en voinut olla pelkäämät-
tä samalla tavoin kuin joskus aikoinaan niillä samoilla seu-
duilla II ms:n aikaan tavalliset merimiehet ja miettiä, miltä 
sillä hetkellä olisi tuntunut saattueessa samalla, kun Saksan 
sukellusveneet olivat saaneet laivat tähtäimeensä ja latasivat 
ensimmäisiä torpedoitaan putkistaan saattueen helpoimpien 
saalistettavien menoksi (itse asiassa Mauritz-isosetä kuoli sy-
dänkohtaukseen laivallaan vuonna 1938 merellä Bergenin 
lähellä). Omaa järkyttävää ja samalla henkilökohtaista his-
toriaa saksalaisissa sukellusveneissä kuvasi myös heppoisampi 
ja romanttiseen sotaelokuvatyyliin sokeroitu televisioelokuva 
”Das Boot - sukellusvene U-612 toinen tuotantokausi (Sar-
ja perustuu Lothar-Günther Buchheimin romaaneihin Das 
Boot ja Die Festung). Sotaelokuvat eivät ole mitään mukavaa 
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katseltavaa. Niistä välittyy tuskainen epätoivo yrittää mah-
dottomassa maailmassa selviytyä toisten, isompien ehdoilla. 
Ja aina lopussa ihminen häviää, murskaantuu, menettää ihmi-
syytensä ja katoaa sodan suureen kitaan jääden oman itsensä 
Tuntemattomaksi sotilaaksi, jonka kuolemalla oli yhtä vähän 
merkitystä kuin hänen elämättömällä elämälläänkin.

Das Bootin loppu on hieno. Kun kapteeni on saanut käs-
kyn yrittää livahtaa brittien tarkasti vartioiman Gibraltarin 
läpi, hän alkaa tajuta sodan mielettömyyden näkymättömän 
säännön ohjaukseen. Sodassa ei ole mitään hyvää eikä selkeyt-
tä, ei varsinkaan lopussa, kun astelemat vaihtuvat hyökkääjän 
jouduttua hyökkäyksen ja täystuhon uhriksi. Sukellusvene 
selviää ja lipuu kotisatamaan juhlivan kotiväen iloksi samaan 
aikaan, kun sodan loppunäytöksenä vihollinen hyökkää ja 
tappaa koko sukellusveneen miehistön kapteenia myöten 
ilmahyökkäyksessä. Siinä mielettömyyden ja epäjärjestyksen 
nurinkurinen logiikka tappavimmillaan, eli ei mitään järkeä 
missään kerrakseen. Tässä myös tämän aidon sodankuvauksen 
hienous. Siinä ei ole mitään hienoa eikä mitään kaunisteltua 
tai ylimaallisia isänmaallisia nuorukaissankareita nyyhkimäs-
sä kauniiden tyttöystävien kuviensa äärellä viimeisen hetken 
koittaessa. Tämä oli tässä. Paska keikka kerrassaan, kuten kap-
teeni elokuvan alussa totesi.

Venäjä-Suomi maaottelu
”Kuvitelmaa hyökkäysvaarasta Saksan taholta hän piti mie-

lettömänä. Sopimus on täysin tarpeeton, Jos siihen sitten on 
mentävä, on se kamalaa. Mutta kieltämättä Karthagon hävitys 
oli vielä kamalampaa. Tällä sanonnalla Paasikivi toi - kahden 
hävityn sodan jälkeen - kolmannen puunilaissodan kauhean 
perspektiivin eteen.”

-Toivo Heikkilä Paasikivi peräsimessä (kuudes painos 1991 
Gummerus). 

Tänään lauantaina tuli televisiosta mielenkiintoinen pu-
heenvuoro Suomen uudenlaisesta asemasta idän ja lännen 
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välillä. Jutun juju on se, ettei asema ole uusia. Suomi on aina 
ja tulee olemaan idän ja lännen välissä samoin Venäjä on aina 
sen iso, uhitteleva mutta Suomelle tuttu naapuri. Nämä asiat, 
kun tunnustetaan muiden tosiasioiden lisäksi, Suomi pärjää 
hyvin Pohjolan yhtenä vakaimmista ja omaa aluettaan puolus-
tavista maista. Suomessa on viime aikoina kuultu yllättäviltä 
tahoilta mm. vihreistä Nato-myönteisiä kannanottoja. 

Kokenut ulko- ja turvallisuuspolitiikan seuraaja sanoisi, 
ettei asian suhteen kannata turhia hötkyillä, sillä Suomen 
tulee aina muistaa vain yksi kylmä tosiasia; me olemme aina 
Venäjän naapurissa ja sen ainoa läntinen naapuri, johon sillä 
on asialliset ja kunnioittavat suhteet. Moni suomalainen hö-
risteli korviaan, kuuliko oikein vuoden alussa Venäjän koke-
neen ulkoministeri Sergei Lavrovin sanomiset, kun hän sanoi 
Venäjän tukevan Suomen puolueettomuutta. Ulkopoliittisen 
instituutin johtaja Mika Aaltola kiiruhti muistuttamaan heti, 
ettei Venäjän suunta ole muuttunut ”Kannattaa katsoa kylmiä 
faktoja”, hän sanoi Seija Vaaherkummun vieraana Ylen radion 
ja television yhteisessä Ykkösaamussa.

Suomi on valinnut oikein ja osoittautunut menestykselli-
seksi valitsemallaan puolueettomuus- ja liittoumattomuuslin-
jalla, Suomella on Aaltolan mukaan hyvin pullat uunissa ulko- 
ja turvallisuuspolitiikassa juuri siksi, ettei se kuulu mihinkään 
liittoutumaan. Siitä huolimatta Suomi ei ole puolueeton vaan 
puolustaa itseään ja toimii enemmin tai vähemmin yhdessä 
Ruotsin kanssa Itämeren turvallisuuden puolesta ja arktisen 
alueen uusista uhkista huolestuneena aktiivisena EU:n arkti-
sen neuvoston jäsenenä. 

Kun yllä olevia vakuutteluja lukee, tulee helposti samanlai-
nen olo kuin YYA-mantran hokemiseen kyllästyneessä Suo-
messa 1970-ja 1980-luvuilla kaiken olevan hyvin silloin kun 
asia ei niin ollut. Samaa Aaltola muistutti Vaaherkummun 
haastattelussa. Ei kannata uskoa kenenkään sanomisia tai va-
kuutteluja vaan turvautua kylmiin faktoihin. Asiat eivät ole 
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todellakaan hyvin. Ukrainan sota on mahdollinen ja Venäjän 
sekä Naton välinen konflikti syvenee. Kiina on arvaamaton 
kortti jo pelkästään siksi, että se on ulottanut lonkeronsa ”ta-
loudellisen yhteistyön avulla” kaikkialle maailmaan. Uutta 
nousevaa talousmahtia, Intiaa hallitsee trumpilainen äärina-
tionalisti. Mutta Suomen asiat ovat juuri siksi, että se on ko-
kenut konkari selviytymisessä idän ja lännen leirien välissä ja 
suurvalta Venäjän vakaana luotettuna naapurina.

Lavrovin sanomana Suomen puolueettomuuden kunni-
oittaminen tarkoittaa sitä, että Venäjä viime hetkillä ymmärsi 
ajavansa liian kovalla sapeleiden kalistelulla Suomea Natoon 
ja muistutti Suomen ja Venäjän suhteiden olemassaolosta ja 
molemminpuolisesta hyödystä. Tai sitten ei. Se saattaa tar-
koittaa myös sitä, ettei Venäjän suhde Suomeen de facto re-
aalipoliittisessa mielessä ole muuttunut. Aaltolan pragmatismi 
on ihailtavaa ja niin suomalaista. Me suomalaiset tiedämme 
kokemuksesta Venäjän pullistelevan vain länteen päin saadak-
seen myöhemmin neuvottelupöydissä etuja, joita se ei muuten 
saisi. 

Toisaalta Venäjä on suurvalta, jonka voima perustuu soti-
laalliseen uhkaan ja sillä mesoamiseen säilyttääkseen reviirin 
lisäksi omien kansalaisten kunnioituksen. Suomi ei aio liittyä 
Natoon. Se on tullut selväksi. Miksi liittyisikään, vaikka mo-
net juuri nyt heiluttavat kansan silmien alla Venäjä-pelkoa 
lietsoen natotikkaria. 

Eikä kannata liittyäkään. Se toisi Suomelle miljardien jä-
senmaksut rasitukseksi vuodeksi, pakon osallistua yhteisiin 
sotilaallisiin operaatioihin ja muuttaisi tutun naapurin yhdes-
sä yössä viholliseksi. Mutta mikä kamalinta: se toisi Suomen 
maaperälle Venäjälle vihamieliset taistelujoukot ydinkärki-
neen ja muuttaisi Suomen militaristiseksi maaksi. Ei siitä ole 
kovinkaan kauaa, kun Suomi oli näiden univormujeppejen 
maa joskus 1930-luvulla. Eikä juuri kukaan enää halua edes 
muistella noita aikoja.
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Onko Helsingissä 
katujengejä vai ei?

Tänään Ylen Areenassa oli toimittaja Aliisa Ristmeren juttu 
otsikolla Kahnausta kadulla, missä kerrottiin katujengeistä, 
jotka edustavat tiettyjä kaupunginosia. Jutun mukaan polii-
silla on tällä hetkellä tutkinnassa eriasteisia väkivallantekoja 
ympäri kaupunkia ”blockien” yhteenottojen jäljiltä. Juttu 
edustaa Ylen laatujournalismi ja on lajissaan tutkiva (kaikki 



337

journalismi pitäisi olla tutkivaa journalismia). Nämä ovat juu-
ri niitä juttuja, joita kepulaistaustainen maakuntien kuihtuvia 
mediataloja edustava Medialiitto yhdessä Helsingin Sanomien 
kanssa haluaisi valituksessaan EU:lle kieltää, koska ne ovat 
ns. tekstijournalismia vailla audiovisuaalista osuutta, ja ovat 
ajankohtaisuutensa, iskevyytensä ja tasapuolisuutensa takia 
luettuja juttuja.

Markkinamedioiden huoli on tietenkin tekopyhästi yrittää 
näivettää laadukas journalismi panemalla sille pallo jalkaan, 
sillä mihinkään vastaavaan maakuntien mediat eivät yllä 
osaksi siksi, ettei siellä osata ja haluta edes. Tässäkin jutussa 
lähtökohta on hyvä. Juttua on tehty kuin aikoinaan Iisakin 
kirkkoa itse aihetta ja ongelmaa monelta kannalta tutkien, 
sen paljastaa jo se, ettei kaupallisten medioiden tapaan heti 
ensimmäisenä juosta yksinkertaistamisen helppoon syliin 
keskivertopersulukijan mieliksi syyllistämällä ulkomaalaisia. 
Esimerkiksi toimittaja toteaa tämän päivän kuumimmasta ky-
symyksestä ongelmaan kuin ongelmaan (mitkä sen jälkeen, 
kun ne on todettu ongelmiksi muuttuvat poliittisiksi ongel-
miksi), eli ulkomaalaistaustaisuudesta, ettei se itsessään ei ole 
syy rikoksiin ajautumiseen, mutta joissain tapauksissa huo-
no-osaisuus, kontrollin puute ja kielteiset elämänkokemukset 
voivat lopulta johtaa väkivaltarikoksiin.

Jutussa kerrotaan, miten keväällä 2020 Helsingissä alet-
tiin puhua teinien puukkoryöstöistä. Poliisin mukaan ilmi-
össä keskeistä oli kalliiden vaatteiden ihannointi: ”Tekovä-
lineenä käytettiin usein puukkoa tai nyrkkirautaa ja saaliina 
oli esimerkiksi merkkivaatteita, kuulokkeita ja pieniä summia 
rahaa. Rikoksia yhdistettiin roadman-kulttuuriin, joka on 
peräisin Britanniasta. Roadmanilla tarkoitetaan väkivaltaista, 
mahdollisesti katujengiin kuuluvaa ja usein teräasetta muka-
naan kantavaa nuorta miestä. Poliisin mukaan teräaseita ja 
astaloita on viime vuosina takavarikoitu aiempaa enemmän 
alaikäisiltä. Roadman-kulttuuriin liitetään myös kalliit, tietyn 
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merkkiset vaatteet ja erilaiset rap-genret kuten drill ja trap.”
Kiinnostavinta jutussa on pieni paljastus tai oivallus toi-

mittajalta viranomaisten välisistä erimielisyyksistä. Poliisin 
mukaan Helsingissä on katujengejä, nuorisotyöntekijät eivät 
ole asiaa muka huomanneet. Mistä moinen, kun ihan jokai-
nen Helsingissä metrolla kulkeva näkee joka päivä eri-ikäisistä 
nuorista koostuvia joukkoja toimettoman näköisenä laahus-
tamassa eteenpäin joskus kovaakin mölyä pitäen, kuin pysty-
korvat haukunnallaan omaa äänireviiriään.

Tämä jos mikä on ongelma ja kielii isommastakin ongel-
masta itse ongelman sisällä. Jos sen kieltää vielä silloin kun 
siihen olisi mahdollista puuttua, viranomainen - tässä tapauk-
sessa nuorisotyöntekijät - ongelma on tosi suuri. Hieman ih-
metyttää nämä typerät lausunnot. 

Nuoristyöntekijät eivät ole tuntevinaankaan ongelmaa, 
ihan kun he kentällä olisivat sokeita ja kuuroja. Helsingin 
rikollispoliisin päällikön, komisario Markku Heinikarin mu-
kaan pääkaupunkiseudulla toimii vajaat kymmenen katujen-
giä, ja niissä keskeisiä henkilöitä on satakunta. Valtaosa heistä 
on ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä ja mukana on myös 
alaikäisiä.

Poliisin tutkinnassa on Heinikarin mukaan useita katujen-
geihin liittyviä törkeitä väkivaltarikoksia sekä ampumistapa-
uksia, joissa vaarassa on ollut myös sivullisia. Jutun mukaan 
loppukesästä Vantaalla tapahtuneessa katujengien välisessä 
yhteenotossa loukkaantui vakavasti yksi katujengeihin liitty-
vä henkilö. Espoossa taas sivullisen ihmisen asuntoon lensi 
luoti, kun katujengeihin liittyvät henkilöt käyttivät asetta 
kerrostalon pihalla.

Miksi sitten nuorisotyöntekijät eivät ole tunnistavinaan 
yhä pahemmaksi käyvää jengiytymistä? Siinä on hyvä kysy-
mys, jonka voi esittää vain heille vaikkei mitä todennäköi-
semmin heiltä siihen saa mitään selvää vastausta. Yksi syy 
voi olla kyvyttömyyden lisäksi haluttomuus, sillä virallisesti 
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”etsivän nuorisotyön” nimellä kulkevaan ”tätien katupartion” 
tehtävänä olisi toimia tällä kentällä. Käytännössä se ei pelaa. 
Nuorisotyöntekijät kulkevat melkein käsikynkkää peloissaan 
liivit päällä nuorisojoukkojen keskellä osaamatta ja uskalta-
matta tehdä mitään, jos huomaavat jotain epätavallisuudesta 
poikkeavaa. Toinen mitä ilmeisin syy ovat väärät henkilöt- 
katupartioihin pitää palkata jäseniksi entisiä jengiläisiä ja ka-
tutappelun ammattilaisia eikä mitään kilttejä konttorirottia 
ja selittäjiä.

Ylen jutun jälkeen pitäisi tunnistaa ongelma laajemmin 
ennen kuin on liian myöhäistä. Näyttää siltä, että nuoriso-
työntekijät ovat tekemässä ”tyttiyliviikarit”, ja estääkseen 
tämän, yhteiskunnan on puututtava tähän tahalliseen lai-
minlyöntiin ennen kuin se on liian myöhäistä perustamalla 
suuren maailman malliin öisiä katujengien vastaisia partioita 
ja toimintaryhmiä, joilla käydä koko ajan pahemmaksi käy-
vää ongelmaa vastaan edes jollain kättä pidempään aseella. 
Tilanne on jopa hälyttävä, kun Ylen juttua lukee lisää: ”Kai-
vohuoneelle suunniteltu väkivaltarikos sekä Espoossa tapah-
tunut ampuma-aserikos kuuluvat samaan kokonaisuuteen, 
joka saatetaan tammi-helmikuun vaihteessa syyteharkintaan. 
Poliisin on määrä kertoa silloin lisää katujengirikollisuudesta 
pääkaupunkiseudulla.”

Yle oli haastatellut juttuunsa myös neljää katujengiläis-
ten lähipiiriin kuuluvaa tai niiden liikkeitä seuraavaa nuorta, 
joiden mukaan Suomen katujengeissä on kyse Ruotsin mei-
ningin larppaamisesta: ”Ruotsissa surmataan tällä hetkellä 
ampuma-aseilla enemmän ihmisiä kuin koskaan. Kyse on 
usein rikollisjengien välisistä reviiririidoista tai yhteenotoista. 
Joukko pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria pyrkii luomaan 
”biiffiä” eli erimielisyyttä eri ”blockien” eli kaupunginosien 
välille. Mallia on otettu Ruotsin lisäksi Yhdysvalloista, jossa 
eri kaupunginosien katujengien ja räppäreiden välillä on raa-
kaa väkivaltaa ja jopa tappoja sekä murhia.”
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Kapitalismi 
keskittyy: Amazon

Ylen Areenasta tuli tammikuussa kaksiosainen ohjelma Ama-
zonin vallasta. Amerikkalaisen unelman toteuttanut yhtiön 
perustaja on tehnyt yhtiöstään pelottavalla tavalla valtion 
valtiossa ja isoveljen, joka valvoo tavallisten ihmisten elämää 
niin, että senaattori Elisabeth Warren vaati omassa demokraat-
tipuolueen presidentin esivaalikampanjassaan suuryhtiöiden 
kilpailun rajoittamista ja pilkkomista uskaltamatta mainita 
nimeltä Amazonia, joka olisi todennäköisesti kostanut tavalla 
tai toisella vasemman linjan demokraattina yhdessä senaattori 
Bernie Sandersin kanssa tunnetulle Warrenille. Moni yhteis-
kunnallista vääryyttä ja sortoa kokeva yllättyy, kun huomaa, 
ettei spektaakkeliyhteiskunnan ympärillä olekaan kaikista 
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puheista ja vakuutteluista huolimatta hyvää tarkoittavia ra-
kenteita, joiden avulla kaikkien yhteinen onni toteutuisi ta-
sapuolisesti. Ihminen on kuitenkin sellainen, joka ei tyydy 
saamaansa vaan janoaa aina uutta, lisää ja enemmän, ja jos 
mahdollista, muiden selkänahasta revittynä. Viime aikoina 
räikeimmät yhteiskunnan tekopyhyyttä ylläpitävä ahneuden-
esimerkit ovat Hesburgerin ja Coffee Housen hurskastelemat 
anteeksipyynnöt työntekijöidensä, lähinnä nuorten, heikosti 
koulutettujen ja ulkomaalaistaustaisten, huonosta kohtelusta.

Vääryyden tekeminen oli platonilaisittain ajateltuna yksi 
tietämättömyyden muoto. Platonin kuuluisimmassa teok-
sessa, Valtiossa, kehitettiin ajatus ”jalosta valheesta”, minkä 
avulla yritettiin uskotella syvällistä petosta, jolla kansalaiset 
saatiin välittämään toisistaan ja uskomaan tyhjiin lupauksiin, 
ja niiden mukana aina automaattisesti mukana seuraavaan 
yhteenkuuluvuuteen. Avainkäsitys on jäljittely eli ”mimesis”. 
Hippias Minor. Pienempi kahdesta Platon-korpuksen Hippi-
as -dialogista käsittelee valehtelua, virheiden tekemistä ja vää-
rin tekemistä ideana selvittää, millainen olisi hyvä ihminen. 
Hyvä ihminen on tietenkin se, joka valehtelee taitavammin 
niin, että saa muut uskomaan sanoihinsa ja tekemään mitä 
niillä haluaa ja ajattelee pragmaattinen nykyihminen, vaik-
ka asiasta ei ääneen liikoja puhuta, että illuusio hyvyydestä 
säilyisi. Silloin kyseeseen tulee myös hurskastelu, mikä on 
peittänyt alleen räikeimmän nykyongelman; suuri voittoja 
köyhien avulla tahkoavat alimiehitetyt puppuruokapaikat 
maksavat alan huonointa palkkaa työntekijöilleen. Kaikki 
tämä on mahdollista, koska kännykkäsukupolvi on tottunut 
lyhyisiin, mainosmaisiin tekstiviesteihin, eivät kuuluu am-
mattiliittoihin eivätkä ole uskaltaneet aiemmin toimia oman 
elämäntilanteensa parantamisen puolesta. Marxin puhuma 
työn ja pääoman välinen ristiriita sekä kurjistuminen eivät 
ole hävinneet mihinkään, ja työnantajat saavat voittonsa 
edelleenkin työntekijällä teettämästään työstä. Maailmassa ei 
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olisi niin suuria ongelmia kuin nyt, jos joku ottaisi tosissaan 
sen, mitä Platonin veli, Glaukon, esittää Valtion toisen kirjan 
alussa erään maailmanhistorian ensimmäisistä oikeudenmu-
kaisuusteorioista: ”Sanotaan että vääryyden tekeminen on 
luonnostaan hyvää ja vääryyden kärsiminen pahaa, mutta 
että sen kärsimisen tuottama paha on kuitenkin suurempi 
kuin sen tekemisen tuottama hyvä. Niinpä kun ihmiset sekä 
puolin että toisin sekä tekevät että kärsivät vääryyttä ja saa-
vat maistaa kumpaakin, silloin ne heistä, jotka eivät kykene 
välttämään jälkimmäistä ja saavuttamaan edellistä, katsovat 
edulliseksi sopia keskenään, että eivät tee toisilleen vääryyttä 
ja eivät myöskään joudu siitä kärsimään. ja näin he ovat ryhty-
neet säätämään lakeja ja tekemään keskinäisiä sopimuksia, ja 
lain määräyksiä he ovat ruvenneet nimittämään laillisuudeksi 
ja oikeudenmukaisuudeksi.”
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Vaalit 
köyhäinhoidon 

jatkumisesta
Tunnettu englantilainen filosofi John Locke kirjoitti 1690-lu-
vulla muistion köyhäinhoidon uudistamisesta (An Essay on 
the Poor Law, Locke 1997). Locke sanoi omassa asiassaan 
ihmisten olevan helposti puolueellisia ja liian kiivaita, toisia 
taas tuomitessaan piittaamattomia ja lepsuja. Ja vaikka aikaa 
on kulunut noista ajoista, edelleenkin köyhät ovat keskuudes-
samme. Locken aikaan valtiolla ei ollut juuri mitään roolia 
kansalaistensa elämän kohentamisessa ja turvaamisessa. Sen 
kehittely oli vasta idea-asteella. 1900-luku antoi poliittiset ja 
sosiaaliset oikeudet köyhille, mutta työ jäi riitojen, sotien ja 
ovelien harhautusten keskellä pahasti kesken. 

Leikillisesti voisi sanoa eilen käytyjen ensimmäisten sote-
vaalien olleen Locken muistion nimeä varioidaksemme vaalit 
köyhäinhoidon jatkumisesta. sillä vaalit ratkaisivat rikkaiden 
ja hyväosaisten hyväksi ne köyhät ja vähäosaiset, joiden asiois-
ta uurnilla päätettiin. Asuin 1980,-90- ja 2000-luvuilla pitkiä 
aikoja kaikissa muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamat-
ta, ja lisäksi vielä Briteissä. Muistan, miten samaan aikaan suo-
malaisille mainostettiin olevan lottovoitto syntyä Suomeen. 
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Totuus oli kuitenkin käytännössä toisenlainen. Suomessa oli 
korkeampi työttömyys ja huonompi sosiaaliturva, terveyspal-
velut olivat jääneet jälkeen ja julkiset palvelut altavastaajiksi 
yksityisille terveyspalveluille. 

Kun tarkkaan vertaili, huomasi Suomen olevan edellä 
vain valheellisen propagandan tuottamisessa omista hyviksi 
mainostetuista tavoitteistaan. Suomessa kaikki asiat olivat 
huonommin hoidettuja kuin verrokkimaissa. Mutta mikä 
ikävintä: Suomessa jatkettiin 1800-luvun köyhäinhoidon 
syyllistävää linjaa niiden osalta, jotka eivät pärjänneet muiden 
tahdissa kiitos SAK:n, joka sitoi sekä terveydenhuollon että 
sosiaalipolitiikan työelämään.

Nyt käydyt aluevaalit ovat karmaiseva esimerkki hyväosais-
ten laillisesta vallankaappauksesta vähäosaisten kustannuksel-
la. Yli puolet äänestäjistä kuului maan suurimpaan puolu-
eeseen, nukkuvien puolueeseen ja vaalitulos on irvokkaalla 
tavalla vääristynyt. Puhuttiin kolmen suuren paluusta mikä 
on typerää. Kun tavalliseen vaalitulokseen verrattuna 20 pro-
senttia äänestäjistä jää kotiin, kolmen suuren puolueen us-
kollisimmista uskollisimmat äänestäjät menevät vaaliuurnille. 

Kyseessä on patriarkaalinen absolutismi. Locke oli tutkinut 
aiemmin poliittisen vallan rajoja maailmassa, jossa puhuttiin 
vielä vakavasti patriarkaalisesta absolutismista. Sen ideana oli 
maailman muuttumattomuus mitä tuli kysymykseen siitä, 
omistiko hallitsija hallittavansa mieltä myöten. Locke vastusti 
tätä ja tuki poliittisen vallan alkuperää ja luonnetta. Locken 
mielestä ihmiset olivat luonnostaan vapaita ja samanveroi-
sia; he ovat poliittisen vallan alaisia, jos he ovat antaneet sille 
suostumuksensa.

Kysymys on kiinnostava, kun sitä vertaa sotevaaleihin. 
ihmiset ovat vapaita äänestämään mutta eivät ole antaneet 
suostumustaan absoluuttiselle vallalle. Äänestysvinouma on 
porvarien ja hyvin koulutetun keskiluokan mieleen, sillä se 
näyttää miten helposti kansan saa peloteltua tosipaikan tul-
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lessa äänestysuurnilta. Eivät kolme suurta ole kiinnostuneita 
mistään muusta kuin omista prosenteistaan ja vallan pysy-
misestä käsissään. Absoluuttisen vallan voi korvata sanalla 
näennäisvalta ja pyhä byrokratia. 

Yli puolet äänestäjistä jätti äänestämättä juuri siksi. Mi-
kään ei muutu eikä mitään todellisia eroja käytännössä, sen 
paljasti SDP:n varsinaissuomalainen ääniharava, HUSin en-
tinen johtaja ja SDP:n lääkärikansanedustaja ja ehkä tuleva 
peruspalveluministeri Krista Kiurun äitiysloman tuuraaja, Aki 
Linden Ylen haastattelussa. Lindenin mukaan käytäntö sane-
lee ja byrokraatit tosiasiallisesti päättävät asioista poliitikkojen 
jäädessä vanhaan tyyliin kumileimasimina päättämään vain 
toiminnan raameista. Miksi vaalit järjestettiin ja uudenlai-
nen sekavalta tuntuva ”hallintohimmeli” sitten järjestettiin? 
Hämäykseksi demokratiasta on vastaus. Locken teoriassa yksi-
löiden luonnollinen vapaus ja samanveroisuus ovat moraalisia 
faktoja, jotka määrittivät ihmisten välisiä suhteita luonnon-
tilassa, ennen kuin he antavat suostumuksensa jonkun toisen 
poliittisille vallalla. Nykydemokratiassa Locken ajatuksia so-
veltamalla voidaan sanoa poliitikkojen kaapanneen itselleen 
vallan. 

Kun sotevaalien voittajat kehuivat äänestysprosentin jää-
dessä alle 50 prosentin omaa politiikkansa ja kiittämään äänes-
täjiä tuesta, he tahallisesti valehtelivat kääntääkseen huomion 
pois siitä, että suurin osa suomalaisista ei antanut vaaleissa 
suostumusta poliittiselle käskyvallalle siksi, että vaihtoehdot 
olivat vähäiset. Sotepalveluista päättää poliittinen eliitti, se 
ryhmä, jonka ei tarvitse odottaa kipeän käden kanssa terveys-
keskuksen täydessä odotussalissa lääkärin vastaanottoa kuusi 
tuntia tai tärkeään leikkaukseen puoli vuotta hoitotakuun jäl-
keen. Locke muistutti ihmisten välillä olevista ei-juridisista 
eriarvoisuuden muodoista, jotka eivät edellyttäneet mitään 
suostumusta, kuten korkeampi ikä tai poikkeukselliset ky-
vyt ja ansiot, mitkä nostavat heidät muiden yläpuolelle. Juuri 
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nämä ihmiset alistavat alempiaan, ovat kiinnostuneita muiden 
kärsimyksistä ajatuksella holhota ja hallita heitä omilla ehdoil-
laan omat etunsa turvaten heikompien ja köyhien kustan-
nuksella. Mutta mikä pahinta todellisen demokratian oikein 
ymmärtämisen kannalta on se sama yleinen paha, mikä on 
usein ihmistenkin välisten suhteiden ja oikeudenmukaisuu-
den haittana Locken sanoin: toisten arvostuksen saaminen on 
inhimillisen toiminnan voimakkaimpia motiiveja. 

Toisessa tutkielmassa Locke muistutti myös poliittisten yh-
teisöjen olevan perustetun suojelemaan jäsentensä omaisuut-
ta. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi näissä sotevaaleissa 
sitä poliittista eliittiä, joka ei tarvitse itse sotepalveluja, mutta 
joka päättää niiden hyvyydestä tai huonoudesta siltä osalta 
- yli puolelta - jotka eivät antaneet asian hoitamiseksi vaaleis-
sa poliittista suostumustaan. Kenelle sote on tehty ja miksi? 
Kun uudistusta alettiin tehdä, sitä perusteltiin toiminnan te-
hostamisella. Ja kun tarkemmin kyseltiin, millaisia ongelmia 
ruohonjuuritasolla oli, ne tuntuivat lähinnä kosmeettisilta. 
Puhuttiin tietojärjestelmien yhtenäistämisestä ja liian pitkistä 
odotusajoista. Helsingissä liian pitkät odotusajat liittyivät ko-
koomuksen haluaan tukea yksityistä terveysbisnestä. 1980-lu-
vulla kokoomus jarrutti kaikkia niitä budjettiehdotuksia, 
joissa palvelujen joustaminen olisi parantunut. Esimerkiksi 
demarit ehdottivat määrärahaa 40 puhelinvaihteenhoitajan 
palkkaamiseksi, jotta ihmiset olisivat päässeet varamaan aiko-
ja. kokoomus tiesi vastustaessaan sairaiden hakeutuvan huo-
limatta siitä, että heillä ei olisi ollut siihen varaa, yksityisten 
lääkäriasemien asiakkaiksi.

Kokoomus puhui silloinkin julkisuudessa toista mitä teki. 
Säästämällä verorahoja puolue synnytti omien kannattajiensa 
vahvasti dominoivan yksityisen terveysbisneksen Helsinkiin, 
jonka maksoivat tavalliset ihmiset. Juuri siksi erikoisesti pis-
ti Ylen vaaliohjelmassa silmään Erkka Railon sujuvat, mutta 
valheelliset selitykset siitä, miksi kokoomus menestyi vaaleissa. 
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Kokoomus ja muutkin sotevaalien menestyjät menestyivät sik-
si, että heidän vastustajansa ja ne, joille sotepalvelut pääosin on 
tarkoitettu, eivät äänestäneet. Miksi olisivatkaan? Sotesanoma 
on tehty tahallisesti niin pelottavaksi ja vaikeaksi, ettei siitä 
ota selvää tavallinen taunomuttilainen. Suomessa sotepalvelut 
olisivat maailmaluokkaa, jos niitä ei tahallisesti mukautettaisi 
poliittisen typeryyden loppumattomiin aarioihin. Pikkusielui-
set kyläpoliitikot sotkevat tahallisesti asioita tehden kärpäsestä 
härkästä. Ongelmana tuntuu olevan edelleenkin liian pitkä 
palveluiden odottaminen ja liiallinen byrokratia. 

Miten niistä selvitään nyt kun byrokratiaa tulee lisää? 
Locken teorian tunnetuimpia väitteitä oli, että oikeutettu po-
liittinen hallitusvalta ei voi koskaan olla luonteeltaan absoluut-
tista ja rajoittamatonta. Sitä se kuitenkin on, jos se on vaihto-
ehdotonta ja näennäistä valtaa, jota todellisuudessa käyttävät 
pragmaattiset virkamiehet. Mikä silloin muuttuu suomalai-
sessa tavallista mökin eukkoa ja Römpän ukkoa koskevassa 
päätöksenteossa? Ei mikään ja siksi ensimmäisiä sotevaaleja 
voi pitää tosiallisesti eliitin vallassaolon status quota jatkavina 
vaaleina suomalaisen köyhiä kyykyttävän politiikan puolesta. 
Vain yksi asia vaalien jälkeen ei muutu: köyhät pysyvät kes-
kuudessamme ja palvelut ovat sen mukaisina todennäköisesti 
yhtä huonoja ja takkuilevia kuin nykyisinkin. On ihme, jos 
palvelut parantuisivat esim. terveydenhuollossa edes lähelle 
yksityissektoria, siitä pitää huolen vaalien voittaja kokoomus, 
jolle on ensiarvoisen tärkeää päästä vaikuttamaan kantona 
kaskessa siihen, että jossain vaiheessa koko järjestelmä alkaa 
nakertaa itseään, ja sen sisään uitetaan kokoomuksen toimesta 
Troijan hevosena yksityiset palvelut raha edellä, koska ”yksi-
tyiset terveyspalvelut ovat julkisia kustannustehokkaimpia”. 

Asia on juuri päinvastoin, jos asiaa tutkitun tiedon valossa 
vertailemalla ja oikein kohdentamalla tutkitaan: uskokoot, 
kuka haluaa, minä en sillä julkiset palvelut olisivat yhtä te-
hokkaita ja halvempia (mehän loppulaskun maksamme), jos 
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sinne sekaan ei upotettaisi poliittisten rähmäkäpälien urvel-
luksia. Kokoomuksella oli vaali-iltana syytä röyhistellä rin-
taansa ja kehua kokoomuksen viestin menneen perille. Mitä 
se tarkoittaa käytännössä kokoomusvetoisilla hyvinvointialu-
eilla? Ainakin sitä, että palveluiden tuottamisessa mukana on 
vahvasti myös kokoomuslaisten terveysjättien tarjoamat kalliit 
yksityiset terveyspalvelut. Ideana on tehdä niistä puoliviral-
linen järjestelmä kilpailemaan virallisen järjestelmän kanssa 
poliittisten lehmänkauppojen jälkeen voisi vuodelta hilata si-
sään yhä enemmin kokoomuslaista yksityissektoria suosivaa 
palvelutuottajamallia, jolloin terveyspalvelujen hinnat nouset 
kattoon ja jotain on jätettävä hoitamatta. 

Oveluuden huipennuksen täydellinen kokoomuskaava on 
tämä: alueet eivät saa ottaa lainaa tai ylittää budjettejaan, vaik-
ka hinnat nousevat. Se tekee niistä talouden ja sen osaajien 
vankeja. Silloin ainoa mahdollinen mallia on tarjota vähem-
män omia palveluita sellaisille ryhmille, jotka eivät osaa tai ky-
kene pitämään puoltaan. Alueet joutuvat kovan painostuksen 
ja markkinoinnin kohteiksi ja ostavat enemmän niitä yksityi-
siltä. Kaikista fiksuista lääkäreistä tulee yksityisyrittäjiä, koska 
osaavan henkilökunnan pula nostaa yksityissektorin avain-
rooliin ja palkkiot taivaisiin. Omia palveluita karsitaan koska 
kaikkea ei muka voida hoitaa, perustellaan julkisesti. Nimikin 
on sille olemassa: priorisointi, mikä tarkoittaa samaa kuin ra-
hat ovat kroonisesti loppu silloin kun kyse on sellaisesta, missä 
valvonta on vaikeaa ja joskus jopa tulkinvaraista. Kyseessä on 
siis vallan ovelalla tavalla vanhan paluu patriarkaalisen absolu-
tismin hengessä. Sen ideana oli maailman muuttumattomuus 
mitä tuli kysymykseen siitä, omistiko hallitsija hallittavansa 
mieltä myöten. Locke vastusti tätä ja tuki poliittisen vallan 
alkuperää ja luonnetta. Locken mielestä ihmiset olivat luon-
nostaan vapaita ja samanveroisia; he ovat poliittisen vallan 
alaisia, jos he ovat antaneet sille suostumuksensa. 

Yli puolet äänestäjistä ei antanut suostumusta tällaiselle 
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kuppaamiselle ymmärtäen hyvin myös sen, että se jolla on 
käpälät tällaisten järjettömien helposti katkaistavalla hallin-
tohimmelien kurkulla, kierii myös sievoiset summat rahaa ja 
korruptio, sana josta Suomessa ei saa puhua, elää, voi hy-
vin ja kasvaa symbioottiseen suhteeseen politiikkojen kanssa 
jälleen kerran Arvo Korsimon henkeen 1950-luvun tapaan. 
Erityisesti kepu, valtiokuppaamisen ammattilainen (tapaus 
”yrittäjä” Juha Sipilä), elää sen voimasta seuraavankin vuosi-
tuhannen saatuaan merkittävän aseman laillisesti imeä kuiviin 
veronmaksajien rahoja hyvinvointiyhtymien aluevaltuustois-
sa täyttämässä keputaustaisten johtajien virkoja, jotka taas 
palkkaavat keputaustaisia työntekijöitä, jotka taas ostavat 
”kilpailutuksen” jälkeen ”juhasipilätaustaisilta” puhtaasti val-
tion kuppaamisella ammattimaisesti eläviltä firmoilta kaiken 
tarvitsemansa. Ja kaikki tämä tapahtuu silmää räpäyttämättä 
tällä kertaa vahingosta viisastuneena laillisesti. 

Mutta kuka väitti, että tämä olisi demokratiaa? Ei ainakaan 
se yli puolet äänestäjistä, jotka eivät halunneet antaa suos-
tumustaan heidän nimissään kupata valtiota ja määrätä hei-
dän terveydestään kuten Locke muistutti; ihmisten välillä oli 
ei-juridisista eriarvoisuuden muotoja, jotka eivät edellyttäneet 
mitään suostumusta, kuten korkeampi ikä tai poikkeukselliset 
kyvyt ja ansiot, mitkä nostivat heidät muiden yläpuolelle juuri 
tällä tavalla hallitsemaan ja ohjailemaan heitä omien halujen-
sa, ei yksilöiden tarpeiden mukaan. 

Nähtäväksi jää millainen sekasotku syntyy, kun alueval-
tuustoissa tajutaan tämä ansa ja poliittiset kytkennät alka-
vat näyttää siltä mitä ovat; kuolonsuudelma demokratialle 
ja selväjärkisyydelle, sillä petos ja valtion kuppaaminen ovat 
molemmat edelleenkin maailman kannattavinta bisnestä, 
vai mitä kepulaiset ja ”yrittäjä” Juha Sipilä? Onneksi olkoon 
hyvän tienesti turvaamisesta. Sote-uudistus pitää maaseudun 
rikkaana, tai ainakin kepulaiset poliitikot tärkeinä ja kepuyri-
tykset voitollisina ja laskun maksamme me eli valtio.
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Whose Streets?
WHOSE STREETS? Dokumenttielokuva (Yhdysvallat 2017) 
näyttää avoimesti millainen on valkoisen vihan täyttämä yh-
teiskunta, joka elää etnisiä vähemmistöjään brutaalisti sorta-
vasta rasismista. Whose Streets? on myös paljastava kertomus 
syttyneiden mellakoiden seurauksena levinneen ”nykypäivän 
Mustien pantterien” eli Black Lives Matter -liikkeen synnystä 
ja kehityksestä Kommunistisen manifestin kuuluisan iskulau-
seen ”Kaikki pysyväinen haihtuu utuna ilmaan” (melting the 
solids) mukaan Marx ja Engels viittasivat tekoihin, joilla it-
seluottamusta ja elämäniloa uhkuva moderni henki suuntasi 
yhteiskuntaan, joka oli sen kunnianhimoiseen makuun aivan 
liian joustamaton muuttumaan - olihan tuo yhteiskunta ka-
pitalistisiin vääryyksiin kangistunut vankila. 

Marx muistutti talouden määräävästä roolista, joka mää-
rittää nykykapitalismia, ja aivan erityisesti valkoisen vallan 
käsissä olevaa amerikkalaispääomaa, jota vastaan Mustat Pant-
terit taistelivat.

Black Lives Matters-liikkeen juuret ovat Black Power - ja 
kansalaisoikeusliikkeissä sekä orjuuden vastaisissa liikkeissä, 
ja ne olivat vallankumouksellisia ja antikapitalistisia mustien 
itsehallintoa ajavia aatteita. Kansalaisoikeusliikehdintä taas 
oli keskittynyt rotuerottelun purkamiseen. Tänään Black Li-
ves Matters yhdistää kaiken tämän ja näyttää Whose Street? 
-dokumentissa miten käytännössä rakenteellinen rasismi ja 
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poliisiterrori toimivat valtamedioiden kautta Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltojen kaupallinen valtamedia ohjailee ihmisten 

mieliä rahan voimalla omistajiensa haluamaan suuntaan. 
Noam Chomsky kuvailee Yhdysvaltojen hallituksen ensim-
mäistä modernia propagandakampanjaa presidentti Woodrow 
Wilsonin hallituskaudella 1916, kun rauhaan sitoutuneet 
amerikkalaiset onnistuttiin lietsomaan puolessa vuodessa 
Greelin ryhmäksi kutsutun propagandakoneiston ansiosta 
hysteeriseksi, sotaa lietsovaksi joukoksi.

Komission työ oli suurmenestys ja se oli vasta alkusoittoa 
valtamedioiden ja liike-elämän hyvin 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 
esimerkiksi tekaistuja julmuuksia, joihin ”hunnit” olivat 
syyllistyneet. 

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.”

Radikaali ja vallankumouksellinen Mustat Pantterit oli la-
jissaan ensimmäinen vakavasti otettava ja tuloksellinen mus-
tien militanttiryhmä vastustamassa valkoista valtaa ja kyseen-
alaistamalla kapitalismin vääryydet ja sorron valtamedioissa 
sen omilla lääkkeillä. Mustat Pantterit totesivat aina, etteivät 
he ole nationalisteja. 

Puolueen virallinen ideologia oli marxismi-leninismi. Mus-
tat Pantterit tekivät laajasti yhteistyötä muiden radikaalien 
kansalaisoikeus- ja radikaaliryhmittymien (kuten homo- ja 
lesboliikkeen) kanssa. Toimintaan osallistui myös paljon val-
koisia.
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Turkisvaltakunta
”Missä te nyt olette, vastatkaa te ihmisistä kieroimmat, Krei-
kan kansa, teidän vuoksenne puhdistin meriä ja metsiä hirvi-
öistä nyt kukaan teistä ei anna minulle mitään lievitystä ei tuo 
tulta, ei miekkaa. Eikä joku voisi hakata päätäni irti, päättää 
kärsimysteni ti!”

Nämä tragedian mestarin Sofokleen Traagian neitojen lo-
pussa olevat Herakleen kuolinkamppailun itsesääliset ja ylei-
sössä sympatiaa herättämään tarkoitetut sanat tuntuvat olevan 
mottona Turkisvaltakunta-dokumentissa (2020 ohjaus Peter 
Wallenius), mikä pyörii parhaillaan Ylen Areenassa. Se on 
myös tyyppiesimerkki nykyisestä vallalla olevasta mielikuva-
politiikasta. Kyse on hieman samasta, mistä kalliit konsultit 
sanovat kriisiviestinnässä olevan. Älä myönnä virheitä, mutta 
ole rehellinen ja vastaa kysymyksiin suoraan, mutta mitä tär-
keintä, herätä luottamusta kuuntelijassa ja luottamusta. Do-
kumentissa suomenruotsalainen toimittaja, joka sympatisoi 
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kohun keskellä hädässä olevaa epäeettistä turkisalaa, valko-
pesee veren tahriman elinkeinon antamalla turkiselinkeinolle 
inhimilliset kasvot nuorten turkistuottajien nimissä. Kotimai-
nen turkisala on suurissa ongelmissa eikä vain koronan takia, 
vaan siksi että Tanska päätti lopettaa joksikin aikaa turkistar-
hauksen ja 17 miljoonaa minkkiä teurastettiin. 

Dokumentissa yritetään valottaa tavallisen turkistuotta-
jan näkökulmasta ongelmaa puun ja kuoren välissä ja siksi 
se on yhtä ja samaa suostuttelua ja ylipuhumista nykyisen 
turkistarhauksen puolesta otsikolla: Eikä olisi parempaa 
jos….jne. Siitä paistaa läpi selittely ja huomion ohjaaminen 
muihin asioihin alan epäeettisyydestä. Turkisala on keskit-
tynyt vahvasti ruotsinkieliselle Pohjanmaalle, jossa RKP:llä 
on enemmistö. Voiko olla niin sydämettömiä ihmisiä, ettei 
heitä vakuuta turkistarhausta vastustavien vakuutukset alan 
lakkauttamisen tärkeydestä, kun katsoo mitä tahansa kuvia 
kärsivistä eläimistä pienissä rautahäkeissään? Voi olla ja usein 
sellaiset ihmiset jopa pitävät itseään hyvinä ihmisinä, mikä on 
tietysti hämmentävää, sillä eläinrääkkäys on ihan sama asia 
viattomia luontokappaleita kohtaan kuin ihmisrääkkäyskin.

Turkisala perustuu valheelliselle tarpeelle ja valheellisille 
alan puolustuspuheille. Mikään fakta ei puhu turkistarhauk-
sen puolesta. Siksi onkin luonnollista, että ohjelmassa puhu-
vat turkistarhauksen puolesta myös RKP:n pohjanmaalaiset 
kansanedustajat, erityisesti entisen RKP:n puheenjohtajan 
poika ja nykyinen kansanedustaja Anders Norrback, joka ai-
koinaan vastasi työllisyysrahojen löysästä käytöstä Korsnäsin 
kurssikeskuksessa (KKC) järjestetyillä ravintola-alan kursseilla 
toimiessaan saman keskuksen vastaavana osastopäällikkönä 
”rehtori Bernaiskastikkeen” alaisuudessa (keskuksen tehtävä 
oli hankkia tuloja maailman ruotsinkielisimmälle kunnalle 
Korsnäsin kunnalle, missä RKP:lla oli kannatus vaaleissa 100 
prosenttia) suojatyöpaikassa. 

Varsinaisesti hänen työnsä oli siankasvattaminen, joten 
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siinä oli taas hyvä esimerkki, miten kaikki pienillä paikka-
kunnilla liittyy toisiinsa eikä totuudesta voida silloin edes pu-
hua, kun pukki on päässyt euronkuvat silmissään livahtamaan 
kaikkien muidenkin niin tehdessä ja sen salliessa, kaalimaan 
vartijaksi. Anders Norrbackin tehtävänä on dokumentissa 
levittää ”mukatietoa” vaikuttaakseen katsojaan tunnetasolla. 
Hän sanoo, että hänestä tuntuu – ei siis ole mitään tutkit-
tua tietoa takanaan – että harvoin on niin vähillä tuilla tehty 
niin paljon vientituottoja. RKP:llehän ”tuet” on pyhä lehmä, 
josta he tahkoavat paljon tuohta olemassaolonsa oikeutuksen 
puolustamisen lisäksi (pitää muistaa että RKP kuuluu yritys-
ystävälliseen oikean laidan oikeaan laitaan ja sen kansanedus-
tajat ovat poikkeuksetta yritysmaailman äänitovia oli sitten 
kysymys siankasvattamisesta tai Ahvenmaan meriliikenteen 
tuista).

 Korvaan särähtää pahasti, kun dokumentin loppupuolella 
yksi nuori turkistuottaja puhuu ”epäoikeudenmukaisuudes-
ta”. Sillä hän tarkoittaa sitä, etteivät nuoret turkistuottajat ole 
saaneet suurista investoinneista huolimatta mitään tukia koro-
na-ajalta, jolloin ala on ajautunut yhä syvempiin ongelmiin. 
Epäoikeinmukaisuus on kuitenkin väärä sana tässä yhteydes-
sä käytettynä. Se on ohjelman takapiruna toimivien turski-
tarhatuottajien nokkamiesten ovelasti ohjelmaan ujuttama. 
Turkistuottajat esitetään viattomina sivustakatsojina ja pahan 
yhteiskunnan julman tahdon sijaiskärsijöinä.

Temppu on lajissaan sekä ovelan julma että julkean hä-
vytön. Walleniuksen dokumentin kyytipoikana Ylen Areena 
tarjoaa toimittaja Ari Lehikoisen kirjoittaman artikkelin Tu-
leeko Suomesta turkisalan johtava valtio vai olisiko turskiala 
lopetettava osoitteessa: https://yle.fi/aihe/a/20-10002015. 
Dokumenttiin hän on haastatellut Olli-Pekka Nissinen, Suo-
men Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestintäjohtaja ja 
Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs. Heidi Kivekäs 
kertoo, että vain 16 % suomalaisista sallisi nykyisen kaltaisen 
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turkistarhauksen jatkamisen ja 71 % kieltäisi turkistarhauksen 
tai sallisi sen jatkuvan vain, jos eläimille tarjotaan huomatta-
vasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyt-
täytymistään. Lukuisat Euroopan maat ovat hänen mukaansa 
kieltäneet turkistarhauksen ja Euroopassa keskustellaan jo tar-
hauksen kieltämisestä EU:n alueella: ”Turkisala on kärsinyt 
talousvaikeuksista kymmenisen vuotta. Turkisten kysyntä ja 
sitä myötä tuotanto on laskenut voimakkaasti. Tarhaajat ei-
vät pysty kattamaan tuotantokustannuksia. Ala on kriisissä. 
Edessä on joko alan hiipuminen tai sen äkillinen romahdus. 
Turkistarhaus tulisi kieltää ja ajaa hallitusti alas. Se olisi rei-
lumpaa myös tarhaajille.”

Kivekäs toistaa vain sen, minkä jo tiedämme. Turkistar-
hoja pidetään epäinhimillisinä eläinten rääkkäyslaitoksina ja 
turkiksi vanhan maailman kotkotuksiin kuuluvina statussym-
boleina, joilla ei ole tulevaisuudessa paikkaa ainakaan inhimil-
lisesti ajattelevien ihmisten sydämissä. On kamalaa katsoa, 
kun dokumentin alussa turkistuottajien nokkamies kiertelee 
erään nuoren turkistarhaajan kanssa kehumassa tarhan olo-
suhteita ja eläinten hoitoa. kaikki on kuulemma hyvin ja 
eläimetkin voivat hyvin. Kuva näyttää kuitenkin ahdistuneita 
ilmeitä pienissä rautahäkeissä vailla mahdollisuutta kunnolli-
seen elämään. Kaikkein kamalin kuva on eläimistä imettämäs-
sä jälkikasvuaan. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs 
muistuttaa, että eläinten hyvinvoinnille on keskeistä mahdol-
lisuus lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseen. 
Ketuilla se tarkoittaa hänen mukaansa mm. mahdollisuutta 
kaivaa ja minkeillä uida: ”Lain mukaan eläintarhassa ketulla 
tulee olla vähintään 600 m2 ja minkillä vähintään 15 m2 ul-
kotarha. Kuitenkin turkistarhoilla kettuja saa pitää alle neliö-
metrin kokoisissa verkkopohjahäkeissä, minkkejä 0,255 m2 
häkeissä. Tutkimusten mukaan näissä olosuhteissa eläinten 
lajityypilliset käyttäytymistarpeet eivät täyty. Tämä aiheut-
taa hyvinvointiongelmia, kuten stressiä ja ahdistuneisuutta. 
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Eläinten hyvinvointia on käytännössä mahdoton parantaa 
häkkiolosuhteissa. Turkisalan oman WelFur-sertifikaatin 
vaatimukset eivät ole juuri lain vaatimuksia korkeammat. Se 
onkin mielestäni hyvinvointipesua.”

Turkisvaltakunta-dokumentti on hyvä muistutus epäin-
himillisistä rakenteista maailmassa, missä on aikaisemmin 
voinut tehdä mitä tahansa on vain halunnut tehdä, myös ja 
nimenomaa pahaa tarkoittamismielessä sekä viattomille luon-
tokappaleille että myös ihmisille. Millaiset ihmiset sallivat 
tällaisen tapahtuvan? Syytä voi hakea Freudin Mielihyväperi-
aatteen tuolla puolen kirjoituksista. Freud kirjoitti ihmisellä 
olevan yleinen taipumus hakeutua kohti kipua, onnettomuut-
ta, tuhoa ja itsetuhoa, sekä kuolemaa. Ihan kaikki ihmiset 
eivät ole samaa mieltä ja lähtökohdiltaan tällaisia Hannibal 
Lectereitä, jotka haluavat tappaa ja tuhota muita. Tätä kir-
joittaessani vietetään kansainvälistä Holokaustin loppumisen 
päivää. Mietin millainen ihminen haluaa ehdoin tahdoin ve-
tää nykytiedonkin jälkeen päälleen kuolleen ketun tai minkin? 
Mitä hän sillä haluaa kertoa omalle salaiselle minälleen tai 
viestiä julkisuudelle? Liittyykö se omaan saliseen haluun kos-
taa kuvitelluille kiusaajilleen oma häpeä tai vääristynyt kau-
huelokuvan psykologinen prosessi, jossa katsoja samaistuukin 
normaalisti poiketen uhrin asemesta tappavaan hirviöön? 

Antti Alanen kirjoitti toimittamassaan kirjasarjassa Elo-
kuva ja psyyke – rakkaus ja tuho (Minerva 2010) otsikolla 
Viihde ja viikatemies miten kouluissa tapahtuneet joukko-
murhat olivat tuona aikana herättäneet keskustelua uuden 
ajan väkivaltarikollisuuden syistä. Vakavaa pohdiskelua olivat 
hänen mukaansa virittäneet koulumurhat Jokelassa vuonna 
2007 (yhdeksän kuolonuhria) ja Kauhajoella vuonna 2008 
(11 kuolonuhria). On selvää, että tasapainoton mieli johtaa 
epätoivoisiin tekoihin. Oikeusministeriö valmisti Jokelan 
koulusurmista raportin vuonna 2009. Muutama kohta siinä 
on kiinnostavaa. Raportti sisälsi suosituksia ahdistuksen hoi-
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toon ja mielialalääkkeiden koskevien käytäntöjen parantami-
seen. Tekstin kirjoittaja Antti Alanen on pitkän kokemuksen 
omaava av-alan ammattilainen. Siksi artikkelin kiinnostavin 
osa on hänen pohdintansa elokuvan ja väkivallan suhteesta 
laukaista tasapainottomassa ihmisessä murhavietti. Elokuvan 
vaikutus todelliseen rikollisuuteen on Alasen mukaan ollut 
tunnettua jo 100 vuotta sitten.

Se mikä huolestuttaa on Alasen huomio katsojan omak-
suma väkivaltaisten elokuvien yksipuolinen dieetti. Tämä he-
rättää Alasen mukaan kysymyksiä siitä, toimiiko silloin enää 
perinteinen katharttinen eli puhdistava vaikutus: ”Ainakin 
suurkulutuksella lienee turruttava vaikutus, joka muuttaa 
vaikkapa perinteisen kauhufiktion hahmot harmittomiksi. 
Paholaisen ruumiillistumisesta tulee lisää mörköjä.” Tämä 
on erityisen vaarallista henkilölle, jonka tapuli on muutenkin 
täynnä lepakoita. Alanen siteeraa kirjoituksessaan tutkijoita, 
jotka todistavat väkivaltaiselle viihteelle altistuneen lisäävän 
alttiutta väkivaltaan: ”Uutena todisteena ovat tulleet aivojen 
kuvantamismenetelmät, joilla väkivaltaisen mediaviihteen 
vaikutus aivoihin voidaan nähdä. Lyhyen keston aggressio-
vaikutukset liittyvät suoraan matkimiseen ja sellaisen ajatus-
maailman oppimiseen, että muiden ihmisten toimet olete-
taan vihamieliseksi.” Alanen muistuttaa artikkelinsa lopuksi 
väkivaltafiktion voivan horjuttaa henkistä tasapainoa. Entä 
kun tällainen henkilö pukeutuu turkkeihin ja nauttii päällään 
olevista murhatuista eläimistä? Mistä silloin on kysymys ja 
kuka silloin tarvitsee turkiksi ja mihin? Heidi Kivekkään mu-
kaan emme tarvitse lainkaan turkiksia mihinkään. Suomessa 
kuluttaja-asiamies on hänen mukaansa jo vuonna 1993 kiel-
tänyt turkisten markkinoimisen ympäristöystävällisempinä 
kuin keinoturkikset: ”Kun suurin osa turkiksista käytetään 
esimerkiksi takkien koristeina, ne ovat yhtä pitkäikäisiä kuin 
vaate, joissa ne ovat kiinni. Johtavat muotialan brändit, ku-
ten Armani, Gucci, Burberry, Michael Kors ja Versace, sekä 
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lukuisat isot kauppaketjut ja vähittäismyyjät ovat luopuneet 
aitojen turkisten käytöstä. Fur Free Retailer -ohjelmassa on 
yli 1 000 yritystä maailmanlaajuisesti. Vaatealan hylätessä 
turkikset on selvää, että tulevaisuus on turkiton. Turkikset 
eivät sovi ihmisten moraalikäsitykseen, ja yritykset vastaavat 
tähän tarpeeseen.”

Ohjelman lopuksi turkistarhaajien pääpropagandisti yrit-
tää ”täytyy olla lehmä tietääkseen mistä maito tulee”-strate-
giaa rkp:läisten maksettujen alueen mainoskansanedustajien 
hymistellessä Norrbackin mehevää possupaistia suussaan: 
”Näen usein, miten ihmiset, joilla on vähän – tai ei ollenkaan 
tietoa tai kokemusta turkiseläinlasta, vastustavat hyvin jyrkästi 
alaa. Minun on ollut vaikea ymmärtää tätä asiaa. ” Esitys on 
irvokas ja vie dokumenttielokuvan tason alle arvostelun vain 
pelkkänä pohjanmaalaisten rkp-taustaisten turkistarhaajien 
mainosfilminä. Vaasalainen kansanedustaja Joakim Strand tu-
kee väitettä vielä naurattavammalla lausunnolla ”Harva asia 
antaa yhtä suuren itsevarmauuden kuin tietämättömyys”, lai-
meten näin kuin sivumennen mm. turkistarhausta vastusta-
van rouva Jenni Haukion haihattelijaksi. Turkistarhaajat ovat 
saaneet olla kuin siat pellossa tehden mitä ovat halunneet 
kenenkään puuttumatta heidän eläinrääkkäykseensä tai koko 
alaa vaivaaviin perustavanlaatuisiin eettisiin ongelmiin. Juuri 
siksi RKP on hallituksessa. se kuppaa kielipuolueena alueen 
ruotsinkielisten nimissä, jotka kaikki eivät ole oikeistolaisia 
siankasvattajia ja turkistarhaajia, itselleen mandaatin ja toimii 
kaikkien mahdollisten tukien saamiseksi alueelle vääristäen 
näin samalla kielen nimissä alueen tervettä elinkeinorakennet-
ta estämällä terveen kapitalismin kysynnän lakien määrittele-
vän sitä, mitä alueella tuotetaan ja mitä ei. Mutta juuri siksi 
meillä on olemassa onneksi vapaat kansalaisjärjestöt, kuten 
Animilia, joiden kautta valveutuneet kansalaiset voivat kana-
voida eläinrääkkäystä vastustavan huolensa.

Animalia ei hyväksy yksilön lajin perusteella tapahtuvaa 



359

hyväksikäyttöä (spesismi). Yksilön arvo ja oikeudet eivät ole 
määriteltävissä ihmiselle koituvan hyödyn ja yksilön käyttö-
tavan perusteella. Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kär-
simystä ja ihmisen on turvattava eläimen lajinmukainen ja 
yksilökohtainen hyvinvointi. Taloudelliset seikat eivät saa 
olla syynä eläimen hyvinvoinnin heikentämiselle. Animalian 
tavoitteena on pitkällä tähtäimellä eläimiä yksipuolisesti hy-
väksikäyttävien toimintamuotojen lakkauttaminen. 

”Yhteiskuntamme käyttää eläimiä hyväksi lähes kaikilla 
mahdollisilla tavoilla. Miljoonat eläimet ovat osa ruokaa, 
vaatetusta, tutkimusta ja viihdettä. Samaan aikaan jokainen 
eläin on yksilö, jolla on tarpeensa, mielihalunsa ja persoonal-
lisuuden piirteensä. Eläinten kohtelu massana, kuten ruuan-
tuotannossa tai turkisteollisuudessa tehdään, riistää eläimiltä 
oikeuden yksilöllisyyteen ja mahdollisuuden olla sellainen 
eläin kuin se on. Siksi ratkaisumme eläinten oikeuksien edis-
tämiseksi on pohjimmiltaan yksinkertainen: annetaan eläi-
mille arvo yksilönä. Animalia muuttaa lainsäädäntöä, julkisia 
hankintoja, asenteita ja kulutusvalintoja. Emme tavoittele 
pikavoittoja, vaan rakenteellisia muutoksia eläinten hyväksi. 
Tähän työhön jokainen on tervetullut mukaan omalla pa-
noksellaan.”
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Kenen on vastuu ja 
mistä?

Tänään pohdittiin vastuuta kahdessa eri tapauksessa Ylen 
A-studiossa vastuukysymyksiä, jotka ovat sekä moraalisia 
että juridisia ja niistä on kautta maailman sivu tehty taidetta, 
mitä luistelemiseen niistä tulee. Suomessa. Ensin pohdittiin 
julkista tiedottamista koronan tiimoilta ja sitten tuoretta 
Spotify-skandaalia. Kummassakin keskustelussa tuli selväksi, 
että luottamus on sivutuote, joka tulee tekojen, ei sanojen 
kautta, kuten ohjelman ensimmäisessä osassa pohti Vilma 
Luoma-Aho Jyväskylän yliopiston julkisen tiedottamisen 
professori. 

Ohjelma oli kiinnostava mutta ei syvällinen, sillä kiinnos-
tavaa olisi se, miten argumentaatiota ja väitelauseita voidaan 
arjen käytännössä tutkia ilman häiritsevää median luomaa 
lumomaailmaa ongelmien ympärillä. Tätä televisio-ohjelmaa 
kannattaa pohtia Erasmus Rotterdamilaisen 1490-luvulla kir-
joittaman kirjan Antibarbaria edustamaa kritiikkiä vastaan. 
Barbaria-sanan alkuperä tarkoittaa änkyttämistä. Antibarbaria 
taas sanavalmiutta. Rotterdamilainen tuli kuuluisaksi osuvista 
irvailuistaan. Viisaita miehiä hän kehui mitä hienoimmalla 
tavalla, todeten heidät heti sen jälkeen hauskoilla esimerkeillä 
suuriksi hölmöiksi.

Professori Timo Airaksinen tekee saman humanistisen 
perinteen taitavalla kynällä terävästi viiltäen kirjoituksessaan 
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otsikolla Iloiset alistujat - ymmärtäminen ja tietämisen taito 
https://www.digivallila.com/l/iloiset-alistujat-luetun-ymmar-
taminen-ja-tietamisen-taito/ optimisti: ihminen kyllä näkee 
mainonnan läpi, jos haluaa, ja samalla tavalla hän näkee kai-
ken viestinnän sumuverhon läpi, kunhan hankkii siihen tar-
vittavat tiedot ja taidot ja vaivautuu yrittämään. Tieto, tiede, 
oppiminen ja valistus ovat aivan turhia ilman lukutaitoa ja 
luetun tulkinnan kykyä. Ilman niitä olemme matkalla hel-
vettiin iloisina alistujina.

Maailmaa vaivaa ”yhden totuuden puhuminen”, kuten 
ohjelman juontaja Sanna Savikko totesi. Juuri siksi olikin 
ällistyttävä katsoa toimittaja Ivan Poupolon esiintymistä ja 
kuunnella hänen määritelmiään ruotsalaisen Spotify-skandaa-
lin tiimoilta. Tammikuun alussa terveydenhuollon ammat-
tilaiset kirjoittivat kirjeen, jossa vaativat alustaa reagoimaan 
valheellisen tiedon levittämiseen alustallaan viitaten erääseen 
kuuluisaan artistiin. Spotify ei vastannut ja siihen reagoi Niel 
Young ensin ja heti perää Jon Mitchell tukien tervettä järkeä 
vastaan tyhmää uhkarohkeutta. Ivan Puopolo oli asiasta vah-
vasti eri meiltä väittämällä Youngin ajattelun olevan 1500-lu-
vulta: ”Pitäisi tietää ensin totuus, että voisimme tietää mikä 
on valhe. Sekoittaa keskenään mielipiteen ja tosiasiat. Miksi 
ei saisi olla rokotevastainen. Miksei kysymystä saisi haastaa?” 

Puopolon sanat ihmetyttivät. Mitä hän oikein tarkoitti 
haastamisella? Ei siitä ole kysymys, vaan selvästi noihin sa-
noihin piiloutuneesta petollisuudesta viedä harhaan ja huijata 
hyväuskoisia ihmisiä. Maailma on sanojen vankina ja siksi 
se, joka osaa niitä taitavasti käyttää väärin, hallitsee myös 
valhetta, joka maailmaa todellisuudessa pyörittää. Professori 
Airaksinen muistuttaa, että olisi opeteltava medialukutaitoa 
ja kasvettava kriittiseksi tiedonymmärtäjäksi, on yleinen vas-
taus. Hänestä se on kuitenkin helpommin sanottu kuin teh-
ty: ”Vastaus, pelkkä fraasi, ei auta eteenpäin. Vastaamiseen 
vaaditaan näkemys nykymaailman menon ja sitä hallitsevan 
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politiikan luonteesta. Avainsana on silloin tietämisen taito eli 
tiedon hallinta ja siihen liittyvä osaaminen. Faktoja ei enää 
ole, on siis osattava orientoitua ilman niitä. Taito on kaikki 
kaikessa, myös tiedon alalla, alati muuttuvassa ja yhä moni-
selitteisemmäksi käyvässä maailmassa. Ken katsoo, se näkee 
- kun näkeminen on opittu taitoa. Osta tietokirjoja; älä ku-
vittele, että netti ja TV auttavat tiedon tarpeeseen.”

Puopolon 1500-lukumääriltelmä pisti miettimään, ym-
märrämmekö 1500-luvun samalla tavalla? Eikö hän tar-
koittanut 1600-lukua? Italian 1500-luvun aatehistoriasta 
kirjoittanut Eugenia Battista, oli havainnut Trenton kirkol-
liskokouksen vanhoillisuudessa, jotain mikä hän kutsui myös 
”antirinascimentoksi” eli vastarenessanssiksi. Tästä voikin 
alkaa laskeneeksi katolisen liigan agendan renessanssi ja sen 
perillisiä vastaan 1600-luvulla voimiestuen. Mutta ennen tätä 
syntyi sadan vuoden ajaksi humanistien johdolla eurooppa-
lainen protestiliike, jonka tärkein tehtävä oli saada ihminen 
vapautettua kirkon ja ruhtinaiden, luostareiden ja hovien 
holhouksesta.

1600-luvulla paavinistuin torjui kaikki protestanttisten 
uudistajien yritykset muuttaa kirkollisia instituutioita ja toi-
mintaa sisältäpäin, valiten suoran hyökkäyksen julistamalla 
protestantit skismaatikoiksi. ”Linja tuli voimaan 1500-luvun 
lopussa Trenton kirkolliskokouksen jälkeen, mutta se hui-
pentui vuodesta 1618 kolmikymmenvuotisen sodan veren-
vuodatukseen. Sen jälkeen lipsujia ei armahdettu. Teologinen 
sitoutuminen tuli entistä tiukemmaksi ja vaativammaksi kuin 
ennen,” kirjoitti asiaa tutkinut Stephen Toulmin. Näin Toul-
min löytää näin heti alkuun merkittävän vedenjakajan eu-
rooppalaisen turhamaisen pikkumaisuuden ja nirppanokkai-
sen uskonnollisen tiukkapipoisuuden nimissä tarpeesta sulkea 
rivit ja puolustaa katolista uskoa protestanttisia harhaoppeja 
vastaan kohottamalla tärkeimmät opinkappaleet jopa kaik-
kein suopeimpien ja vankimpien uskovaisten uudelleenarvi-
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oinnin ulottumattomiin.
Jännittävää on huomata myös, miten suvaitsemattomuus 

ja varmuuden etsiminen liittyvät toisiinsa ja saavat Trenton 
kirkolliskokouksessa tuekseen sen jälkeen kristillisinä tabui-
na katolisessa maailmassa pidetyt dogmit samoin kuin ratio-
naalisten ajattelu- ja toimintatapojen omaksumisesta näytti 
tulevan veteen piirretty viiva keskiajan ja uuden ajan välille. 
Toulmin ei tyydy vähempään filosofian pelastamiseksi kuin 
kaivamaan esille ne Descartesin syrjään sysäämät ”premoder-
nit” aiheet, tutkimalla filosofisesti retoriikan keinoin Kantin 
ja Wittgensteinin antamin avaimin ajattelun syvämerkityksiä 
epäilyn merkityksestä maailmanhistoriasta, mistä Hayden 
White väitti erottelun perustuneen 1800-luvun väärinkäsi-
tykseen positivististen tiedemiesten ja romantiikan taiteilijoi-
den välillä. 

1500-luku on humanistien, kuten toteavat Jakob Burk-
hardt ja Johan Huizinga (leikin filosofi), jotka ovat tutkineet 
varhais- ja täysrenessanssin aatehistoriaa. Yksi piirre näissä 
”iloisiksi kutsutuissa veikoissa ja uudesti syntyneissä epiku-
rolaisissa (Petraca, Bocaccio, Lorenzo di Medici, Luigi Pulci, 
Castiglione, Enea Silvio, Johannes Reuchlin, Ulrich von Hut-
ten, Thomas More ja Eras Rotterdamilainen)” oli selvä, he 
kaikki toimivat väkivaltaa, riitaa ja petollisuutta vastaan hymy 
huulilla, luottaen älyyn ja totuudeksi todistelujen jälkeen 
osoittautunutta tietoa levittäen. Professori Timo Airaksinen 
mukaan Suomi menesty, ei toivu kriisistä eikä pysty rakenta-
maan tulevaisuuttaan, elleivät asukkaat opi medialukutaitoa. 
Se mitä nyt osataan, on päivitettävä uuden järjestelmän mu-
kaiseksi. Faktat on hänen mielestään toki helppo löytää ja 
teoriatkin ovat opittavissa, mutta miten on lukutaidon laita. 

”Kyseessä on luetun ja kuullun ymmärtäminen, joka ei 
onnistu ilman tulkinta-avainta ja kriittisen horisontin tajua. 
Tehtävä on vaativa, koska se on samalla tuskallinen: tässä ja 
vain tässä mielessä tiedon lisääminen on tuskan lisäämistä. Tai 
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Raamatun sanoin, vain jumalaa koskeva tieto on tietämisen 
arvoista; kaikki muu heitetään tuleen turhana ja haitallisena. 
Jäljelle jää vain kriittinen ymmärrys, jonka varassa meidän 
on elettävä. Kehenkään ei voi luottaa, hämäävät ja bluffaa-
vat, kaikki tiedoksi väitetty on jonkin eturyhmän intressin 
värittämää, kaikille väitteille löytyy vastakohtaväite, minkään 
viestin merkitys ei ole selvä, kaikki tiedoksi luultu on kuin 
mainontaa, yhtä värikästä ja valheellista. Mutta olen optimis-
ti: ihminen kyllä näkee mainonnan läpi, jos haluaa, ja samalla 
tavalla hän näkee kaiken viestinnän sumuverhon läpi, kunhan 
hankkii siihen tarvittavat tiedot ja taidot ja vaivautuu yrittä-
mään. Tieto, tiede, oppiminen ja valistus ovat aivan turhia 
ilman lukutaitoa ja luetun tulkinnan kykyä. Ilman niitä olem-
me matkalla helvettiin iloisina alistujina.

1500-luvun renessanssihumanistit olivat toista maata. Ne, 
joita pidämme edelleenkin suuressa arvossa siksi, että he pa-
lauttivat maailman älyllisen leikin ja auktoriteettien vastaisen 
ajattelun, ne tärkeät rakennuspalikat, millä nykyistä uhattu-
na olevaa länsimaista liberaaliyhteiskuntia on tähän päivään 
mennessä rakennettu. Esimerkiksi yksi suurimmista heistä, 
Erasmus Rotterdamilainen, ei ollut yhdessäkään kirjoituk-
sessa karkea tai rahvaanomainen hänestä kirjoitetun kirjan 
Erasmus Rotterdamilainen - tyhmyyden ylistys (Karisto 
1990) toimittaneen ja esipuheen kirjaan kirjoittaneen Kauko 
Kareen mukaan. Erasmus ei ollut vain henkevä Kareen mie-
lestä, vaan myös realisti, jolla oli terävästi havaitseva silmä: 
”Humanistien harrastama tekstikritiikki, filologinen uurastus 
oli hänelle intohimoista sanatyötä sekin: mutta vain käsi- tai 
ammattityötä.”

Toulminin mukaan renessanssiajan oppineet olivat enem-
män kiinnostuneita käytännöllisistä, olosuhteista riippuvista 
lääketieteen, juridiikan tai moraalin kysymyksistä, kuin teo-
reettisen filosofian ajattomista, universaaleista asioista. Toul-
minin toinen tärkeä huomio on Trenton kirkolliskokouksen 
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päätös viitoittaa tietä konservatiivisuudelleen erottamalla 
doktriinit ja dogmit: vastauskonpuhdistusta käyvästä kato-
lisesta kirkosta tuli näin Toulminin mukaan dogmaattinen 
tavalla, jota uskonpuhdistusta edeltänyt kristinusko, vaikkapa 
Tuomas Akvinolaisen oppi, ei olisi koskaan voinut olla. Pitää 
muistaa, että uskonpuhdistus ei ollut vain vastalause katolisen 
kirkon opettamia oppeja vastaan, vaan myös sen nimissä har-
joitettuja moraalisia väärinkäytöksiä vastaan. Toulminin suuri 
arvo älyllisille pohdinnoille on siinä, että hän pistää meidät 
harkitsemaan uudestaan historian vääriä oletuksia tuoden sa-
malla historian unohdetuilta lehdiltä takaisin päivänvaloon 
ne puuttuvat ja sieltä tahallisesti revityt palaset, joiden avulla 
ymmärrämme paremmin, miksi ne olivat sinne aikoinaan ja 
mitä tarkoitusta varten piilotettu. 

Jäykät dogmaatitkot käyttivät renessanssihumanisteista 
pilkkanimeä sekulaarihumanistit. Toulmin tiesi miksi, koska 
heidän avaria ajattelutapojaan kahlinneet seurakunnankait-
sijan tai kirkonvirkojen vaatimukset, vaan he tarkastelivat 
ihmisen asioita avoimin silmin ja tuomitsematta ensi kertaa 
sitten antiikin; esimerkiksi ennen niin mahtava ja kaikkivoipa 
jumala oli useimmille heille enemmän idea ja ulkopuolinen 
näkymätön voima kuin persoonallinen, tahtova ja käskevä ih-
mistä kiduttava ja ohjaileva voima. Monet heistä olivat myös 
varovaisia aikana, jolloin katsottiin totuutta vain yksien sil-
mälasien lävitse. Juuri se teki heistä vapaita ja avarasieluisia 
ja johti aitoon käytännön epäilyyn siitä, mikä on ”teorian” 
merkitys ihmisen kokemukselle, oli sitten kyse teologiasta, 
luonnonfilosofiasta tai etiikasta. Mutta kenen on vastuu -ky-
symyksessä he olivat kaikki yksimielisiä: typeryyden. Erasmus 
erotti kahdenlaista typeryyttä: negatiivista eli yhteiskunnallis-
kirkollista ja positiivista eli sydämen yksinkertaisuutta. Eras-
mus piti tärkeänä kaiken epäpuhtaan halveksimista: ”Minun 
käyttämäni kieli ei milloinkaan ylitä rajojaan ja pysyttelee 
mieluummin rannalla, kun antautuu meren ulapalle.”
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Epäonnistunut 
Raatikko-

dokumentti
Oli kiusallista katso Ylen Areenasta parhaillaan pyörivää 
dokumenttia Vahvojen naisten tanssiteatteri Raatikko (Yle 
2021). Se ei oikein kertonut mistään eikä mitään, koska ei 
halunnut ja osannut. 

Ohjelman tehnyt toimittaja antoi kaverijournalismin 
nimissä ohjelmassa tilaa limbomaiselle nuolennalle jättäen 
tunne edellä sen tärkeän järjen kaappiin, jota käyttämällä, ja 
lisäksi vielä hieman pintaa raaputtamalla, olisi saanut selville, 
mistä Raatikon ongelmat aikoinaan alkoivat. Otsikko Vahvo-
jen naisten tanssiteatteri Raatikko” viittaa kolmeen keskeiseen 
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raatikkolaiseen, joiden riidat ja kaunat pilasivat tunnettuun 
suomalaiskansalliseen tapaan Raatikon maineen suuren ylei-
sön keskuudessa. 

On täysin käsittämätöntä, että ohjelman toimittaja antaa 
kolmen eripuraisen naisen rivien välistä kehua itseään ja ka-
vereitaan ja antaa ymmärtää riidan toisen osapuolen olevan 
HUHUH, kuten koreografi Marjo Kuusela kuittaa pahim-
man vihanaisensa, koreografi Marjo Korholan, olemuksen ja 
taiteellisen linjan. 

Siinä Kuusela onkin harvinaisen oikeassa. Kun Kuuselan 
jengi savustettiin ulos tai he hävisivät katkeran valtakamp-
pailun Raatikossa, tanssiteatteri muuttui lässyttäväksi lasten-
tanssiteatteriksi, jonka matalasta tasosta saamme nähdä kam-
mottavan esimerkin ohjelman lopuksi, missä lässyttämällä 
pilataan eräs lastentanssiesitys, jonka tasoa ei muutenkaan 
päätä huimaa ja vakuuta, vaan pistää epäilemään Raatikon ali-
hankkineen sen lastentanssin maakunnalliselta sekundaosas-
tolta, lähes 90-vuotiaalta pyhäjärveläiseltä lastentanssia har-
rastaneelta kansankoulunopettajalta, ”tambuurini-Marketta 
Viitalalta”. 

Mutta miksi ”naisista” ja ”tarinakertomisesta” elämäntyön-
sä tehneen Kuuselan koreografisesta kömpelyydestä, sanoman 
tylsästä alleviivaavuudesta ja liikekielen vanhakantaisuudesta 
ei ohjelmassa puhuta mitään? Siksi että Kuusela on kuin var-
kain livahtanut ”suomalaisen modernin tanssin äitinä” lähes 
jumalattaren kaltaiseen koskemattomuuden tilaan, jonka ni-
men kuullessaan pitää hymistä myönteisesti ja allekirjoittaa 
kaikki hänen suustaan litanioina vieläkin vahvalla varsinais-
suomalaisella nuotilla kuultavat sammakot. 

Toimittaja Liisa Vihmanen ei oikein osaa päättää mistä 
hän ohjelman tekisi. Liian läheinen lässyttäminen kuvattavien 
kohteidensa kanssa vuosikymmenten saatossa tylsistyttää ja 
kaventaa terveen kriittisyyden. 

Miksi hän ei toimittanut dokumenttia kunnon dokumen-
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tin tavoin ja taustoittanut tapahtumia, haastatellut ulkopuo-
lisia asiantuntijoita ja antanut järjellisen selityksen kaikelle 
tapahtuneille? Koska hän ei osannut, halunnut tai viitsinyt 
sen lisäksi, että omahyväisten ja itsekehuisten haastateltavien 
tavassa lässyttämällä latteuksia, näkyy Vihmasen ja Raatikon 
vallanhimoisen naiskolmikon omaksuma tapa manipuloida 
tanssitoimittajia, joilla on hieman sama ongelma kuin urhei-
lu- ja taloustoimittajillakin, molempia pidetään helposti vie-
tävinä ja yritetään siksi aika läpinäkyvästi mielistellä toivoton 
lopputuloksen saamiseksi.

Tässä ohjelmassa lässytyksen tavoite on puhdistaa omaa 
kolhiintunutta mainetta ja antaa omille tekemisilleen pyhi-
mysmäinen marttyyrikruunu. 

Erityisen kiusallista on katsoa Kuuselan aviopuolison Tom-
mi Kitin pitkää ja hyvin ulkoa yhdessä Kuuselan kanssa ope-
teltua litaniaa hänen ”(muka) kyllästymisestään kaikkeen” ja 
ulkopuolisuuttaan siitä todellisuudesta, jotka ennen hänen 
heräämistään vetokoirien ihanuuteen yksin parta huurussa 
jossain jumalan selän ja tiettömien taipaleiden takana, mää-
ritteli hänen suhteensa itseensä ilman, että hän edes hengitti 
oman tahtonsa mukaan. Uskokoot, ken haluaa - minua tem-
pun alhaisuus ja epä-älyllinen yritys lähinnä ällötti. Tätä sa-
maa metaviisautta olemme tottuneet kuulemaan Kitin suusta 
jo lähes viisikymmentä vuotta. 

Dokumentin katsottuaan tulee vaivaantunut olo suoma-
laisen tanssin puolesta. Henkilöristiriidat ja kielteiset tunteet 
ovat pilanneet kolmen itsestään aikoinaan paljon luulleen nai-
sen elämän ja katkeroittaneet heidät loppuelämäkseen. 

Miksi heille annettiin puheenvuoro ilman, että niiden vä-
liin olisi vaikka MOT:in tapaan tehty kriittisiä huomioita? 
Kun Raatikon ongelmat alkoivat paljastua suurelle yleisöl-
le, teatteria yritettiin kaapata tanssijoille, ja itse tärähtänyt 
Turkkakin, entinen Korholan poikaystävä, valjasti pelottavan 
vihansa osaksi 1990-luvun yhden kuuluisamman kulttuuri-
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taistelun joutsenlaulua, peli oli jo menetetty. 
Minusta televisiodokumentin olisi pitänyt tutkivan jour-

nalismin perinteiden mukaan kääntää veistä tässä avoimes-
ti märkivässä haavassa vielä kerran, ja tutkia miksi ja miten 
asiassa todellisuudessa kävi antamalla polyfonisen ääneen nyt 
näiden kolmen vihaisen ja toisiaan syvästi inhoavien eläkeläis-
naisten asemesta, sillä naisten melko jonninjoutavat jorinat 
olisi kannattanut leikellen jättää hyvin lyhyiksi kommenteiksi 
ohjelman taustalle. 

Nyt niin ei tehty ja tulos on sen mukainen: pannukakku, 
joka ei ole oikein kenenkään makuun eikä palvele ainakaan 
tanssiteatteri Raatikon mainetta tai sen uutta johtajaa, koreo-
grafi Jaakko Toivosta, jonka ensimmäinen tehtävä on yrittää 
pyristellä eroon näiden kolmen vahvan naisen tanssiteatterin 
ylle langettamasta, vuosikymmeniä kestäneestä katkeruuden 
kirouksesta. 
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Keputanssijat 
pilasivat Tanssin 

talon avajaisjuhlat
Odotetun tanssin talon avajaisjuhla toi heti ensi metreillä 
tuulahduksia menneestä jäykistelystä, heteronormatiivista 
valtahierarkioista ja siitä tanssillisesta sekamelskasta, mistä 
Tanssi-lehtikin ennen nykytanssin räjähtävää vallankumousta 
ja Marjaana Toimisen päätoimittajakautta koostui. 

Avajaistunnelma oli kuin aikoinaan Tanssi-lehdessä, 
jota ylläpiti 1980-luvulla vanhakantainen tanssin tätimafia 
- edellinen päätoimittaja oli Pirjo Raiskio. Lehteä kustansi-
vat yhdessä tanssialan eri järjestöjen yhteenliittymä Suomen 
tanssialan keskusliitto. Lehden sisältö oli koko tanssin kent-
tää edustavaa ja ketään kiinnostamatonta sillisalaattia, sieltä 
täältä poimittuna, tanssin vielä melko hiekkaisilta pikkuteiltä 
ympäri Suomea kansantanssista kilpatanssiin. 

Kansantanssiryhmä Tsuumin valinta ohjelman avaajaksi 
latisti tunnelman jopa niin, että hävetti suomalaisen tanssin 
puolesta. Vieläkö näitä kepukuppaajia liikkuu tanssin ken-
tällä kämmenet avoimena ruinaamassa samoja rahoja taiteen 
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kentillä, kuin oikeat tanssijat? Näyttää riittävän. Tsiumin la-
totanssisirpakka oli ala-arvoinen. Liikkeet kuin nuorisoseuran 
nykytanssin erikoisviikonloppuextrasta poimittuja, mutta vie-
lä ne ilmeet ja tanssijat! Molemmat olivat ihan sanoin kuvaa-
mattoman järkyttäviä. Limborumba on päivän sana ja sitä ei 
voi kukaan muu alittaa.

Onneksi laatutietoinen tanssiyleisö ei ollut koronan takia 
paikalla. Se olisi hävennyt silmät päästä. Väliajalla silkasta 
järkytyksestä olisi ollut pitkät jonot nopeaan tahtiin tyhjen-
tyvälle boolimaljalle. Tsuumin maalaismoukkamaisuutta ja 
kepu-kytkentää ikään kuin tahattomasti korosti vielä ilmassa 
aistittavan laahaavan ja pysähtyneen maalaisidiotismin lisäksi 
nykyisin erityisen inhotun entisen pääministerin, Juha Sipilän 
(kesk.), näköinen harmonikansoittaja.

Nykytanssin historiassa on yksi mielenkiintoinen poliitti-
nen taistelu, joka kannattaa muistaa: kun kepulaistaustaiset 
kansantanssijat siivottiin nurkkaan rahastamasta tanssitaiteel-
le tarkoitettuja tanssitaidetoimikunnan avustuksia. Taistelun 
aloitti Tanssi-lehdessä 4/2000 otsikolla Taidetanssin ja kan-
santanssin elo ja tuki, silloinen tanssitaiteilija ja kulttuuriant-
ropologian opiskelija sekä valtion tanssitaidetoimikunnan 
jäsen, Paula Tuovinen, provosoivasti paukuttamalla kunnolla 
pataan kansantanssijoita, jotta nämä olisivat tajunneet pysyä 
pois taiteen kentältä taiderahoitusta ahmimasta, sillä sinne ne 
eivät kuuluneet silloin eivät kuulu nykyisinkään. 

Tuovinen aloitti juttunsa siteeraamalla Mårten Spångber-
gin kirjoitusta uusimmassa Ballet Internationaalissa (8/9 
2000): ”Kansantanssi on kuin rock-musiikki. Mitä nuorem-
pi ilmiö, sitä naurettavammalta sen tuntuu. Mitä vanhempia 
esitykset ovat, sitä hämmentävämpi tapahtuma. Mutta kun 
johtavat hahmot ovat kuolleet kuin kivi, silloin rockmusiikki 
on hyväksyttävää.” Tuovinen jatkaa kansantanssijuttuaan ker-
tomalla Spångbergin käsittelevän kansantanssia sellaisella ana-
lyyttisellä ja provosoivalla tavalla, jolla Suomessa ei ole käyty 
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keskusteluja juuri lainkaan tai ainakaan näkyvästi: 
”Taidetanssin ja ei-taidetanssin kulttuuripoliittisesti pakol-

linen yhteiselo 1980-luvulla on tehnyt keskustelun näiden 
tanssilajien käsitteellisistä ja käytännöllisistä eroista ilmeisen 
epäkorrektiksi. Uuden kansantanssin esiinnousu ja taidetans-
sin räjähdysmäinen kehitys ovat muuttaneet tanssin kenttää 
olennaisesti. Tanssin Tiedotuskeskuksen rooli sekä kansan-
tanssin ja taidetanssin syöminen osin samasta lyhteestä ovat 
asioita, joista tarvitaan keskustelua.” 

Tuovinen manasi 2000-luvun alussa taidetanssin ja kan-
santanssin eroa, mikä nyt on toteutunut onneksi, ja on ollut 
itsessään vapauttava prosessi nykytanssin kentällä. Tuovinen 
muistuttaa kirjoituksessaan asetuksen 1105/91 taiteen edistä-
misen järjestelystä määränneen taidetoimikuntien tehtäväksi 
taiteen tukemisen. Näin ollen hänen mielestään kansantans-
sia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, tulisi tukea muista 
kuin tanssitaidetoimikunnan varoista. Kirjoitus kuvaa hyvin 
sitä sotaa, mitä tuohon aikaan käytiin tanssin sisällä ja ulkona 
oikeudesta saada tehdä taiteena nykytanssia. Yhteisellä kau-
kalolla oli moni muitakin sellaisia, jotka eivät sinne järkevästi 
ajateltuna olisi kuulunut.

Kansantanssijärjestöt loukkaantuivat nykytanssin röyh-
keydestä yrittää saada kepulaiset lannalle haisseet kansapu-
kuiset amatöörijäykistelijät pois ammattilaisille tarkoitetusta 
rahanjaosta ja antoivat Turussa 7. tammikuuta 1999 pidetyn 
kansantanssiparlamentin yhteydessä seuraavan kitkerän lau-
sunnon: 

”Kansantanssiparlamenttiin kokoontuneet järjestöt to-
teisivat huolestuneisuutensa opetusministeriön 5.10.1998 
asettaman tanssin tilaa selvittäneen työryhmän muistion yk-
sipuoleisuudesta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida tanssitai-
teellisen toiminnan kehitystarpeita maassamme. Työryhmä 
on keskittynyt muistiossaan ainoastaan nykytanssiin jättäen 
huomiotta muut tanssin alat. Kuitenkin esim. kansantans-
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si kokoaa eniten harrastajia (juuri tämä on se ongelma...) ja 
suurimmat yleisömäärät (kun kansantanssiryhmät esiintyvät 
torilla tapahtumassa, lasketaan koko toritapahtuman yleisö 
heidän katsojikseen). Työryhmä käsittelee muistiossaan pel-
kästään ammattitanssia, vaikka harrastajat ovat oleellinen osa 
tanssitoimintaa. Harrastajien ja ammattilaisten yhteistyö ke-
hittä (hahaa) parhaalla tavalla suomalaista tanssia ja muodos-
taa yleisökasvatuksen perustan. kansantanssissa ammattiopet-
tajien ja harrastajien yhteistyöllä on viime vuosina parannettu 
osaamista ja nostettu esitystoiminnan tasoa.”

Julkilausuma oli yhtä valheellinen kuin tekopyhä, mutta 
myös viimeinen kerta, kun kepulaiset kansantanssijat kehta-
sivat yrittää ahmia itselleen muille, lähinnä oikealle tanssille ja 
ammattilaisille tarkoitettuja rahoja. Kysymyksessä oli entisen 
suuruuden ja nousevan suuruuden välisestä kukkotappelusta 
pieneksi käyneellä reviirillä. Kansantanssijat ”paheksuivat” 
lopuksi julkilausumassaan tanssin tiedotuskeskuksen tarkoi-
tusta hylätä ”tanssin kansallinen kulttuuriperinne”, millä he 
tarkoittivat kansantanssia, tiedotuskeskuksen keskittyessä vain 
nykytanssin edistämiseen. 

Tiedotuskeskus vastasi kansantanssijoille keskittyen re-
surssien vähyyden takia keräämään tietoa ja välittämään 
informaatiota vain ammattitanssijoista: ”Nykytanssin voi-
makkaasta volyymin kasvusta, taiteellisen tason noususta 
sekä kasvavasta kansainvälisestä mielenkiinnosta huolimatta 
sen tuotantorakenteet ja resurssit ovat olleet riittämättömiä. 
Siltä ovat puuttuneet vahvat järjestöperinteet ja osaaminen 
kansainvälisten suhteiden hoidossa, jotka esimerkiksi kansan-
tanssilla ovat olemassa. Siksi Tietoinen painostaminen juuri 
nykytanssiin on ollut viime aikoina perusteltua.”

Tsuumin valinta avajaisten ensimmäiseksi ohjelmanume-
roksi voidaan hyvällä tahdolla tulkita tämän historian kat-
harttisella muistamisella, ja siitä, että nykytanssi voitti kovan 
väännön kepulaistaustaisten kansantanssijoiden kanssa suo-
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malaisen nykytanssin iloksi. Ilman tätä taistelua Tanssin talo-
kaan ei olisi se Tanssin talo, joksi se on aiottu niiden urheiden 
ja uraauurtavien nykytanssijoiden unelmissa - määrä ei liene 
vähäinen - ne, jotka ovat toiveillaan ja työllään kulkeneet yhtä 
matkaa Tanssin talon toteutumisen kanssa. 

Muistan vielä, kun Suomessa oli vain yksi tanssin esitys-
tila Bulevardilla sijainneen baletin lisäksi: HYY:n ylläpitämä 
Vanhan ylioppilastalo, minne itse hoidin Wienin kansainvä-
listen tanssiviikkojen taiteellisen johtajan, brasilialaistaustai-
sen Ismael Ivon (kuoli viime vuonna 67-vuotiaana koronaan) 
esiintymään vuonna 1992, lähes pystymetsästä soittelemalla 
silloisen Lontoon asuntoni käytävässä sijainneesta kolikkopu-
helimesta Suomeen ja Wieniin sikakalliita puheluja. 

Suomesta puuttui tuolloin vielä myös ammattimaisesti 
toimineet tanssintuottajat. Eikä yleisöäkään ollut kuin kou-
rallinen uteliaita, ja nekin lähinnä pääkaupunkiseudulla. Is-
mael Ivon vierailu oli sekä odotettu että onnistunut. Lisää olisi 
kaivattu mutta tiloista ja rahoista oli valtava puute. Kaikilla 
nykytanssin ystävillä ei ollut minun laillani mahdollisuus asua 
silloin ulkomailla ja nähdä siellä ensimmäisenä uusinta uutta. 

Ongelmia oli paljon muitakin, Tanssiryhmiä oli vain muu-
tama. Eikä nykytanssi nauttinut sellaista arvostusta vielä tuol-
loin kuin nykyisin. Toivoa sopii, että suomalainen nykytanssi 
saa uudesta Tanssin talosta vahvan kotipesän Tukholman 
Dansens Husin tapaan. 

Onnea Suomen ensimmäiselle Tanssin talolle - sillä tä-
mähän on vasta alkua; seuraavaksi tanssin talo pitää saada 
Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Jyväskylään ja Kuopioon, 
minkä myötä nykytanssi alkaa vihdoinkin lähentyä sitä sääl-
listä täyskasvuisuuden rajaa, jolloin se pääsee nauttimaan ar-
vostuksen lisäksi kunnioitusta samalla lailla, kuin lähes kaikki 
muut taiteet. 

Juuri siksi Tanssin talon avajaiset ovat merkitystään suu-
rempi juhla suomalaiselle nykytanssille.
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Queerkirjailija ja gonzojournalisti Harald Olausenin kirja Syväsu-
kelluksia nykypäivän ahdistuksiin II (Kulttuuriklubi 2023) on 
samalla tavalla Olausenin tunnetun tyylin tapaan uudenlaista 
taloutta, politiikkaa, filosofiaa, taidetta ja kritiikkiä keskenään 
queernäkökulmaan sekoittavaa kriittistä kulttuurijournalismia, eli 
suoraa puhetta ja kissan nostamista pöydälle hännästä, kuin mitä 
hänen muutkin tekstinsä ja kirjansa ovat, kuten myös ensimmäi-
nen ja huomiota saanut Syväsukelluksia nykypäivän ahdistuksiin 
(Kulttuuriklubi 2022) kirjakin oli. Siksi, siis yleisön pyynnöstä, 
kirja saa tässä tuhdissa ja älyllisesti painavassa osassa jatkoa 
(ensi vuonna 2024 tulee kirjatrilogian päätösosa: numero III). 
Harald Olausenin on sanottu olevan suomalaisessa kirjallisuudessa 
outo lintu, jolle on povattu Ruotsin kirjallisuusakatemian myöntä-
mää ns. kirjallisuuden pienois-Nobelia. Joidenkin mielestä hän on 
älyllisessä villeydessään ja monipuolisessa tuotteliaisuudessaan 
eräänlainen nykypäivän renessanssiruhtinas. Olausen kirjoittaa 
paljon vähän kaikesta maan ja taivaan välillä, ja millä tavalla. 
Hänen kieltään on kiitelty hienostuneeksi ja tapaansa käsitellä 
asioita kiinnostavaksi. Olausen kirjoittaa yhteiskunnallisia esseitä 
(sarjan kuudes osa Kokoomusesseet julkaistiin viime vuonna: 
Kulttuuriklubi 2022), queernovelleja- ja romaaneja (mm. romaani 
Kaikki loppuu aikoinaan Kulttuuriklubi 2022), runoja, tietokirjoja ja 
toimii professori Timo Airaksisen johtaman suomalaiset arvot 
kriisissä kirja- ja tutkimusprojektin 2019-2024 kirjallisena agentti-

na ja tuottajana sekä kriitikkona, 
ja filosofis-kulttuurisen verkkojul-
kaisu digivallila.comin toisena 
päätoimittajana. Olausen on 
opiskellut aatehistoriaa ja estetiik-
kaa erikoistuen elokuvaan. Kulttuuriklubi
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